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1.Jogszabályi rendelkezések 
 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

intézményekben történő végrehajtásáról 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

Feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelési fejlesztési terv /2013-
önkormányzati rendelet/étkezés támogatás…/ 
 
2.Helyzetelemzés 

Az iskola sajátos arculatát programjai és hagyományai teremtik meg. 
Iskolánk 8 évfolyamos 4 + 4 tagolású általános iskola, 1957 óta működik, 1971-től 
emeltszintű testnevelés, és1981-től úszásoktatással. 
1998. 09. 01-től emeltszintű angol és speciális tantervű testnevelés, és úszásoktatással.  
Minden évben két első osztályt indítunk.  
Tanulócsoportjaink száma: 18 
Emeltszintű képzés testnevelésből: 4 csoport 
Napközis csoportok száma: 9, tanulószoba: 1 
 
OM azonosító: 035073 
Intézmény neve, címe: Kolozsvár Utcai Általános 

Iskola 
1155 Bp., Kolozsvár u. 1. 

Főállású pedagógusok száma: 34,5 
Az intézménybe járó tanulók száma: 362 
Magántanulók száma: 6 
Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma 
(diszlexia és egyéb részképesség zavarok is): 12 

ebből Integráltan 12 
 
 

gyógypedagógiai tagozaton -- 
HH / HHH tanulók száma: 47/17 
Más település(ek)ről bejáró általános iskolás tanulók 
száma: 

9 
ebből HH / HHH 3/- 

Más település(ek)ről bejáró középiskolai tanulók száma: -- 
ebből HH / HHH -- 

Más kerület(ek)ből bejáró általános iskolás tanulók 
száma 

17 
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ebből HH / HHH 6/- 
Más kerület(ek)ből bejáró középiskolai tanulók száma -- 
ebből HH / HHH -- 

 
 

Osztály Létszám HH (GYVT) HHH SNI 

1.a 28 3 1 1 

1.b 22 6 0 2 

2.a 24 1 1 1 

2.b 23 2 3 4 

3.a 24 1 1 0 

3.b 28 3 3 0 

4.a 19 2 0 0 

4.b 20 1 0 0 

5.a 26 5 0 1 

5.b 25 4 2 1 

6.a 19 2 2 0 

6.b 20 4 0 1 

7.a 19 2 2 0 

7.b 21 4 1 1 (magántanuló) 

8.a 22 4 1 0 

8.b 20 3 0 0 

összesen: 362 47 17 12 

 
Továbbtanulási mutatók:  

Tanév Gimnázium % Szakközépiskola % Szakiskola % 

2008/2009 40 58             2 
2009/2010 44 48              8 
2010/2011 34 54 12 
2011/2012 57 38   5 
2012/2013 55 37   8 

 
Országos Kompetenciamérés eredményei 
Az országos kompetencia-mérés elmúlt 5 évi eredményei a szövegértés és matematika 
felmérést illetően egyértelműen jó eredményt mutatnak iskolánkban. A 6. és 8. évfolyam 
eredményei magasan az országos átlagot meghaladóak. 
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Országos 
kompetenci
a mérés 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012 
Isk. 
átlag 

Orsz. 
átlag 

Isk. 
átlag 

Orsz. 
átlag 

Isk. 
átlag 

Orsz. 
átlag 

Isk. 
átlag 

Orsz. 
átlag 

Isk. 
átla
g 

Ors
z. 
átla
g 

Szövegértés           
6. évfolyam 596 516 579 519 625 519 612 465 490 472 
8. évfolyam 590 497 710 506 625 506 646 577 618 567 
           
Matematika           
6. évfolyam 629 500 605 499 598 499 566 486 501 489 
8. évfolyam 691 491 766 497 868 497 635 601 652 612 

3.Az esélyegyenlőségi terv célja 
Alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a diszkriminációmentesség, 
szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az 
intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul kell kitűzni 
az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű 
gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében az 
intézmény minden tevékenysége során: 
Általános célok: 

- a beiratkozásnál, felvételinél 
- tanításban, ismeretközvetítésben 
- a gyerekek egyéni fejlesztésében 
- az értékelés gyakorlatában 
- tanulói előmenetelben 
- a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában 
- a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében 
- a továbbtanulásban, pályaorientációban 
- az egész életen áttartó tanulás gyakorlati megvalósítása 
- halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek/ tanulók oktatási és társadalmi 

integrációjának támogatása 
- a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében 
- a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és 

társadalmi környezettel  
- szabadidős foglalkozás, táboroztatás támogatása 

Szakmai célok: 
      - tanköteles kor előtti dyslexia szűrés 
     - a gyógytestnevelés biztosítása továbbra is 
     - logopédiai ellátás további biztosítása 
     - fejlesztő pedagógus további alkalmazása 
     - az egészséges életmódra nevelés 
     - környezeti nevelés 

- játékos mozgásfejlesztés 
Fejlesztési célok: 
      - a korai fejlesztés és gondozás a szakértői bizottság szakvéleménye alapján 
      - oktatási integrációs kapacitás megerősítése a pedagógus továbbképzésben 
      - szülői tanácsadás a speciális helyzetű gyermekek elfogadására 
      - intézmény tárgyi feltételeinek biztosítása az integrációs neveléshez 
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      - képességfejlesztő eszközök beszerzése 
Gyermekvédelem: 
Gyermekvédelmi munka kiemelt kezelése az iskola minden pedagógusának feladata. 
Gyermekjóléti szolgáltatás: 
Fióka támogató munkáját igénybe vesszük 
Kerületi Nevelési Tanácsadóval és a Gyámhivatallal is jó a kapcsolatunk 
Szociális és gyermekjóléti támogatások: 
     - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
     - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás/pl.-szemüvegvásárlás/ 
     - Tankönyvtámogatás 
     - Gyermekélelmezés támogatása 
 
4.Esélyegyenlőség biztosítása 

Hogyan valósítható meg a gyakorlatban az esélyegyenlőség? 

A széleskörűen egyeztetett és kialakított oktatópolitikai koncepció alapján pedagógiai 
munkánk főbb alapelvei a következők: 

- az oktatás és nevelés egyensúlya; 
- az esélyegyenlőség biztosítása; 
- az eredményorientáltság; 
- a nyitottság elve. 

Iskolai tevékenységünk során és az iskola kapcsolatrendszerében milyen konkrét feladatokat 
oldunk meg céljaink elérésének sikeréért? 
 Szakmai együttműködésünk e témával kapcsolatos feladatai: 

- a tankötelesek létszám egyeztetése, 
- szakmai konzultáció a gyermekek szociális helyzetéről, 
- egyeztetés a nevelési tanácsadóval,FIÓKA gyermekjóléti szolgálattal.  

A hátrányos és veszélyeztetett helyzet feltérképezése: 
Minden tanév elején elvégezzük az iskola tanulóinak szociális-egészségügyi feltérképezését. 
Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek tekintjük azokat a gyermekeinket, akiket 
iskolai előmenetelük szempontjából különböző tényezők gátolnak az elvárható, normál ütemű 
fejlődésben. E státusok felmérésére egy kategóriarendszert dolgoztunk ki, amely a következő 
okokat veszi figyelembe: 

- környezeti viszonyok; 
- a gyermek személyiségében rejlő okok; 
- anyagi tényezők; 
- egészségügyi szempontok. 

Veszélyeztetettnek tekintjük azt a tanulót, akinek testi vagy pszichés fejlődését az örökölt 
vagy szerzett organikus károsodások, a környezeti ártalmak vagy a rossz interperszonális 
kapcsolatok akadályozzák. A veszélyeztető tényezők rendszerint halmozottan hatnak és 
érvényesülnek. 
A helyzetfelmérésekben az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi feladataival megbízott 
pedagógus,/aki a fejlesztő pedagógus is/és az osztályfőnökök vesznek részt. 
A problémák kezelésében, a tanulók helyzetében bekövetkező változások észrevételezésében 
igénybe vesszük a FIÓKA Gyermekjóléti Szolgálat, a Nevelési Tanácsadó szakmai segítségét. 
A tanuló iskolai munkájában bekövetkező szembetűnő visszaesés, súlyos magatartási 
problémák, igazolatlan hiányzások esetén jelzéssel élünk a nevezett intézmények felé, és az 
ott foglalkoztatott családgondozó besegít az okok feltárásába, a problémás helyzet kezelésébe. 
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Hátrányos helyzetű tanulóink többsége rendelkezik a tanuláshoz szükséges tanfelszereléssel. 
Az önkormányzat rendelete lehetőséget ad a rendszeres gyermekvédelmi támogatás célzott, a 
gyermek iskolai előmeneteléhez kapcsolódó felhasználására. A meggyőző, felvilágosító 
munka jelentős része hárul a gyermek- és ifjúságvédelem feladataival megbízott pedagógusra 
és az osztályfőnökökre, akik közvetlenül nyomon követik hátrányos helyzetű tanulóink 
mindennapjait, így egy kialakított jelzőrendszeren keresztül tudnak kommunikálni a szülővel, 
a szakemberrel. 
Iskolánk együttműködési mechanizmusában meghatározó jelentőségű a szülőkkel való 
folyamatos kapcsolattartás. Sajnos a hátrányos helyzetű tanulók esetében ez egyoldalú 
folyamat, mert, ezeknek a tanulóknak szülei iskolai ügyekben nem keresik a kapcsolatot a 
pedagógussal. A legtöbb esetben csak vélt sérelmeik kapcsán jönnek be az iskolába. 
Tapasztalatunk az, hogy a tanulási nehézségekkel, magatartási problémákkal, esetenként 
hiányos felszereléssel rendelkező tanulók szülei a fogadóórákra, szülői értekezletekre sem 
jönnek el, a tanulói kudarcok fő oka tehát a szülői háttér, az odafigyelés teljes hiánya. Ezen a 
helyzeten önmagában az iskola nehezen tud változtatni; minden nevelési partner segítségét 
igénybe kell venni. 
 Az iskolai tevékenységrendszer – módszerek, megoldások: 
Hátrányos helyzetű tanulóink iskolai kudarcainak sokféle kiváltó oka van, éppen ezért kiemelt 
pedagógiai feladat a tanulók életkörülményeinek, viselkedés- és tanulási kultúrájának 
figyelemmel kísérése, a negatív változásokra utaló jegyek felismerése és a gyors, hatékony 
pedagógiai reagálás. Természetesen az iskola lehetőségei behatároltak a megelőzés terén is, 
nem különben a hátrányos és veszélyeztetett helyzetben élő tanulók otthoni körülményeinek 
megváltozatásában. A jelzőrendszer pontos, folyamatos és hatékony működtetése lehetőség a 
problémák felismerésében és kezelésében. 
Gyermekeink, tanulóink egy kis része szociális, műveltségi hátrányokkal érkezik az iskolába. 
Gyakorta csonka családban felnőve, munkanélküli felnőttekkel körülvéve, sok esetben 
elítélendő életvitel, rendszertelen családi viszonyok közötti helyzetben kell a gyermeknek 
iskolai feladatait teljesíteni, elsajátítani a tantervi követelményeket. Mivel otthoni támogatásra 
nem számíthatnak, így az iskolában kiemelten kezeljük tanulásszervezésüket. 
Törekszünk a beiskolázás pontosságára. Az iskolaérettségről szakemberek mondanak 
véleményt a Nevelési Tanácsadóban, illetve a Pedagógiai Intézet Szakszolgálata szakértői 
bizottságában. 
Többéves tapasztalatunk alapján az a vélemény alakult ki intézményünkben, hogy az alapozó 
szakaszban, fejlesztő pedagógus segítségével végzett munka lehetővé teszi a lassabb ütemű 
haladást, az egyes tanulóra lebontott képzést. A tanévvesztés kudarca nem jellemző, a szülő 
elfogadja a státust.  
A továbbhaladási esélyek biztosítása, az egyénre szabott eredményes és hatékony 
oktatómunka érdekében képesség szerinti differenciált csoportokat alakítottunk tanévvégi 
felmérés alapján.. 
Az „A” és „B” osztályokban egyaránt vannak hátrányos helyzetű tanulók, felzárkóztató 
foglalkozásokra szükség van, hogy tanulóink ne szenvedjenek tanévvesztést, esélyük legyen a 
továbbtanulásra, tanköteles korukig az iskolarendszerben tudjuk őket tartani. 
Hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatását kiemelt helyen kezeljük.  
A felzárkóztató oktatás területei: 

- szocializációs, kommunikációs fejlesztés, 
- tantárgyi fejlesztés (korrepetálás, egyéni korrekció), 
- fejlesztő pedagógus foglalkozásai, 
- egyéni tehetséggondozás. 

A logopédiai foglalkozások a beszédhibák javítását segítik. Külső óraadóval tudjuk 
megvalósítani. 
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A legáltalánosabb a korrepetálások rendszere. Minden alsós osztályban heti rendszerességgel 
tantárgyi felzárkóztatást végeznek a nevelők, ahol főleg a hátrányos helyzetű tanulók vesznek 
részt. A felső tagozaton évfolyamonként matematika és magyar tantárgyi korrepetálásra kerül 
sor. A délután foglalkozások napközi és tanulószoba jelleggel működnek. 
Tehetséggondozó foglalkozásainkon nagy számban vesznek részt a hátrányos helyzetű 
tanulók. A szakkörök indításával az átlagosnál jobb képességű tanulók esélyegyenlőségét 
szeretnénk biztosítani iskolai előmenetelükben, pályaválasztásuk megalapozásában. 
Sok tanulónk tanulmányi sikertelenségeit sportsikerekkel pótolja. A diákolimpia 
sportversenyein az elért felkészülési edzéseredmények alapján indítjuk tanulóinkat, sikerrel. 
Az elmúlt évtizedben tizenhatszor nyerte el iskolánk a kerületi első helyet sportolásban, ez is 
biztosítja a legösszetettebb nevelési lehetőséget, az általános jellemformálástól az akaraterőn 
át a szabadidő hasznos eltöltéséig. 
Tanulóink sikeresen fejezik be általános iskolai tanulmányaikat, megfelelően teljesítik 
feladataikat. A pályaválasztásról szóló kimutatásaink szerint a hátrányos és veszélyeztetett 
helyzetben lévő végzős tanulóinkat is felveszik a középiskolák, – gyengébb tanulmányi 
eredményeik miatt – a szakképző és szakiskolák. 
Az iskolai tanulói kudarcok leküzdésének, az esélyegyenlőség megteremtésének egyik 
meghatározó feltétele, hogy szakmailag felkészült nevelők már az iskoláskor kezdeti 
szakaszán felismerjék azokat a hátrányokat, akadályokat, amelyek tanulóink előmenetelét 
nehezítik. Ezért fontos feladat a tudatos továbbképzési rendszer kialakítása, elfogadtatása a 
nevelőtestülettel, a fenntartóval. 
Célunk: helyileg biztosítani szakembereket, olyan pedagógusok beiskolázása, akik a tanulási 
nehézségekkel kapcsolatos, a logopédiai kezelésre, diszlexia prevencióra szorult tanulókkal 
eredményesen tudnak dolgozni. 
A nevelés és oktatás eredményességére vonatkozó adatok vizsgálata: 
Célja: annak megállapítása, hogy az intézményben folyó pedagógiai munka mennyire 
biztosítja a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók eredményes nevelését- oktatását, mennyire 
sikeres szociális hátrányaik kompenzálásában, esélyegyenlőségük előmozdításában. 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók részvételi adatainak vizsgálata az 
intézmény nyújtotta programokban: 
Célja: annak megállapítása, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók milyen 
mértékben veszik igénybe az intézmény, nyújtotta szolgáltatásokat; sikeres-e részvételük 
biztosítása, bevonásuk az intézmény által biztosított programokba; hozzásegíti-e az intézmény 
a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket, tanulókat a számukra kínált támogatások 
eléréséhez, igénybevételéhez. 
Az oktatás, nevelés feltételeinek vizsgálata az intézményben: 
Célja: annak megállapítása, hogy az intézményben rendelkezésre állnak-e a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekek eredményes nevelésének-oktatásának alapvető feltételei. 
Az intézmény pedagógiai programjának, oktatási, nevelési gyakorlatának vizsgálata: 
Célja: Annak megállapítása, hogy az intézmény milyen mértékben alkalmaz korszerű, 
pedagógiát, differenciáló módszertant és a kulcskompetenciákat, fejlesztő programokat. 
Az intézmény szakmai kapcsolatrendszerének vizsgálata: 
Célja: Annak megállapítása, hogy az intézmény mennyire nyitott és együttműködő, illetve, 
hogy mennyire sikeres a partnerség-építésben, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók támogatása érdekében. 
 
Monitoring vizsgálat: 
Eredménye a gyermekvédelmi feladatokat végző kollégánál tekinthető meg. /A személyes 
adatok védelmének biztosításával. 
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Intézkedési terv menete: 
 
1.Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás 
2.Cél konkrét szöveges megfogalmazása 
3.Intézkedés leírása 
4.Az intézkedés felelőse 
5.Az intézkedés megvalósításának határideje 
6.Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövidtávon (1 év) 
7.Az intézkedés eredményességét mérő indikátor középtávon (3 év) 
8.Az intézkedés eredményességét mérő indikátor hosszútávon (6 év) 
 
Az intézkedési terv eredményes megvalósulását döntően befolyásolja, az érintettek (tanulók, 
szülők, pedagógusok, pedagógiai munkát segítők, fenntartó  elkötelezettek-e és aktív 
részvételükkel támogatják-e a intézkedési terv végrehajtását. Éppen ezért szükséges minden, 
az intézmény számára elérhető eszközt és helyi médiumot bevonni (intézményi tájékoztató 
kiadványok, faliújság, rendezvények, stb.) a támogató szakmai és társadalmi környezet 
kialakítása érdekében. A nyilvánosság folyamatos biztosítására javasolt legalább évente 
tájékoztatni a intézkedési terv megvalósításában elért eredményekről a fenntartó, szülők és az 
együttműködő szakmai partnerek képviselőit. 
 
5.Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
tevékenységek 
 
5.1. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 
Az intézményben negatívnak minősített viselkedési megnyilvánulások a gyerek családi 
óvodai-iskolai kapcsolatzavaraival, érzelmi életének sérüléseivel függnek össze. A 
magatartási problémák egy részében a gyökerek, a családi érzelmi nevelési körülményeiben 
kereshetők. 
A legtöbb gyerek számára az óvoda az első közösség. Nagy egyéni eltérések vannak abban, 
hogy a beilleszkedés, az óvodai beszoktatás mennyi ideig tart. Általában a beilleszkedési, és 
magatartási zavar csak később jelentkezik. 
Lehetnek olyan jelzések, amelyek előre vetítik a gondot: közöny, passzivitás, 
érzelemszegénység, érdeklődés hiánya, elkülönülés, közömbösség a társak iránt, túlzott 
félelem, szorongás, ok nélküli sírás vagy féltékenység más gyerekkel kapcsolatban, 
koncentrációzavar, teljesítményromlás, beszédzavar stressz-helyzetekben. 
 
A beilleszkedési zavarok leggyakoribb formái: 

- az együttműködési készség hiánya 
- durva hang, durva érintkezési mód 
- feltűnni vágyás, imponálni akarás 
- agresszivitás, kötekedés 
- ellenséges tekintélyellenes viselkedés 
- megbízhatatlanság 
- felelőtlenség 
- peremhelyzet a csoportban 
- az érzelmi-indulati élet szélsőséges kiegyensúlyozatlansága 
- gyenge kudarctűrés 
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Pedagógiai feladat: 
Az intézmény egész élet- és tevékenységi rendjével, érzelmi légkörével segítse a gyerekek 
harmonikus, kiegyensúlyozott fejlődését, fizikai és pszichikai teherbíró képességének 
növekedését. 
A problémák kezelése: 
- a szülő bevonása a probléma megoldásába vagy enyhítésébe 
- külső szakember bevonása a megoldásba: 
- Nevelési tanácsadó,a FIÓKA Gyermekjóléti Szolgálat segítsége 
- Szakértői és rehabilitációs bizottság igénybevétele 
Nagyobb a gond és nehezebb a segítségadás, ahol a család a gyermek számára nem biztosítja 
a megfelelő erkölcsi háttért a szülők életvitele a gyerek előtt. Az intézmény nem veheti át a 
család nevelési szerepét, de az ilyen esetekben is fel kell vállalni a törődést: 
            - fokozott odafigyelés, beszélgetés 
            - kapcsolattartás a családdal /pedagógus, gyermekvédelmi f./ 
            - a gyerek értelmi, érzelmi megnyerése 
            - kortársi kapcsolatok kiépítése (közös élmény, kirándulás) 
A módszer lehet: 
            - segítő pedagógusi (kortársi segítség) 
            - helyettesítő nevelés (+ ideál) 
            - pótló nevelés (elmaradt szoktatás pótlása) 
A pedagógus dönti el, hogy milyen módszerre van szüksége. 
 
5.2.A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása 
A későbbi tanulási zavarok megelőzése, a prevenció az óvoda feladata. 
Az iskolában felzárkóztatás célja: a hiányok pótlása. A részképességek gyengeségek 
feloldása, tréningje. 
Kiindulási pont: A felzárkóztatás első lépése annak felderítése, hogy hol és miben mutatkozik 
a lemaradás. Szükséges azokat az okokat feltárni, amelyek a gyereket hátrányos helyzetbe 
juttatják. 
 
1. Diagnózis: 
- a hátrányos helyzet kialakulását előidéző okok: 
- az egyéni adottságok kedvezőtlen volta; 
- a gyerek környezete, az ingerszegény miliő; 
- az érdeklődés hiánya 
- a tanulni tudás hiánya, vagy annak tökéletlensége; 
- a tanuló nem kellő motiváltsága, nem kielégítő szorgalma; 
- helytelen, nem hatékony tanulási módszerek; 
- a sikeres továbbhaladáshoz szükséges előismeretek nem állnak megfelelő szinten; 
- alacsony szintű az olvasási készség, fejletlen a beszédkultúra; 
- a tartós hiányzás. 
2. Feladataink: 
A sajátos nevelési igényű gyermekek és beilleszkedési magatartási, tanulási nehézséggel 
küzdő tanulók iránti elvárásokat és terhelhetőségüket egyénre szabottan kell meghatároznunk, 
a gyógypedagógiai – orvosi – pszichológiai komplex vizsgálatok diagnózisaira és javaslataira 
építve. 
3.A korrekció: 
Szervezeti keretei: a képességfejlesztő foglalkozás szervezett keretekben,azonos 
képességgyengeséggel küzdők fejlesztő csoportjai, adott esetben tanórai két tanáros 
rendszerben.; 
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- differenciált foglalkoztatás; 
- egyéni foglalkoztatás; 
- napközi otthon; 

 
5.3.A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 
A tanulási kudarc megelőzése. 
Az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése: 

- a fejlesztőpedagógus véleményének figyelembevétele 
- szülő és tanító együttműködése 
- nyílt nap szervezése a leendő elsősöknek 

Az alsó tagozatból a felső tagozatba való átmenet: 
- a követelmények egyeztetése tantárgyanként egymás közötti megbeszéléssel 
- rendszeres hospitálás  
- tankönyvek megválasztása 

A kudarc okainak vizsgálata: tanítók, szaktanárok, nevelési tanácsadó gyermekjóléti szolgálat, 
pszichológus által. 
A terápiás kezelések megszervezése 

- iskolában: korrepetálás, felzárkóztatás, fejlesztőpedagógiai foglalkozás, egész napos 
foglalkozás, tanulószobai ellátás 

- egyénre szabott fejlesztés 
- differenciált, sokszínű tevékenységrendszer 
- kooperatív tanulási módszerek 
- a gyermek saját fejlődéséhez viszonyított értékelés 

 
5.4.BTMN és SNI tanulókat segítő program 
 
A” BTMN-„ tanuló 
A BTMN tanuló az, aki beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzd, és aki a 
Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján egyéni fejlesztésre szorul. Az osztály 
létszámában 2 főként kell beszámítani. 
 
Az „SNI-” tanuló  
SNI- tanuló az, aki „a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra és 
nem organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd;”  
Iskolánk ellátja a BTMN és az SNI tanulók integrált nevelését-oktatását. 
Számukra a Köznevelési törvény biztosítja a különleges gondoskodáshoz, a rehabilitációs célú 
foglalkozáshoz való jogot, mely a tanulót fogadó intézmény számára kötelezettséget jelent. 
Bármilyen problémával is küzd az intézményben nevelt gyermek kiemelt fontosságú a 
gyermek-gyermek, gyermek-pedagógus, pedagógus-szülő közötti kooperáció és 
kommunikáció valamint a pedagógus megváltozott szerepe. Az integráló pedagógusnak új 
készségeket kell elsajátítania ahhoz, hogy mediátorként tudjon közreműködni az „ép” és a 
sajátos nevelési igényű gyerekek szüleinek párbeszédében. 
 
Helyzetkép: 
Intézményünkben integráltan tanulnak a BTMN és SNI tanulók a NAT alkalmazásával, a 
Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján. 
A Nevelési tanácsadó és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottság, Országos Beszédvizsgáló Szakértői Bizottság szakvéleménye és útmutatásai 
alapján gyógypedagógus- logopédus- fejlesztőpedagógus egyéni fejlesztési terv szerint, 
kiscsoportokban foglalkozik velük a törvény által biztosított óraszámban. 
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Jellemzőik: 
Részképesség zavarok - alapvető eszköztudás (olvasás, írás, számolás) elsajátításának 
nehézsége – következménye a tanulással kapcsolatos tevékenységek elutasítása 

- kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, figyelemzavar – rövidebb ideig tud a 
feladathelyzetben megmaradni, gyenge önértékelési képesség jellemzi 

- fáradékonyság 
- igénylik a pontosan meghatározott kereteket, érthető és követhető szabályokat 

A tanulók érdekében szoros kapcsolatot tartunk a szakértői és rehabilitációs bizottságokkal és 
a nevelési tanácsadókkal, a Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztőpedagógusaival. 
  
A fejlesztés alapelvei, feladatok 
Alapelvek: A NAT-ban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a SNI tanulókra is 
érvényesek. Érvényesíteni kell azonban, a számonkérés és értékelés differenciálását. 
A szakértői bizottság javaslata alapján - indokolt esetben - egyes tantárgyakból, 
tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól a tanulót mentesíteni lehet. 
A tanulók fejlesztése egyéni fejlesztési terv szerint történik.  
Gyógypedagógus, közreműködése szükséges a tanulók sajátos nevelési igényének 
kielégítésére. Utazó gyógypedagógust a kerületi Szakszolgálat biztosít /eddigi gyakorlat 
szerint/. 
Feladatok: az egészséges énkép és önbizalom kialakítása, a kudarctűrő képesség növelés, az 
önállóságra nevelés 
A fejlesztő tevékenység területei: 
Diszlexia, diszgráfia 

- a testséma biztonságának kialakítása 
- a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten 
- a vizuomotoros koordináció gyakorlása 
- a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése 
- az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző-szótagoló, a homogén gátlás elveit figyelembe vevő, valamint a 
vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel 

- olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész pályafutása 
alatt 

- a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során 
- az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel 
- az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, 

gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával 
Diszkalkulia 

- az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd 
összehangolt, intenzív fejlesztése 

- a testséma kialakítása 
- a téri relációk biztonsága 
- a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása 
- a szerialitás erősítése 
- segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése 
- a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe 

helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, 
a képi, a vizuális megerősítés 

- a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, 
megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása alkalmazása 
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- az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, 
érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében 

- a tanuló viselkedésének megismerése siker vagy kudarc esetén – ennek alapján a 
tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beilleszkedésének segítése 

- együttműködés a családdal és más szakemberekkel 
- fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása 

 
Feladatok 
Minden tanév elején a szakértői bizottság szakvéleményének elemzése és a tanuló 
megfigyelése alapján történik a rehabilitációs foglalkozások megszervezése. Ez mindig team 
munkában történik. Az integrált nevelés csak a különböző szakemberek tervezett és tudatos 
együttműködése keretében lehet eredményes. (gyógypedagógusok, az intézmény 
pedagógusai,) 
Az egyéni fejlesztési tervek kidolgozása is közösen készül. A megvalósításban mindenki a 
maga kompetenciája szerint vesz részt. A rehabilitációs óra megtartása gyógypedagógusi 
kompetencia, az egyéni fejlődési lap vezetése az ő feladata. 
A folyamatos egyéni fejlesztést a tanulóval közvetlenül foglalkozó pedagógusok 
korrepetálással, differenciált órai feladatokkal, egyéni számonkéréssel segítik.  
A rehabilitációs órák számát általában a szakértői vélemény írja elő. Ennek hiányában, a 
közoktatási törvényben előírt óraszám az iránymutató (adott évfolyamra kötelezően előírt 
óraszám 15%-a). 
A fejlődés figyelemmel kísérése folyamatos. A fejlesztési terv szükség szerint módosítható. 
Félévkor és tanév végén az elért eredmények megbeszélése a szülő bevonásával történik. 
Feltételek 
A személyi feltételeket a Nevelési Tanácsadó utazó szakemberhálózata keretén belül 
biztosítja (logopédus, gyógypedagógus, gyógy-testnevelő), illetve helyben adott szakemberek. 

 fejlesztő pedagógus, iskolaorvos 
Tárgyi feltételek 

 fejlesztő szoba, fejlesztő és terápiás eszközök, fejlesztő játékok 
 számítógép, számítógépes programok 
 szakkönyvek, szakfolyóiratok 

5.5. Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének általános elvei 
Az egyénre szabott fejlesztés alapelvei: 
Minden gyermek alapvető joga, hogy megkapja a képességeinek, fejlettségének megfelelő 
gondoskodást mely az egyénre szabott fejlesztő programmal válik kézzel foghatóvá. 
A fejlesztő program akkor hatékony, ha a gyermek részletes, komplex megismerésére épül, 
abból indul ki 
A tanuló egyénre szabott fejlesztéséhez ismernünk kell a számára legfontosabb 
szükségleteket. 
A fejlesztés menete: 
I. Adatok, információk összegyűjtése a tanulóról: 

A gyermek fizikai adottságai, egészsége, érettsége, terhelhetősége 
A gyermek és környezete 
A gyermek személyisége 
A gyermek képességeinek fejlettsége 
A gyermek ismeretei, tudásszintje 

II. Az egyéni fejlesztési terv lebontásának lépései: 
Információk elemzése 
Fejlesztési irány meghatározása 
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A fejlesztő program fő területeinek meghatározása 
Feladattípusok, feladatsorok leírása 
A feladatsorok ütemezése 
A feladatok elosztása 
A megvalósítás színterei, szervezeti keretei 
Tervezett visszacsatolás, kontrolvizsgálatok 

III. fejlesztő program a gyakorlatban 
Egyéni fejlesztési tervek összeállítása- három hónapos ciklus-diagnosztikus mérés 
zárja és jelöli meg a további fejlesztést. 
Egy gyermekre egy fejlesztési terv készül, mely koordinálja a pedagógusok és más 

szakemberek munkamegosztását. 
 
A képesség fejlesztés területei: Nagymozgások, finommozgások, tájékozódás, 
figyelem, észlelés, emlékezet, gondolkodás, sorrendiség 
Kompetenciák- aktív, alkalmazható tudás aktuális helyzetben 
Az egyéni fejlesztési terv nem nyilvános, az intézmény belső dokumentuma. Tartalma - 
kizárólag a gyermek fejlesztéséhez használható fel, a szülő egyetértésével. 
 
6. Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

-A gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus segít a veszélyeztetettség 
megelőzésében, ill. a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében, figyel a hátrányos 
helyzetű gyerekekre. 

- Szükség szerint részt vesz a szülői értekezleteken. 
- Az év elején a vezetők, és az osztályfőnökök segítségével tájékozódik a veszélyeztetett 
gyermekekről és a veszélyeztetettség okairól 
- A pedagógusokkal közösen javaslatot tesz a rendkívüli, vagy a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásra. Ez történhet szülői kérésre. 
- Amennyiben pedagógiai eszközökkel a veszélyeztetettség nem szüntethető meg, a 
gyermekjóléti szolgálathoz fordul. Ezután bizonyos időközönként kölcsönösen tájékoztatják 
egymást a gyermekről, körülményeikről. 
- Ha a gyermeket a gyermekjóléti szolgálat javaslatára védelmébe veszi a gyámhatóság, ezen 
a védelembe vételi tárgyaláson, majd ennek meghatározott időntúli felülvizsgálatán meg kell 
jelenni és ismertetni az esettel kapcsolatos tudnivalókat, változásokat. 
- Ha szükséges, kapcsolatba lép a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó 
más személyekkel, intézményekkel /Pl.: gyermekorvos, védőnő, bíróság, rendőrség, stb./ 
- Az év elején írásban tájékoztatja a tanulókat és szüleiket a személyéről, valamint arról, hogy 
mikor és hol kereshető fel. Az ellenőrzőben szerepelnie kell ezeknek az adatoknak. Az iskolai 
faliújságra szintén ki kell tenni, és még az iskolán kívüli egyéb gyermekvédelmi feladatokat 
ellátó intézmények nevét, címét, telefonszámát is ki kell írni. / Nevelési Tanácsadó, 
Családsegítő Központ, Fióka Gyermekjóléti szolgálat, Logopédia Szakszolgálat, XV. 
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Osztály, Gyermekvédelmi Csoport, Drog-Stop 
Telefonszolgálat, Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálat, Budapesti Lelki 
Elsősegély Telefonszolgálat, Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete/ 
- Egészségnevelésen belül kábítószer-ellenes program bevezetése szervezése. 
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7.A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Iskolánkban meg lehetősen magas az egyre nehezebb körülmények között élő hátrányos 
helyzetű illetve veszélyeztetett tanulók száma. 

Nevelési programunkban elsősorban a távlati tervezéssel foglalkozunk, vagyis a 
helyzetfelmérés után meghatározzuk a tevékenység célját, éves ütemtervét, valamint a 
lehetőségek számbavételével a hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformákat. A 
szakaszos tervezést évenként meg kell ismételni az elkészített adatlapok alapján. 
A program célja: segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, ismeret-
elsajátításukat, egyéni ütemű fejlődésüket, akik körülményeiket tekintve hátrányos 
helyzetűek, azaz: 

 a családi mikrokörnyezetből adódóan hátrányos helyzetűek 
 iskolai környezetüket tekintve hátrányos helyzetűek 
 családi házon kívüli környezet miatt hátrányos helyzetűek 
 csonka családban felnövő gyermekek (elvált szülők, árva, félárva gyerekek) 
 munkanélküli szülők gyermekei /átmenetileg hátrányos helyzetűek/ 
 tartós betegség miatt hátrányos helyzetűek 

A célok ismeretében tudjuk megtervezni a várható feladatokat. 
A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: 
Felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése 

 fejlesztőpedagógiai foglalkozásokon való részvétel 
 délutáni foglalkozások, tanulószoba 
 drog- és bűnmegelőzési programok 
 egészségügyi felvilágosító munka 
 pályaorientációs tevékenység 
 táborozások, kirándulások 
 rendszeres tájékoztatás a szociális juttatások lehetőségeiről (szülői értekezlet, 

fogadóóra, családlátogatás) 
 kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel, az áthelyező bizottságokkal 
 pályázatokon való részvétel 

 
 A szociálpolitikai támogatások helyi gyakorlata 
A hátrányos tanulói helyzetből adódó lemaradások, kudarcok kiváltó oka gyakorta a család 
szűkös anyagi helyzete. Nagyon sok tanulónk szorul szociálpolitikai támogatásra. Nagyon 
érzékeny területről van szó, ahol egyaránt érvényesíteni szükséges a humánus gondolkodást, a 
józan tárgyszerűséget, a társadalmi igazságosságot. 
A törvényi szabályoknak megfelelően vannak diákjaink, akik teljesen ingyen kapják az egész 
tankönyvcsaládot /idegen nyelvi könyveket is/. 
Iskolánk alapítványa „A Szülők és tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért” az alapszabályában 
rögzítettek szerinti támogatásban részesíti a rászoruló tanulókat  tanulmányi versenyek 
nevezési díjait téríti, sport jutalmakat ad, táborozásokat, osztálykirándulásokat támogat. 
Megváltozott, felgyorsult világunkban – sajnos – a szülők egy része nem tud, nem akar a 
változásokkal lépést tartani, szülői kötelezettségeit teljesíteni, jó esetben csak a „gondozási” 
szerepet látják el, a nevelési feladatokat az iskolára hárítják. Rendkívüli türelem, pedagógiai 
felkészültség, tolerancia, kreativitás, pozitív gondolkodás szükségeltetik a hátrányok 
csökkentésére, a tanulói kudarcok felszámolására. Az előzőekben felvázolt feladatok 



16 
 

végrehajtása beépül intézményünk tevékenységrendszerébe, annak végrehajtása és az abban 
résztvevők munkájának segítése valamennyi pedagógus kötelessége. 
 
8. Egészségnevelési program/ minden tanulóra és a hátrányos helyzetűekre/ 

Az egészségvédelem, az egészséges életmódra nevelés minden gyermekkel foglalkozó 
intézmény alapvető feladata. 

- Feladatunk az egészséges életmódra nevelés épüljön be az egész napos foglalkozás 
valamennyi területébe, fejlesztési elképzelésébe. 
- Öntevékeny egészségvédelmi szokásrendszer kialakítása, a helyes szokások folyamatos 
gyakoroltatása, ellenőrzése. 
- Nélkülözhetetlen egészségvédelmi szokásrendszer kialakítása, a helyes szokások folyamatos 
gyakoroltatása, ellenőrzése. 
- Biztosítjuk, gyerekeink minél több időt szabad levegőn töltsenek, tudatosan tervezett, 
sokoldalúan fejlesztő mozgással és játékkal. Fontos figyelmet fordítanunk ezért a helyes napi- 
és heti rend kialakítására. 
Egészségnevelési követelmények: 
- Személyi és környezet higiéniára nevelés. 
- Egészséges táplálkozásra nevelés /korszerű táplálkozás, a táplálkozás napi és évszakos 
ritmusa, megfelelő étkezési szokások kialakítása, étkezés higiéniája, esztétikája, társas jellege, 
eltérő táplálkozási sajátosságokra nevelés/. 
- Egészséges és rendszeres testmozgásra nevelés, sport életszükségletté tétele, a mozgás 
örömszerző funkciója, állóképesség egyéni fejlesztése. 
Baleset megelőzésre, betegségek elkerülésére, az egészség megóvására nevelés, felkészítés 
balesetveszélyes helyzetek felismerésére, elkerülésére az iskolában, a háztartásban, a 
közlekedésben. Elsősegély nyújtási ismeretek elsajátítása. Szenvedélybetegség elleni 
küzdelemre való felkészítés. 
A fentieknek igazodni kell a tanuló speciális igényeihez. 
 
9.Kötelezettségek és felelősség 

Az intézmény vezetője felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők 
és a társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi 
intézkedési terv, ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelőssége annak biztosítása 
is, hogy az intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és 
segítséget a intézkedési terv végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben 
meg kell tennie a szükséges lépéseket. 

Az intézmény vezetője/helyettesei felelősek a Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi 
intézkedési terv megvalósításának koordinálásáért, a intézkedési terv végrehajtásának 
nyomon-követéséért, és az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok 
kivizsgálásáért. 
A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és 
esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, 
nevelést, a befogadó és toleráns légkört illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt 
a felettesének, illetve az illetékes munkatársának. 
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10. Legitimáció: mellékletekben 
 
11. Függelék 
 
Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben 
logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba 2 
nyelvi labor 1 
számítástechnikai szaktanterem 1 
számítógép, lap-top  54 
tornaterem 2 
 
 
  
 Selényiné Stier Márta sk. 
 igazgató 
 
Budapest. 2014.02.25. 
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