ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. november 27-ei ülésére

Tárgy: Intézményi esélyegyenlőségi tervek kiegészítése, éves felülvizsgálata
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2007. szeptember 27-én megtartott ülésén fogadta el a Közoktatási
Esélyegyenlőségi Programot, majd ennek alapján megtörtént az intézményi programok
jóváhagyása. (Ezek a dokumentumok nem minden tekintetben felelnek meg az EU-s pályázatok
előírásainak. Mivel a meghívásos iskolafelújítási pályázatra nem nyertük el a regionális fejlesztési
tanács támogatását, nem indulhatunk, és ezzel a dokumentum térítésmentes elkészítésének
lehetőségétől is elesünk. Az esélyegyenlőségi szakértők árajánlatainak bekérése folyamatban van.)

A dokumentum felülvizsgálatára azért van szükség, mert változott a jogszabályi környezet, a
gyermekek, tanulók létszámára vonatkozó adatok szintén, és a fő kérdés, mennyire sikerült a
célok teljesítése.
Az esélyegyenlőségi dokumentumok felülvizsgálatára, módosítására, véleményezésre
felkérést kapott a Német Kisebbségi Önkormányzat, az általános iskola és az óvodák.
A felülvizsgálat során áttekintésre kerültek:
- a bekövetkezett törvényi változások,
- az oktatási intézmények alapdokumentumai,
- a helyi nevelő-oktató munka tartalmi, személyi és tárgyi helyzetének aktuális
jellemzői,
- az oktatási intézményekben jelentkező feladatellátások bővülése illetve megszűnése,
- a rövid távra megfogalmazott célok, feladatok.
A rövid távú célok az intézmények beszámolói szerint nagyrészt teljesültek. A sajátos
nevelési igényű gyermekek/tanulók és a hátrányos helyzetűek vonatkozásában adatokkal
kimutatható változás nem történt. Utóbbiak esetében ösztönözni kell a délutáni
foglalkozásokon való részvételt, az új módszertani kultúra beépülését a feladatellátásba –
iskolai szinten. Fontos, hogy a közoktatási intézmények a gyermekvédelmi jelzőrendszer
részeként végzett tevékenységüket hatékonyan végezzék: a pedagógusok ismerjék fel, és
jelezzék, ha a gyermek a családban, környezetében bármi okból veszélyeztett.
A kiegészítésre, változtatásra irányuló alábbi javaslatok - a képviselő-testületi döntéstől
függően - beépülnek a dokumentumokba, a most szolgáltatott adatok pedig a programok
mellékletben szerepelnek. Ezek – terjedelmük miatt - nem kerültek csatolásra az
előterjesztéshez. (Megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatalban.)
1. Nem teljesült rövid távú célkitűzések:
• A Napsugár Óvoda és a Kernstok Károly Általános Iskola költségvetési
igényében jelezte, de nem jutott hozzá a nemzetiségi normatíva 5 %-ához,
amely a 197/2007. (IX. 27.) sz. KT határozattal jóváhagyott települési
közoktatási esélyegyenlőségi dokumentum II. fejezete szerint a német
nyelvoktatás könyv, kép- és hanghordozó eszköz, és a nemzetiségi kultúra
átörökítésével kapcsolatos egyéb eszköz (pl.: fellépő-ruha) igényének
teljesítésére fordítható. (Mintegy 1.2 millió forintról van szó a két intézmény
esetében.)

A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Közoktatási Bizottság kéri, hogy a
2009. év költségvetésében szerepeljen ez a tétel.
2. A dokumentum kiegészítésére, módosítására irányuló javaslatok:
•

A Bóbita óvoda jelezte, hogy a bajóti tagintézmény évi 10 órás úszási
időkeretét a nyergesi gyermekek számára biztosított 20 órára kívánják
növelni; a Közoktatási Bizottság javaslata, hogy tárgyaljunk az iskolával és
Bajót község önkormányzatával az időkeret és a finanszírozás kérdéseiről.

•

A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátása nem mindenhol
megfelelő. Szlávik József igazgató a bizottsági ülésen jelezte, hogy a GYESről 1-2 hónapon belül visszatérő gyógypedagógus, és az idén végző
gyógypedagógus-hallgatókkal megfelelő lesz a városban az ellátás – új
státusz nélkül. Javasolom beemelni az intézményi dokumentumokba:
„A rehabilitáció elvének alkalmazásánál fontos, a sajátos nevelési
igényű tanulók állapotának megfelelő foglalkozások és a szükséges
eszközök biztosítása. A foglalkozások során olyan alapkézségeket kell
fejleszteni, amelyek a gyermekek iskolai teljesítményéhez szükséges
képességek, készségek kialakulását szolgálják, hogy minél sikeresebb
legyen tanulásuk. A fejlesztő munka egyik fő célja legyen, hogy a
tanulók meglévő hátrányai ne szélesedjenek, hanem az évek
előrehaladtával a lemaradásuk minél kisebb legyen, és közelítsen az
adott évfolyam követelményeihez.

•

Gelencsér Géza, a bizottság elnöke indítványozta, hogy hasznos lenne egy
olyan fórum létrehozása, ahol sor kerülhetne az óvónők és a tanítónők
(főleg az elsős osztályokban tanítók) találkozójára, tapasztalatcseréjére.

•

A pedagógusok munkáját segítő, esetenként a szemléletváltás elősegítére is
alkalmas
„Kerekasztal a Tanulóifjúságért” sorozat beemelése a
települési és intézményi programokba szintén indokolt.

Az esélyegyenlőség biztosításával
jogszabályváltozásokat:

kapcsolatban

figyelembe

kell

venni

az

alábbi

•

Bővültek a szülői jogok és kötelességek a közérdekű igényérvényesítés jogával és
nevelési tanácsadáson, illetve iskolapszichológusi ellátáson való megjelenési
kötelezettséggel [Kt. 13. § (6), (8) bekezdés].

•

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülei, amennyiben gyermeküket még
5 éves koruk előtt beíratják az óvodába, és a rendszeres óvodába járásukról is
gondoskodnak, óvodáztatási támogatásban részesülhetnek.

•

A szakmai munkaközösségek a jövőben felvállalhatják a gyermek- és ifjúságvédelmi,
a szabadidő hasznos eltöltésével összefüggő, a sajátos nevelési igényű és a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját szolgáló feladatokat is.

•

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és az e körbe nem tartozó tanulók
egymáshoz viszonyított arányát településre vetíti ki, és ehhez viszonyítva írja elő a
körzeti arányok megtartását (Kt. 66. § (2) bekezdés). Ha az intézmények jelenlegi
körzetei az új szabályoknak nem felelnek meg, a fenntartóknak 2008. december 31-ig

kell a megfelelő körzeteket kialakítani. Ez a decemberi képviselő-testületi ülésen kell,
hogy megtörténjen, amennyiben a bajóti adatok lényegesen változnak az „E”-épület
vonatkozásában.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Nyergesújfalu, 2008. november 19.

Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. fogadja el a város nevelési-oktatási intézményei esélyegyenlőségi programjainak
felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót, egyben hagyja jóvá, hogy az előterjesztés 2.
pontjában kiemelt szöveggel egészüljenek ki a dokumentumok.
2. utasítsa a polgármestert, hogy az elfogadott dokumentumok végrehajtásáról, az
ehhez szükséges feltételek biztosításáról gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester

