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1. Törvényi háttér 

 

 
Magyarország Alaptörvénye 

 

1993. évi LXXIX. tv. 121. §   

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

2015. évi LXIII. törvény 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az 

ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő 

módosításáról 

 

A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

kimondja, hogy: 

 

 az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú 

személyként élhessen,  

 azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos 

megkülönböztetést elszenvedők számára, 

 kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami 

kötelezettség, 

 kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami 

kötelezettség. 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkodó 

természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint 
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azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű 

figyelembevételével kell eljárni. 

2. § Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott 

rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. 

Az alábbi paragrafusokban pedig az oktatási-nevelési folyamatokban határozza meg az 

egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség szempontjait: 

27. § (1) Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, 

képzésre, 

a) amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy 

b) amelynek megszervezéséhez az állam 

ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy 

bb) közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás 

útján - hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás). 

(2) Az egyenlő bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással 

összefüggésben érvényesíteni kell különösen 

a) az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi 

kérelmek elbírálása, 

b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 

c) a teljesítmények értékelése, 

d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 

e) az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, 

f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás, 

g) az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, 

h) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint 

i) az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. 

(3) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely 

személy vagy csoport 

a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül 

létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, 

b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy 

intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott 

szakmai követelményekben  

meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek 

következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák 

letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét. 

(4) Az oktatási intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb 

tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy 

csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. 

 

 

1993. évi LXXIX. tv. 121. §   

 

2013. évi XXVII. törvény 

a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyar Egyszerűsítési Programmal 

összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról
1
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 

45. § A Gyvt. VIII. Fejezete a következő 67/A. §-sal és azt megelőzően a következő 

alcímmel egészül ki: 

http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a1300027.TV#lbj0id2f80


„A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

67/A. § (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy 

fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket 

együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a 

családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 

nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak 

ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének 

időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott 

személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy 

a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt. 

(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, 

nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 

(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is 

kérelmezhető. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a 

kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg. 

(5) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói 

ellátásának igénybevételét elrendelő határozatában megállapítja a halmozottan hátrányos 



helyzet fennállását. A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételét és a tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának igénybevételét 

elrendelő jogerős határozatát megküldi a 138. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást 

vezető gyámhatóság részére. 

(6) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói 

ellátásának megszűnése vagy megszüntetése esetén megállapítja a halmozottan hátrányos 

helyzet fennállásának megszűnését. A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételének és a 

tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának 

megszűnéséről vagy megszüntetéséről szóló jogerős határozatát megküldi a 138. § (1) 

bekezdése szerinti nyilvántartást vezető gyámhatóság részére.” 

2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről 

28. Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 47.§ 

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

IV. fejezet az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony és a kollégiumi, externátusi tagsági 

viszony keletkezése és megszűnése 

 

 

 

2. Esélyegyenlőségi program bevezetése 
 

A fenti törvényi szabályozás szellemében a Magyarországi Németek Általános Művelődési 

Központ Iskolája az alábbiakban dolgozta ki közoktatási esélyegyenlőségi cselekvési tervét. 

 

2.1. Az esélyegyenlőségi program célja: 

 olyan pedagógiai környezet kialakítása, mely tiszteletben tartja a sokszínűséget, 

mentes a hátrányos megkülönböztetéstől, jogellenes elkülönítéstől, biztosítja a 

közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést,  

 biztosítani az intézményben a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének 

teljes körű érvényesülését, 

 elősegíteni a hátrányos helyzetű csoportok esélyteremtésének előmozdítását, szükség 

szerint egyének, társadalmi csoportok előnyben részesítése által az 

esélyegyenlőtlenség felszámolásának érdekében az alábbi tevékenységek során: 

 

 a beiratkozásnál, felvételinél, 

 tanításban, ismeretközvetítésben, 
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 a gyerekek egyéni fejlesztésében, 

 az értékelés gyakorlatában, 

 tanulói előmenetelben, 

 a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, 

 a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, 

 a továbbtanulásban, pályaorientációban, 

 a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében, 

 a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és 

társadalmi környezettel.  

 

2.2. A fenntartó és az iskola kapcsolata 

Intézményünk fenntartója a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja 

Intézményfenntartó és –működtető Közalapítvány. 

Az intézményi alapfeladatainkat a fenntartó határozza meg, működési feltételeit is biztosítja. 

Intézményünk önálló gazdálkodást folytat. 

A fenntartó intézményünk működését szakmailag is orientálja. A kapcsolat a fentiek okán a 

fenntartóval szoros.  

Hatékony esélyegyenlőségi intézkedések is csak a fenntartóval együttműködve valósíthatók 

meg illetve Baja város Önkormányzatával együttműködve.  

 

2.3. A város és az intézmény kapcsolata 

Baja város Önkormányzata - lehetőségeihez mérten - igyekszik a közoktatási feladatok 

színvonalas ellátásához hozzájárulni hatékony együttműködésekkel. 

A közoktatás szempontjából legfontosabb közszolgáltatások jó arányban biztosítottak és 

helyben elérhetőek. 

 

 

3. Esélyegyenlőség az intézményben 

Intézményünk semmilyen vonatkozásban nem folytat szegregációs gyakorlatot, intézményünk 

évek óta - a fenntartóval együttműködve – tudatosan és tervszerűen törekszik a 

gyerekek/tanulók esélykülönbségeinek mérséklésére.  

Fontos törekvésünk az eredményes együttnevelés feltételeinek biztosítása, a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók hatékony oktatásának megvalósítása. 

 

 

3.1. Támogató, szociális hátrányok enyhítését célzó tevékenységek 

A tankönyvtámogatás; a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítjuk az ingyenességet 

a rászoruló tanulók számára. Az általános- és középiskolai magyar-német könyvtár 

fejlesztésekor is fontos szerepet kap a tankönyvigények kielégítése.  

Gyermekétkeztetés: biztosítjuk a törvényben meghatározott kedvezményeket. Az iskolában 

konyha működik szigorú működési feltételekkel. Az MNÁMK konyháját 2010. február 1-től 

külső cég üzemelteti. 

Kollégiumi elhelyezés: a vidéki középiskolások elhelyezése az intézmény saját 

kollégiumában biztosított. A kollégium díjának megállapításánál figyelembe vesszük a 



törvényi háttér által meghatározott 50%-os kedvezményt. Napi háromszori étkezés biztosított 

diákjaink számára.  

Egyéb kollégiumi feladatellátás: a kollégiumban dolgozó pedagógusok szakos 

végzettségüknek megfelelő korrepetálásokat tartanak. A szabadidő hasznos eltöltése 

érdekében több sportágban bajnokságot, illetve edzéseket szervezünk. Szakköreink heti 

rendszerességgel működnek, főzőiskola, filmklub, kézműves szakkör, könyvklub. Saját 

kollégiumi zenekart alakítottunk, valamint mindenki számára elérhetővé tettük az internetet.  

Napközis ellátás: valamennyi általános iskolai tanulónak biztosítjuk a napközis ellátást alsó 

tagozatban. Ez különösen a hátrányos helyzetű gyerekek számára kiemelten fontos Indokolt 

esetben a napközis ellátást nevelőink is javasolják.  

Tanulószoba biztosítása: valamennyi 5-6 osztályos diák számára lehetőség van tanulószoba 

igénybevételére. Itt a diákok pedagógus irányításával felügyelet alatt tanulnak.  

Felzárkóztató, ill. tehetséggondozó programok; a fejlesztésre szoruló diákok számára 

korrepetáló, felzárkóztató foglalkozások lehetőségét biztosítjuk az általános iskolájában. A 

korrepetálást szakos pedagógusok végzik. A tehetséggondozó szakkörök működését az 

általános és középiskolában is biztosítjuk, különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulókra 

pl. iskolai diákkönyvtár szakkör, „tini mini” Bücherei, színjátszó szakkör, iskolaújság stb. Az 

iskola bekapcsolódott az Útravaló programba és egyéb pályázati lehetőségeket is figyelemmel 

kísér. 

Kapcsolattartás a szülőkkel: kiemelten fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést, 

kapcsolattartást, tájékoztatást. Az intézmény gyermekvédelmi felelőse és védőnője széleskörű 

tájékoztatást ad az igénybe vehető szociális juttatásokról, pályázati lehetőségekről is szülői 

értekezleteken, fogadóórákon. Nyílt tanítási napokat, témanapokat és szabadidős 

tevékenységeket rendszeresen szervezünk szülők számára illetve a szülőkkel együtt. A 

kollégiumi csoportvezető nevelőtanárok az évi két szülői értekezlet mellett napi szinten tartanak 

kapcsolatot a szülőkkel telefonon, e-mailben. Szükség esetén személyes találkozót szerveznek. 

Kapcsolattartás a szakszolgáltató intézménnyel, a szakértői bizottsággal: indokolt 

esetben - a gyerek érdekeit messzemenően figyelembe véve - a törvényes lehetőségeket 

kihasználva járunk el, kezdeményezünk esetenként szakértői vizsgálatot. A gyermekvédelmi 

intézményekkel az intézmény gyermekvédelmi felelőse napi kapcsolatban van. Rendszeres a 

kapcsolat az iskola orvosával és védőnőivel. A Baja Rendőrkapitányság segít közlekedési és 

drog-prevenciós ismeretek témakörében. 

Pedagógus továbbképzés: az esélyegyenlőségi program hatékony megvalósításának 

érdekében pedagógusok rendszeresen vesznek részt.  

 

 

 

 

4. Helyzetelemzés 
 

Iskolánk többcélú, összetett intézmény; óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, 

kollégium. 

Alaptevékenysége az általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és ezekbe szervesen 

illeszkedő közoktatási típusú német nemzetiségi nevelés és oktatás, a tanulók felkészítése az 

érettségi vizsgára a NAT és a törvényi előírásoknak megfelelően megalkotott helyi tantervek 

és az érettségi vizsgakövetelményekben meghatározottak alapján. 

 



Ezt a 8 évfolyamos általános iskolai, és 4 illetve 6 évfolyamos gimnáziumi és 

szakközépiskolai képzéssel, olyan oktatási struktúrában valósítjuk meg, amelyben a 

tehetséges tanulók emelt szintű képzésben, magas színvonalú német nyelvoktatásban 

részesülnek.  

 

Intézményünk nem folytat szegregáló gyakorlatot. Mindezek alapján kijelenthető, hogy az 

intézményben kiegyenlített a hátrányos helyzetű gyermekek aránya a különböző évfolyamok 

egyes tanulócsoportjaiban, osztályaiban. 

 

4.1. Egységes Iskola 

 

Hátrányos helyzetű: 2 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű: 2 fő 

 

Étkezési támogatásban részesül:   111 fő  

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül    78 fő  

 

Tankönyvtámogatásban részesült   193 fő 

 

SNI tanuló:       1 fő 

 

Magántanuló nincs. 

 

 

Tanulóink 0.2%-a hátrányos helyzetű.  

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma elenyésző: 0.2%. 

 
A nevelés-oktatás eredményessége 

 

A nevelés-oktatás alapvető tárgyi és személyi feltételei az intézményekben adottak. Az 

intézmények infrastruktúrájához való egyenlő hozzáférés biztosított. 

 

 

Esélyegyenlőségi szempontból a lemorzsolódások aránya, a kompetenciamérés eredményei és 

a továbbtanulási mutatók számítanak kiemelt vizsgálati területnek. 

 

 

Esélyegyenlőségi szempontból a lemorzsolódások aránya, a kompetenciamérés eredményei és 

a továbbtanulási mutatók számítanak kiemelt vizsgálati területnek. 

 

Lemorzsolódási arány minimális, jóval elmarad az országos átlagtól. 

 

 

Évismétlő az elmúlt tanévekben intézményi szinten 0,5% alatti. 

 

 

A kompetenciamérések eredményei 6. és 8. 10. osztályokban évek óta az országos átlag 

felettiek. 



A kompetencia mérésből ismert családi háttér index a szakközépiskolai osztályokban 0.6-0.7 

pontértékkel kevesebb. 

 

Nem gyakorlat ugyanakkor a HH/HHH tanulók eredményeinek külön rögzítése, elemzése, 

nyilvántartása egyik eredményességi mutatónál sem (lemorzsolódás, kompetenciamérés, 

továbbtanulás).  

 

  

A továbbtanulási mutatók jók, a továbbtanulás 100%-os. A szakképzésben való továbbtanulás 

aránya alacsony, a nemzetiségi német gimnáziumi osztályokba és a 6. évfolyamos osztályba 

jelentős, 90%-os arányt mutat. 

 

 

. 

 

 

5. Intézkedési terv 

 
5.1. Rövid távú feladatok 

 

 
Helyzetelemzés 

megállapítása 

Célok Tevékenységek Határidő Felelős Eredmény Dokumentum 

Nem 

teljeskörűen 

ismert a HHH 

HHH 

adatbázis 

létrehozása 

HHH  

tanulók 

regisztrálása 2016. 

augusztus  

Gyermekvédelmi 

Felelős 

Iskolatitkár 

Tankönyvfelelős 

Gazdasági Hivatal 

munkatárs 

adatbázis 

 

adatbázis 

Nem 

teljeskörűen 

ismert a HHH 

HHH 

adatbázis 

létrehozása 

Szülői 

figyelmének 

felhívása a 

nyilatkozatok 

elkészítésében 

2016. 

szeptember 

15. 

Gyermekvédelmi 

Felelős 

Iskolatitkár 

Tankönyv felelős 

HHH 

kimutatás 

adatbázis 

Nem 

teljeskörűen 

ismert a HHH 

Teljes körű 

HHH 

felmérés 

Jegyzői 

adatszolgáltatás 

Szociális irodával 

egyeztetés 

szükség szerint 

2016. 

szeptember 

30. 

Gyermekvédelmi 

felelős 

Jegyzői 

határozat 

alapján 

névsor 

Nem 

teljeskörűen 

ismert a HHH 

Teljes körű 

HHH 

felmérés 

A fluktuáció 

figyelése 

Felvilágosító 

munka folytatása 

folyamatos 

Gyermekvédelmi 

felelős 

Adatbázis 

pontosítása 

Pontos 

adatbázis 

1.sz. táblázat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Helyzetelemzés 

megállapítása 

Célok Tevékenységek Határidő Felelős Eredmény  Dokumentum 

A kompetencia 

mérési 

eredmények átlag 

felett vannak 

A mérési 

eredmények 

szinten tartása 

felkészítés 

feladatlapok 

alapján 

folyamatos  igazgató 

helyettesek 

munka- 

csoport 

vezetők 

mérési 

eredmények 

nem lesznek 

rosszabbak 

mérési 

eredmények 

A kompetencia 

mérési 

eredmények átlag 

felett vannak 

A mérési 

eredmények 

szinten tartása 

Tanítók, tanárok 

képzése 

kompetencia 

alapú oktatásra 

folyamatos igazgató Kompetencia 

alapú oktatás 

lehetőségeinek 

kiaknázása 

Záró dolgozatok 

névsor  

Az eredményes-

ségi mutatóknál a 

HHH/HH tanulók 

eredményei külön 

nem jelennek meg 

Az 

eredményessé

gi mutatóknál 

a HH tanulók 

eredményei 

megjelennek 

A HHH/HH 

tanulók 

eredményeinek 

nyilvántartása 

folyamatosan 

zajlik 

2017. 

június 

Igazgató 

helyettesek 

Munka- 

csoport 

vezetők 

A tanév végi 

beszámolóban 

megjelennek a 

HHH/HH 

tanulók 

eredményei 

mérési 

eredmények 

2.sz.táblázat 

 

 
5.2. Középtávú feladatok 

 

 az intézményi alapdokumentumok kiegészítése az esélyegyenlőségi szempontoknak 

megfelelően 

 az ifjúságvédelmi felelős továbbképzése 

 összehangolt vizsgálati módszerek alkalmazása az óvodában és az iskolában, az óvoda-

iskola, általános iskola - középiskola megkönnyítése érdekében 

 elkészül az önértékelés a kompetenciamérés eredményességére, HH/HHH tanulók 

eredményességére vonatkozóan, amelyben a HH/HHH tanulók eredményei is külön 

kigyűjtésre kerülnek. 

 Útravaló programba egyre több HH/HHH tanuló tudjon bekapcsolódni, egyéb pályázati 

lehetőségek szélesebb körű kiaknázása 

 A HH/HHH tanulók arányának növekedése a tanórákon kívüli foglalkozásokon 
 A kollégiumban dolgozó pedagógusok számára továbbképzés szervezése, esélyegyenlőség 

témakörében. 

 

6. Kötelezettségek és felelősség 
 

6.1.Az intézményegységek vezetői felelősek azért, hogy az intézmény minden dolgozója, 

tanulója a szülők és a társadalmi partnerek számára elérhető legyen a közoktatási intézményi 

esélyegyenlőségi program, 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 program végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell 

tennie a szükséges lépéseket. 

6.2.Éppen ezért az elfogadott programot az intézményben szokásos módon közzé kell 

tenni. 

6.3. Az intézmény vezetője felelős a közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program 

megvalósításának koordinálásáért, a program végrehajtásának nyomon követéséért, és az 

esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. 

6.4. Az iskolai és kollégiumi 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, és megragadjon 



minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb 

programon részt vegyen.  

A tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje a programban foglaltakat és 

közreműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze 

azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársának. 

 

 

7. Nyilvánosság, érvényesség 

 
7.1. Nyilvánosság 

 Az intézmény esélyegyenlőségi feladat-tervét megismerteti a dolgozói közösséggel, a 

szülői értekezleteken a szülői közösséggel, valamint a diákönkormányzattal.  

 Az intézmény esélyegyenlőségi feladat-tervét közzé teszi saját lehetőségei szerint, és 

elérhetővé teszi azt a nevelői szobákban és az iskolai könyvtárban, és az intézmény 

honlapján. 

 Az intézmény bevon minden elérhető eszközt és helyi médiumot a támogató szakmai 

és társadalmi környezet kialakítása érdekében.  

 

7.2. A program monitoring vizsgálata, érvényessége 

 Az iskola az éves beszámolóban értékeli az esélyegyenlőségi feladat-terve 

megvalósítását, melyben meghatározza a fejlesztendő területeket is.  

Ezt az értékelést a fenntartó elé is beterjeszti. 

 Az iskolai fejlesztési tervek, munkatervek megalkotásánál figyelembe veszi az 

esélyegyenlőségi program, illetve az éves értékelés megállapításait. 

 

 

7. 3. Legitimáció 

 

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központ Iskolája közoktatási 

esélyegyenlőségi cselekvési tervét az SZMSz-ben foglalt véleményezési jogkörök gyakorlása 

után az intézmény iskolai és kollégiumi nevelőtestülete elfogadta. 

 

 

 

Baja, 2015. október 1. 

 

 

              

 

        Szauter Terézia 

         

            igazgató 

 



 

FELJEGYZÉS 

 

 

 

Az intézményi esélyegyenlőségi cselekvési terv kidolgozásában részt vevők alakuló ülésükön 

megállapodtak a felelősségi jogkörökben.  

Általános helyzetelemzés után javaslatok hangzottak el részfeladatok teljesítésére, azok 

határidejére.  

A munkacsoport tagjai vállalták a rendszeres kapcsolattartást, folyamatos egyeztetést.  

Megállapodtak abban, hogy az elhangzottakról tájékoztatást adnak a fenntartó, tantestület, 

szülői szervezet, DÖK képviselő részére. 
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