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ESÉLYEGYENLŐSÉG, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAM 
A 2003. évi CXXV. törvény alapján 

 
 
 
 
 

A Malomvölgy Általános Iskola nagy gondot fordít az Esélyegyenlőségi Program minél 

szélesebb körű kiterjesztésére. A dokumentum hat részre tagolódik, melyben említést kap az 

iskolai és családi háttér, az iskolával való együttműködés, a szülő és pedagógus-

kötelezettségek, valamint a teljesítmény értékelése. 
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4. A szülő kötelezettségei 

5. A pedagógus kötelezettségei 

6. A tanulói teljesítmény értékelésének folyamata 

 

 

1.) Iskolai háttérből adódó feladatok 

 

Iskolánk figyelemmel kíséri az oktatásba történő bekapcsolódást, miszerint ha egy 

tanuló később kapcsolódik be az iskolai közösségbe, más iskolából átiratkozik, időt és 

nagyobb figyelmet kap a beilleszkedés során. Az iskola befogadóképessége nagy, a tanítók és 

tanulók egyaránt segítséget nyújthatnak a felzárkóztatásban, a követelmények maximális 

teljesítésében.  

Intézményünk tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket is szeretettel vár az iskolába, a 

velük szembeni elvárások azonban fejlettségi szintjükhöz mértek. 
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Ha egy tanuló hosszabb ideig hiányzik, a hiányzás arányában megfelelő időt kap a 

mulasztások pótlására, valamint, ha szükséges, fejlesztőpedagógus áll rendelkezésre a 

lemaradás behozására (szülő, illetve tanító kérésére). 

Az iskolában az egyenrangúság több szempontból is érzékelhető, akár anyagi, akár szellemi 

háttér miatt hátrányos helyzetű valaki, a diákok és tanítók egyaránt egyenrangú félnek tekintik 

a normál helyzetűekkel szemben, tehát nem jelenik meg a csoport, illetve személy jogellenes 

elkülönítése. 

Intézményünk csak négy évfolyamot működtet, ezért a továbbtanulásra nem kell különösebb 

gondot fordítani, de ahhoz, hogy a gyermekek megfelelő intézményben folytathassák 

tanulmányaikat, a 4. osztályosok több iskolát meglátogatnak. A zökkenőmentes iskolaváltást 

szem előtt tartva német nyelvórák és angol nyelvből szakkör áll a tanulók rendelkezésére, 

illetve következő évtől a gyermekek és szülők igényeit figyelve, angol nyelvórákon és német 

szakkörön való megjelenésre lesz lehetőség.        

 

2.) Családi háttérből adódó feladatok 

 

Az esélyegyenlőséget iskolánk tanulói számára az alábbi módon biztosítjuk az 

intézményünkben: 

• Tanév elején az osztályfőnökök felmérik, hogy a szülők alacsony iskolai 

végzettsége, vagy szociális, anyagi helyzete miatt mely családok gyermekei 

szorulnak külön odafigyelésre. Ezt családlátogatás alkalmával a pedagógus 

felméri és szükség esetén tájékoztatja az iskolai gyermekvédelmi felelőst, ha 

problémára utaló helyzetben levő tanulóról szerez tudomást. 

• Az iskolai gyermekvédelmi felelős szükség esetén felveszi a kapcsolatot az 

iskolán kívüli segítőkkel: védőnő, gyermekjóléti szolgálat, Népjóléti 

Bizottság… 

• Az osztályfőnök szülői értekezleten elmondja, hogy iskolánkban felkészültünk 

az esélyegyenlőség biztosítására a napközis csoportok működtetésével is, ahol 

szakszerű segítséggel oldhatják meg a házi feladatot a tanulók, ennek 

igénybevételét javasolja az érintett tanulóknak.  

• Intézményünk nagyszámú könyvvel rendelkezik, melyek kölcsönözhetőek, 

hiszen nem mindenki tudja megvásárolni akár a kötelező olvasmányokat, vagy 

egyéb kiadványokat. 
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• Célunk, hogy ne kerüljenek peremhelyzetbe az osztályon belül sem ezen 

tanulók, ezért differenciált feladatokkal, korrepetálással az osztályfőnökök 

segítik őket a tanulmányi előmenetelükben. Szeretetteljes tanító gyerek 

kapcsolatot építünk ki, ahol a problémák meghallgatásra találnak. 

•  Az ünnepségek szervezésével a szokásrendszer kialakítására is ügyelünk, napi 

teendőkben pedig a tisztasági és étkezési  szokások kialakításában segítünk.  

• A szülők számára nyílt szülői értekezletet szervezünk ingyenesen 

gyermekneveléssel kapcsolatos témában meghívott előadóval. 

• Figyelemmel kísérjük a tanulói hiányzásokat és azok igazolását is, valamint a 

szabadidő hasznos eltöltéséhez ingyenes szakköri foglalkozásokat, versenyeket, 

kiállításokat szervezünk. 

 

3.) Együttműködés az iskolával (Megfelelő légkör, lehetőségek. A tanulók 

védelme, ha kell a szülővel szemben is.) 

 

Olyan nyitott iskolamodellt igyekszünk létrehozni, amely alapvetően fontosnak tartja a 

gyermek életkori sajátosságait, a gyermek szükségleteit. 

Iskolánk pedagógusai felelősek a gyermek testi, lelki, értelmi érzelmi erkölcsi fejlődéséért. 

Felelősek továbbá a tanulói közösség kialakulásáért is. Ennek érdekében a pedagógusok 

együttműködnek a szülőkkel. 

A kapcsolattartás formái: 

-szülői értekezletek.  ( évi minimum  három alkalom)  

-fogadó órák(havonta egy alkalommal) 

-nyílt nap (évente egy alkalommal) 

-nyílt szülői értekezlet szakember előadásával fontos nevelési témákról 

-ismerkedés a gyermekekkel. A nagycsoportos óvodások szülői értekezletén a leendő elsős 

tanító néni bemutatkozik, felvázolja a nevelési elveket, módszereket, az iskola igazgatója 

tájékoztatást nyújt az intézmény programjáról, életéről.    

A társadalom működési zavarai leginkább a kiszolgáltatott rétegeket: a gyermekeket sújtják, 

főként azokat, akik amúgy is hátrányos helyzetben vagy veszélyeztetett helyzetben 

kénytelenek élni. Egészséges fejlődésük előmozdításához szükség van az gyermek és 

ifjúságvédelmi tevékenységre, amelyben az iskola pedagógusainak fontos szerepük van. 

A gyermekek védelmében fontos feladatot lát el: 
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       - igazgató 

       -osztályfőnök, nevelőtestület 

 -ifjúságvédelmi felelős 

Az iskolai gyermekvédelmi megbízott az iskolai munka összefogója, szervezője. 

Munkájának fő feladata: 

-megelőzés 

-feltárás 

-megszüntetés 

-felzárkóztatás 

 

Szoros kapcsolatot tart fenn: 

-védőnővel 

-iskolaorvossal 

-Polgármesteri Hivatallal 

-Gyermekjóléti Szolgálattal 

-Nevelési Tanácsadóval 

-Rendőrséggel 

         

     4.) A szülő jogai és kötelezettségei 

 

 Az esélyegyenlőség megteremtéséhez és az egyenlő bánásmód érvényesítéséhez  a szülő 

jogai és kötelességei is útmutatóul szolgálnak.  (törvényi hivatkozás: Közokt. tv. 13§-14§) 

 

A szülő jogai: 

-A szülői jogok közül kiemelkedő az intézmény szabad megválasztásának a joga, hogy 

gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelő intézményt válasszon. 

Intézményünkben a művészeti oktatás (zene, tánc, képzőművészet, népi hagyományok 

ápolása) jelentős szerepet kapnak a személyiség fejlesztésének érdekében. Szem előtt tartva, 

hogy tudományosan elfogadott tény ma már, hogy a gyermekek a művészeti tantárgyakon 

keresztül fejleszthetők a legeredményesebben.  

Lehetőséget adunk azon szülők számára, akik gyermekük részére a mi pedagógiai 

programunkat tartják a legmegfelelőbbnek, hogy tanköteles gyermekük az 1-4 évfolyamot 

intézményünkbe végezzék el.  
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-A szülőnek joga, hogy gyermekét saját világnézeti meggyőződése miatt ne érje hátrányos 

megkülönböztetés. Ezért iskolánkban tiszteletben tartjuk az egyéni meggyőződésből fakadó 

étkezési szokásokat ( pl: vegetáriánus étrend, stb.), valamint helyet biztosítunk – amennyiben 

az egyházak igénylik – a hitoktatásnak is az iskola valamely helyiségében. 

-A szülőnek joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről 

tájékoztatást kapjon.  Ennek érdekében intézményünkben évente 3 alkalommal tartunk szülői 

értekezletet és 2 alkalommal fogadó órát. Ezen kívül az iskolába gyermeküket elkísérő 

szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk. Amennyiben ezen kívül is személyes találkozást látunk 

szükségesnek, a szülőt írásban értesítjük ennek időpontjáról. Az osztályfőnökök 

családlátogatások alkalmával is tájékoztatják a szülőket gyermekük neveltségi szintjéről és 

tanulmányi munkájáról. 

-A szülőnek joga, hogy gyermeke az intézményben működő nem kötelező foglalkozásokat 

igénybe vegye. Ennek megfelelően iskolánkban minden tanuló számára lehetőséget adunk az 

iskolai szakköri és szabadidős tevékenységeken való részvételen, amíg a tanuló annak 

működését kirívó magatartási problémával nem zavarja. 

-A szülő joga, hogy személyesen vagy képviselő útján rész vegyen az érdekeit érintő 

döntésekben.  Ezért iskolánkban is működik szülői szervezet, melynek vezetősége 

évfolyamonként  legalább 2-2 fő választott képviselőből áll. A Szülői Munkaközösség elnökét 

pedig minden tanév elején az összes szülő által ismert időpontban nyilvános szavazással 

választják meg a szülők 

-A szülő joga, hogy megismerje az intézmény  házirendjét és pedagógiai programját.  Ezért 

ezen dokumentumokat, kérésére gyermeke beíratása előtt és után is megtekintheti, azokat 

bármikor kérésére tanulmányozásra átadjuk. 

Az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósításához a szülőnek nem csak jogai, de 

kötelességei is vannak. 

 

A szülő kötelezettségei: 

-A szülő kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését tanulmányi előmenetelét. 

Ezért az iskola elvárja, hogy szülői értekezleteken, fogadó órákon a szülő megjelenjen 

gyermeke érdekében.  

-A szülő kötelezettsége ,hogy  rendszeresen kapcsolatot tartson fenn a gyermekével foglakozó 

pedagógussal és részére a szükséges tájékoztatást megadja.      

-a szülő kötelessége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak 

érvényesítése érdekében.   A gyermek vélt vagy valós jogait sértő intézkedések ellen a szülő 
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szóban vagy írásban az osztálytanítóhoz, illetve az intézmény vezetőjéhez fordulhat 

jogorvoslatért.    

-A szülő kötelessége tiszteletben tartani az iskola pedagógusai , alkalmazottai emberi 

méltóságát és jogait. Ezért sérelmét kultúrált szóbeli vagy írásbeli panaszával közölheti. 

 

      5.) A pedagógus kötelezettségei 

 

A pedagógusok alapvető feladata - a törvény szerint - a rábízott tanulók nevelése, 

tanítása. 

Elsődleges, hogy a szülőket gyermekük nevelésével és oktatásával, fejlődésével 

kapcsolatosan rendszeresen tájékoztassa. Intézményünkben a szülőkkel való folyamatos 

kapcsolattartás jól megoldott. Rendszeresen tartunk fogadóórát, szülői értekezletet, illetve 

különböző előadásokat a szülők számára, ahol válaszokat kaphatnak gyermekeikkel 

kapcsolatos kérdéseikre. Bármilyen jellegű probléma esetén segítünk megoldásokat találni, ha 

szükséges, megfelelő további segítséget keresni. Az 1-3. osztályon a szöveges értékeléssel 

részletes tájékoztatást kapnak a szülők gyermekük előmeneteléről.  

A szülők javaslatait, kéréseit mindig szem előtt tartjuk, igyekszünk közösen döntéseket hozni 

minden a gyermeket érintő ügyben. Véleményüket az iskolai életről rendszeresen 

megkérdezzük, összevont szülői értekezleten, illetve kérdőívek formájában is.  

Az ismeretek átadása során -a nevelő és oktató tevékenységben- a tantestület minden tagja 

tárgyilagos és sokoldalú információkat igyekszik nyújtani a tanulók számára.  

A nevelő és oktató munka során figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit, fejlődési 

ütemét, szociokulturális helyzetét, segítjük a tanulók tehetségének kibontakoztatását, illetve a 

bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatását. Az egyéni 

tehetségek segítésére részt veszünk tanulmányi versenyekben. A sajátos nevelési igényű 

tanulók számára külön fejlesztést biztosítunk, illetve a tanítási órákon meghatározott 

könnyítésekkel dolgozhatnak.  

 

     6.) A tanulói teljesítmény értékelésének folyamata 

 

A pedagógus - a magántanulók kivételével - a tanuló teljesítményét, előmenetelét a tanítási év 

közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal 

minősíti: a 2006/2007-es tanév során ez kizárólag a negyedik évfolyamot érinti. Az 
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elkövetkezendő évek során az 1-4. évfolyamra a következő értékelési és minősítési rend 

érvényes: 

- félévkor és év végén-a negyedik osztály tanév végi bizonyítványát kivéve, amikor 

osztályzattal vannak minősítve a tanulók- -szöveges minősítéssel fejezzük ki, hogy a tanuló 

kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. 

   Amennyiben a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, iskolánk a szülő bevonásával 

feltárja a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és igyekszünk javaslatot tenni 

az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre. Lehetőséget biztosítunk egyéni fejlesztő 

órák látogatására, személyre szabott korrepetálásra a konkrét lemaradások, fejlesztésre, 

felzárkóztatásra szoruló területek figyelembe vételével. 

Intézményünk nyitott az irányba, hogy az első évfolyamra felvegyen olyan tanulót, akinek –

szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján - 

egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, hogy igazgatói engedély alapján mentesüljön 

az értékelés és minősítés alól, vagy részére az egyéni adottsághoz, fejlettségéhez igazodó - 

egyéni - továbbhaladást biztosítsa. Ez esetben az első évfolyamot előkészítő évfolyamként 

kezeljük, természetesen a többi tanulóval azonos osztályban végzi és fejezi be ez a kisgyerek, 

játékos felkészítés keretében készül az iskolai követelmények teljesítésére.  

Alsó tagozatos iskolánkban csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre diákunk, ha 

a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem 

tudta teljesíteni. 

Tanulóink eredményes felkészülése érdekében minden évfolyamon lehetőséget biztosítunk 

legalább heti két alkalommal arra, hogy egyéni foglalkozásokon vegyenek részt a rászorulók. 

Ennek szükségességét az osztályfőnökök, szaktanárok (idegen nyelv), szükség esetén a 

nevelőtestülettel konzultálva folyamatosan megbeszélik, szakmai értekezleteken tárgyalják. 

Ha az eredményes felkészülés szükségessé teszi, a tanulót mindenképpen arra ösztönözzük a 

szülő beleegyezését kérve, hogy a napközis foglalkozásokon lehetőleg rendszeresen részt 

vegyen, házi feladatai elkészítése, felkészülése iskolai kereteken belül történjék pedagógus 

felügyelete mellett.  

Tanulóink részére szülői kérésre az iskola igazgatója engedélyezheti az adott évfolyam 

megismétlését.  

Ugyancsak igazgatói engedéllyel lehetőség van arra, hogy kivételes képességű tanulónk az 

iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben, 

illetve az előírtnál rövidebb id ő alatt teljesítse. 
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Minden esetben tájékoztatjuk a szülőket mindazon lehetőségekről, amelyekkel az iskola 

segítséget tud nyújtani gyermekük eredményes felkészüléséhez. 

 

 

Felsőörs, 2007. január, 28. 

 

                                                                                                                                                              


