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„Az emberi személyiség és a sorsfejlődés jórészt visszafordíthatatlan folyamatok eredménye.
Aki gyermekkorában
nem kapott családjától, iskolája környezetétől megfelelő motivációt, megfelelő
alkalmazkodási stratégiákat,
az később képtelen lesz változtatni. A közösség kötelessége az, hogy mindenki – bármilyen
helyzetet is szereztek szülei, rokonai az elosztási versenyben – azonos lehetőségekhez, azonos
színvonalú, oktatáshoz,
azonos színvonalú gyermekkori mikrokörnyezethez jusson.”
BEVEZETÉS
A hatályos jogszabályoknak megfelelően a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma,
Általános Iskolája és Diákotthona a következőkben dolgozza ki az Intézményi Közoktatási
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését és Programját, vállalva, hogy az elkészült és elfogadott
dokumentumot összehangolja az intézményi minőségirányítási és pedagógiai programmal.
1.1. A Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés célja
•
•
•
•

•

A közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség megteremtése
Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszűrése
Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók
esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása az oktatási-nevelési folyamatokban
(támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévő
hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet).
A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási integráció támogatása.

1.2. Fontosabb fogalmak
•

•

•

•

Közvetlen hátrányos megkülönböztetés: az olyan rendelkezés, amelynek
eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt tulajdonsága miatt részesül
más, összehasonlítható helyzetben levő személyhez vagy csoporthoz képest
kedvezőtlenebb bánásmódban.
Közvetett
hátrányos
megkülönböztetés:
az
a
közvetlen
hátrányos
megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód
követelményének megfelelő rendelkezés, amely az előző pontban meghatározott
tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat más,
összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen
nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz.
Jogellenes elkülönítés: az a magatartás, amely meghatározott tulajdonságai alapján
egyes személyeket vagy személyek csoportját másoktól - tárgyilagos mérlegelés
szerinti ésszerű indok nélkül - elkülönít. Ez a rendelkezés nem sérthet alapvető jogot,
nem biztosíthat feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok
mérlegelését.
Esélyegyenlőség érvényesítése: Néhány társadalmi csoport, így különösen a
szociálisan hátrányos helyzetűek közé tartozók számtalan hátrányt szenvednek el
mindennapi életük során. Mindannyiunk érdeke, hogy javuljon ezeknek az
embereknek az élete.
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I. HELYZETELEMZÉS
1.1. Az intézmény tanulói összetételére, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
arányának kiegyenlítettségére vonatkozó adatok vizsgálata:
A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 2007.
szeptember 1-jén 735 tanulóval kezdte meg az új tanévet.
Az általános iskolai alsó tagozaton 99 gyermek tanul, a gimnáziumban összesen 636 diák
végzi tanulmányait az idei tanévben.
Az intézményben a főállású pedagógusok száma 74 fő, humán-erőforrás hiány nincs
intézményünkben, az oktatott tantárgyak mindegyikét megfelelő képesítésű pedagógus
szakember végzi.
A hátrányos helyzetű gyerekek száma 92 fő, közülük 5-en halmozottan hátrányos helyzetűek.
Az általános iskolában 16 diák ingázik minden nap lakóhelye és az iskola között, közülük 2 fő
hátrányos helyzetű.
A gimnáziumban a bejárók száma 139 fő, 17-ük hátrányos helyzetű, ebből 1 diák halmozottan
hátrányos.
1. sz. táblázat
Intézményi alapadatok
OM azonosító:

039227

Intézmény neve, címe:

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma,
Általános Iskolája és Diákotthona
3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.
Tiszáninneni Református Egyházkerület
3525 Miskolc, Kossuth L. út 17.

Fenntartó neve, címe:
Főállású pedagógusok száma:

74

Az intézménybe járó tanulók száma:

735

Magántanulók száma:

0

Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma
(diszlexia és egyéb részképességzavarok is):

0

HH tanulók száma/ebből HHH tanulók száma:

92/5

Más település(ek)ről bejáró általános iskolás
tanulók száma:
ebből

16

HH / HHH

2/0

Más település(ek)ről bejáró gimnazista tanulók
száma (7-13. évf.):
ebből
HH / ebből HHH

139
17/1

A gimnáziumról:
A gimnáziumban hat-és négy évfolyamos, valamint öt évfolyamos két tanítási nyelvű képzés
folyik. A tanórákat a főépületben, a Rákóczi út 1. sz. alatti épületben tartják, kivételt képeznek
ez alól azon testnevelés órák, melyeket az Iskolakertben található Tornacsarnokban tartanak.
A gimnáziumba járó 636 diákot 50 főállású pedagógus oktatja, neveli.
A hátrányos helyzetű tanulók száma 86 fő, ebből 5-en halmozottan hátrányos helyzetűek.
Sajátos nevelési igényű tanuló nem található a gimnáziumban.
Az általános iskoláról:
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Az általános iskolai képzés 2004. szeptember 1-jén indult, 22 tanulóval, 3 tanítóval és 2
óraadóval. Az iskola alulról építkező, 8 osztályos általános iskola.
Ebben a tanévben már 27 első osztályos kezdte meg, 23 másodikos, 27 harmadikos és 22
negyedik osztályos pedig folytatja tanulmányait az iskola új, modern épületében, amely a
Tompa Mihály út 1. sz. alatt található, az immár 10 főre bővült tantestület irányításával.
Az általános iskolában 6 fő a hátrányos helyzetű tanulók száma, halmozottan hátrányos
helyzetű nincs köztük, valamint sajátos nevelési igényű gyermek sem tanul itt.
Az internátusokról:
Az intézmény a vidéki tanulók számára internátusi elhelyezést biztosít.
Az, hogy a gimnazisták közel fele él ezekben az otthont pótló közösségekben, meghatározó
jelentőséggel bír az iskola életében, mivel az internátusi nevelés célja, hogy otthont nyújtson
az itt élő tanulóknak és biztosítsa a nyugodt tanuláshoz szükséges feltételeket.
Az internátusokban zajlik a diákotthoni nevelés, melynek feladatait 14 főállású nevelőtanár
látja el. Négy épület szolgál internátusként, egyiküknek kizárólag fiú lakói vannak, ez a
Kossuth Lajos Internátus, amely a Tompa Mihály út 1. sz. alatt található, lakóinak száma:
116 fő.
A másik három internátusi épületben lányok vannak elszállásolva, ezek egyike az Erdélyi
János Internátus, amely a József Attila út 9. sz. alatt található, 84 leány lakja.
A másik lánykollégium a Lorántffy Zsuzsanna Internátus, a József Attila út 33. sz. alatt, itt
58 fő lakik.
A harmadik pedig a Rákóczi György Internátus, a Kazinczy út 48. sz. alatt, ahol 51 leány
lakik.
A Lorántffy Zsuzsanna Internátus kivételével az összes internátus épülete az Iskolakertben
fekszik, de mind a négy épület közel azonos távolságra van az iskolától, mindössze néhány
perc alatt megközelíthetőek.
Az internátusokban élők közül 52 fő hátrányos helyzetű, közülük 4-en halmozottan
hátrányosak.
Az egyes internátusi telephelyek más-más infrastrukturális adottságokkal, szoba-számokkal,
ezen belül ágyszámokkal bírnak.
Az internátusba, ezen belül az internátusi csoportba sorolást meghatározza a nem, az életkor,
az évfolyam, a törvényi előírás létszámhatárai (az 1993. évi LXXIX. sz. Közoktatási törvény
3. számú melléklete alapján), valamint az, hogy a leány internátusok telephelyein milyen
férőhely-szám adott.
Beiratkozásnál igyekeznek a nevelőtanárok a szülőkkel is egyeztetni a tanulók személyére
szabott legjobb elhelyezést, figyelembe véve a diákok egészségügyi, lelki állapotát, majd a
több telephelyből adódó lehetőségeket kihasználva a lehető legoptimálisabb fejlesztést adó
körülmények közé helyezni a tanulókat.
Az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a kollégiumba történő beköltözéskor felmérik az
újonnan érkezők szókincsét, olvasási, szövegértési képességeit, figyelmét, valamint számolási
készségét, majd fejlesztési csoportokat állítanak össze, ahol egyéni vagy csoportos
felzárkóztatás történik.
A felsőbb éveseknél tantárgyi korrepetálás zajlik.
Szociális téren az anyagi háttér, a kommunikálás milyensége, valamint a lelki problémák
feltárása után csoportos vagy egyéni beszélgetéseket szerveznek a diákoknak.
Hetente 1 alkalommal minden internátusban lakó diák részt vesz egy általa szabadon
választott foglalkozáson, a hátrányos helyzetű tanulók előszeretettel választják például a
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következő című foglalkozásokat: Hitünk megélése; Magyarként, falusiként; Érek-e annyit,
mint a nagyvárosban élők?; Önismereti foglalkozások.
Azoknak az internátusi tanulóknak, akiknek családjában tartós beteg van, heti 1 órában
foglalkozást szerveznek, annak érdekében, hogy problémáikat megfelelően fel tudják
dolgozni.
2. sz. táblázat
Feladatellátási helyek száma, funkciója és a gyermekek, tanulók létszáma
Feladatellátási hely
(megnevezése és címe)
Sárospataki Református
Kollégium Gimnáziuma
3950 Sárospatak,
Rákóczi út 1.
Sárospataki Református
Kollégium Általános Iskolája
3950 Sárospatak,
Tompa M. út 1/a
Sárospataki Református
Kollégium Internátusai:
Kossuth Lajos Internátus
3950 Sárospatak,
Tompa Mihály út 1.
Erdélyi János Internátus
3950 Sárospatak,
József Attila út 9.
Lorántffy Zsuzsanna Internátus
3950 Sárospatak,
József Attila út 33.
Rákóczi György Internátus
3950 Sárospatak,
Kazinczy út 48.

gimnáziumi nevelés
és oktatás

50

636

HH / ebből
HHH
gyermekek,
tanulók
száma
86/5

általános iskolai
nevelés és oktatás

10

99

6/0

0

diákotthoni nevelés

14

309

52/4

0

Főállású
pedagógusok
létszáma

Funkció

Gyermekekt
anulók
száma

SNI
gyermekek,
tanulók
száma

Az osztályszervezés módjáról:
A hátrányos helyzet kifejezés a pedagógia szemszögéből azokat a gazdasági, társadalmi és
kulturális körülményeket jelöli, amelyek a tanulók bizonyos részénél az iskolai előrehaladás
szempontjából a többséghez képest kedvezőtlen helyzetet teremtenek. E körülmények
elsősorban a következő tényezőkkel ragadhatók meg: a szülők alacsony iskolázottsága,
alacsony jövedelem, a család instabilitása, az eltartottak magas száma, a család nagysága, a
mikrokörnyezet devianciája, család vagy ép család hiánya, kisebbségi etnikai helyzet. Az
említett körülményeket családi vagy szociokulturális háttérként emlegetjük, iskolai
teljesítményre gyakorolt hatásáról pedig már a hetvenes évek eleje óta rendelkezésre állnak
empirikus adatok.
A 2000-es, illetve a 2003-as PISA-vizsgálatok egyik megdöbbentő eredménye volt, hogy
Magyarországon hat legerősebben a család szociális háttere a diákok teljesítményére. A
tanulók teljesítménye közötti különbségeket hazánkban magyarázta a legkiugróbb mértékben
az adott iskola társadalmi összetétele.
A családi háttér hatása az adott iskola társadalmi összetételén keresztül felerősödik. A
tradicionálisan korai szelekció a magyar iskolarendszerben azzal a következménnyel jár, hogy
a hozott hátrány az idő előrehaladásával folyamatosan mélyül, és sorozatos tanulási
kudarcokhoz, lemorzsolódáshoz vezet.
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A hátrányos helyzet tehát erőteljes kihatással van a tanuló iskolai teljesítményére.
A tanulók száma részletesebb, osztályonkénti bontásban a 3. a) jelzésű táblázatból olvasható
ki.
A tanulók száma évfolyamonként pedig 3. b) számú táblázatból követhető nyomon. Az
általános iskolában minden évfolyamon normál (általános) tantervvel folyik az oktatás, a
gimnáziumban a 9. évfolyamtól a diákok nyelvi előkészítő, normál, emelt szintű, vagy két
tanítási nyelvű képzésen tanulnak.
Összehasonlítva a normál (általános) tantervű, valamint az emelt szintű és/vagy két tanítási
nyelvű oktatást, azt tapasztaljuk, hogy 9. és 10. évfolyamon az utóbbi típusú osztályba járók
körében kisebb arányban vannak hátrányos helyzetű diákok, mint a normál osztályba járók
körében. A 9. évfolyamon csak 14,4% a hátrányos helyzetűek aránya az emelt szintű és/vagy
két tanítási nyelvű osztályokban, míg a normál osztályokban ennek duplája, 30,5%.
A 10. évfolyamon még nagyobb a különbség: 10,1% a 25%-hoz viszonyítva.
A 13. évfolyamos két tanítási nyelvű osztályban pedig csupán 3,2% a hátrányos helyzetűek
aránya.
Ezzel szemben a 11. és a 12. évfolyamokon nincs jelentős eltérés a normál és az emelt szintű
osztályok között e téren, sőt a 11. évfolyamon kicsivel magasabb a hátrányos helyzetűek
aránya az emelt szintű osztályokban (13,3%), mint a normálokban (9%).
Az 5 halmozottan hátrányos helyzetű diák közül 2-en normál (általános tantervű) osztályba
járnak, 3-an pedig emelt szintű és/vagy két tanítási nyelvű osztályba.
Összegzésként megállapítható, hogy intézményünk nem folytat szegregált oktatás-szervezési
gyakorlatot. Nem mutatható ki a hátrányos helyzetű tanulók koncentrációja egyik osztályban
sem.
3. a) sz. táblázat
A gyermekek, tanulók száma az egyes iskolai osztályokban
Osztályszervezés módja
(jelölje X-szel)

Osztály

gyermek-, tanulólétszám az
osztályban, csoportban
Normál
(általános)
tanterv

(évf. és betűjele)

Összesen
1.o.
2.o.
3.o.
4.o.
7.H
8.H
9.A
9.B
9.C
9.E

27
23
27
22
17
23
27
14
22
29

HH /
HHH
1/0
2/0
0/0
3/0
1/0
4/0
6/1
3/1
6/0
1/0

SNI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Emelt
szintű
oktatás
és/vagy
két
tanítási
nyelvű
iskolai
oktatás

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Gyógypedagógiai
tagozat

9.H
10.A
10.B
10.C
10.E
10.H
11.A
11.B
11.C
11.D
11.E
11.H
12.A
12.B
12.C
12.E
12.H
13.E

27
34
23
32
32
28
34
27
25
23
29
18
28
32
19
31
31
31

7/1
4/0
2/0
7/0
2/0
8/0
3/0
8/2
2/0
5/0
2/0
0/0
4/0
5/0
2/0
1/0
3/0
0/0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3. b) sz. táblázat
Gyermekek, tanulók száma évfolyamonként (az intézmény egésze, azaz az összes
feladatellátási hely vonatkozásában)

évfolyam
gyermek
és/vagy
és/vagy
óvodai
tanulólétszám
csoport
az évfolyamon
foka

gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint
(óvoda vonatkozásában amennyiben releváns, pl. gyógypedagógiai csoport)

Összesen HH / HHH
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

27
23
27
22
17
23
119
149
156
141
31

Emelt szintű oktatás és/vagy két
tanítási nyelvű iskolai oktatás

Normál (általános) tanterv

27
23
27
22
17
23
36
60
66
50
-

SNI

1/0
2/0
0/0
3/0
1/0
4/0
11/1
15/0
6/1
5/0
-

Összesen HH / HHH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

83
89
90
91
31

12/1
9/0
12/2
10/0
1/0

SNI

Gyógypedagógiai
csoport, tagozat
Összesen HH / HHH

0
0
0
0
0

-

A bejárókról:
A 99 alsó tagozatos általános iskolás közül 16-an más településről járnak be, többségük szülei
a városban dolgoznak, és személygépkocsival utaznak be a gyerekekkel együtt, majd délután
munka után ismét együtt mennek haza.
Két kisdiák busszal utazik a városba, a nagyobb testvérek kísérik őket, akik már a gimnázium
tanulói, de előfordul, hogy a hétkezdő napokon a szülők szállítják őket autóval, amikor sok
felszerelést kell magukkal hozniuk.
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Az ingázó kisdiákok is –ugyanúgy, mint pataki társaik- délután napközis foglalkozáson
vesznek részt, folyamatos felügyelet alatt állnak egész nap, míg a szülők, vagy testvérek értük
nem jönnek.
A gimnázium 7-13. évfolyamán tanulók közül 139-en nem sárospataki lakosok, 18 diák
számít közülük hátrányos helyzetűnek, ebből 1 fő halmozottan hátrányos. Ők mindannyian
tömegközlekedéssel járnak iskolába; busszal, vagy vonattal. A Volán-valamint MÁV
menetrendekből fakadóan vannak holtidőszakok, amit a gyerekeknek várakozással kell
tölteniük, és sajnos a pályaudvari váróteremben sokszor nem a legmegfelelőbb társaság várja
a diákokat.
Emiatt a délutáni szakkörök, elfoglaltságok úgy vannak időzítve, hogy minél kevesebb idő
teljen el haszontalan várakozással. Az iskola könyvtárában adottak a feltételek ahhoz, hogy
nyugodt körülmények között tudjanak tanulni azok, akiknek várakozniuk kell a buszra,
vonatra. Rendelkezésükre állnak a számítógépek is, internettel felszerelve.
A bejárók helyzetét a kedvezőtlen időjárási körülmények is nehezítik, előfordult már olyan is,
hogy télen a hatalmas havazások miatt a diákok nem tudtak eljutni az iskolába, nem
közlekedtek a buszok, s így kényszerszabadságot kaptak. Nyilván egyébként is megnehezíti a
bejárósok mindennapjait a hideg, csapadékos őszi és téli időszak, s az ingázásból fakadó
időveszteség.
Az iskola jellegéből adódó közösségi alkalmakon elvárható a bejárók részvétele is, de egyéni
elbírálás alá esnek, ha az időjárási körülmények, vagy a késői időpont miatt nem
biztonságosak a be-és hazautazás feltételei.
4. sz. táblázat
Általános iskolás és gimnáziumi tanulók száma, bejárók, utazási feltételek
A gyermekek, tanulók létszáma az
intézményben az összes feladatellátási hely
vonatkozásában

735
99
16
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
636
139
139
0
0
0

ebből
ebből
ebből

ebből

ebből

Alsó tagozatos (1-4.)
más településről bejáró
tömegközlekedéssel
iskolabusszal
falugondnoki szolgálattal
egyéni (szülők szgk.-val)
Felső tagozatos
más településről bejáró
tömegközlekedéssel
iskolabusszal
falugondnoki szolgálattal
egyéni (szülők szgk.-val)
Gimnazisták (7-13.)
más településről bejáró
tömegközlekedéssel
iskolabusszal
falugondnoki szolgálattal
egyéni (szülők szgk.-val)

ebből

ebből

Össze-sen:
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HH/ebből
HHH:
92/5
6/0
2/0
0/0
0/0
0/0
2/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
86
18/1
18/1
0/0
0/0
0/0

1.2. A nevelés és oktatás eredményességére vonatkozó adatok vizsgálata
A lemorzsolódás megelőzéséről:
Intézményünkben elenyésző számú a lemorzsolódó tanulók aránya, ez elsősorban annak
köszönhető, hogy iskolánk nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre, azaz a folyamatos
felzárkóztatásra.
A személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű tanulók felkarolása
iskolánk évszázados hagyományaihoz kötődik.
A pataki iskola minden időben kiemelt feladatként kezelte a tanulók egyéni adottságainak
felismerését, továbbfejlesztését.
Az éves pedagógiai céljaink között fontos feladatként jelenik meg a hátrányos helyzetű,
tehetséges tanulók felkarolása, lelki nevelése, erkölcsi támogatása.
A személyiségfejlesztésének egyik legfontosabb területe iskolánkban a felzárkóztatás és a
tehetséggondozás.
Ezeket a célokat szolgálják az óratervben megjelenített magasabb óraszámban választható
tantárgyak, valamint a tanórán kívüli foglalkozások, a különböző szakkörök, a diákkörök
egyaránt.
Idegen nyelvet igény szerint emelt szinten tanítunk.
A matematikát és az idegen nyelveket, valamint az informatika tárgyat minden osztályban
csoportbontásban tanítjuk.
A nyelvoktatás területén fontosnak tartjuk a beszédkészség fejlesztését, ezért biztosítjuk az
anyanyelvi lektor jelenlétét az iskolában.
Nagy hangsúlyt fektetünk a különböző tanulmányi versenyekre, mind országos, mind iskolai
szinten. Az ezekre való felkészítés - szükség szerint egyéni foglalkozás keretében – a
szaktanárok kiemelt feladata.
A tehetséggondozást szolgálja a kétévenként megrendezésre kerülő Országos Diákvegyész
Napok, és a Magyarországi Református Zsinat által szervezett Tálentum Tehetséggondozó
Tábor.
Az eredményességhez nagyban hozzájárul az, hogy gimnazista diákjaink közel fele kollégista.
A nevelőtanárok munkájukban kiemelt figyelmet fordítanak a gyengébb teljesítményű tanulók
korrepetálására, valamint folyamatosan kontrollálják a megszerzett érdemjegyek alakulását, s
ezáltal a megfelelő időben el is tudják kezdeni a felzárkóztatást.
A kollégiumi csoportfoglalkozások keretében ezen túlmenően nemcsak tanulás,
ismeretszerzés, hanem tehetséggondozás is zajlik, ki-ki a számára legkedvesebb témában tud
elmélyülni a csoportvezető nevelőtanár irányításával.
A csendes hétvégék alkalmai során is tartalmas programok sora és folyamatos odafigyelés,
törődés kíséri a tanulókat.
A lehetőség azonban minden hétvégén adott a diákok számára, hogy az internátusban
maradhassanak, különösen jó hatással van ez az ingerszegény környezetből érkező tanulókra,
vagy azokra, akikre valamilyen okból a szülői házban kevesebb odafigyelés, törődés,
figyelem jut.
A kollégium szocializációban betöltött szerepe különösen a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekeknél igen fontos.
A pataki vagy bejáró diákok számára is adott a lehetőség, hogy délutánonként a gimnázium
épületében a vallástanárok lelki gondozását igénybe vegyék, a számítástechnika
szaktantermek, valamint a könyvtár minden délután nyitva áll előttük, a gyermek-és
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ifjúságvédelmi felelős, valamint a védőnő minden nap fogadóórát tartanak számukra,
mindannyiuk összehangolt munkája nagyban hozzájárul a hátrányos helyzetű tanulók
felkarolásához.
Köszönhető ez jó eredmény az osztályfőnökök odafigyelésének, és annak, hogy az
osztályfőnöki órák anyaga mindenkor illeszkedik a tanulók életkori sajátosságaihoz, az
aktuális témákhoz, problémákhoz.
A hiányzásokról:
A 250 óránál többet mulasztó tanulók aránya nem változott, számuk 0, sem a 2006/2007-es,
sem az azt megelőző, 2005/2006-os tanévben nem volt ilyen tanuló.
A hiányzások csekély mértéke annak tudható be, hogy közvetlen és bizalmas a szülőkkel való
kapcsolattartás; hiányzás esetén a szülő azonnal jelzi az osztályfőnök felé a hiányzás okát.
A szülőkkel való jó kapcsolat mind a hiányzások számának alacsonyan tartásában, mind a
gyermek tanulmányi előmenetelében segít.
Iskolába járás alól felmentett tanuló, azaz magántanuló jelenleg nincs intézményünkben.
5. sz. tábázat
A lemorzsolódás aránya az intézményben
Évfolyamismétlők aránya
(%)
összlétszá
mon belül
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
(tervezett)

HH / HHHtanulók
körében

Magántanulók aránya
(%)

Az előző tanévben 250
óránál többet hiányzó
tanulók aránya (%)

összlétszám HH / HHHon belül
tanulók
körében

összlétszám HH / HHHon belül
tanulók
körében

0,3
0
0,52
0,13

0/0
0/0
0/0
0/0

0,15
0,13
0
0

0/0
0/0
0/0
0/0

0
0,13
0
0

0/0
0/0
0/0
0/0

0

0/0

0

0/0

0

0/0

Az alapfokú művészetoktatáson, mint tanórán kívüli programon való részvétel az
általános iskolai oktatásban:
Az általános iskola alsós tanulóinak részvétele az alapfokú művészetoktatásban az utóbbi 3
évben egyre csökkenő tendenciát mutat.
A 2005/2006-os tanévben az összlétszámra vetítve 95%-uk vett rész a foglalkozásokon, a
2006/2007-es tanévben már csak 84%-uk, az idei, 2007/2008-as tanévben pedig csak 55%-uk.
A hátrányos helyzetű tanulók körében is ugyancsak tapasztalható a csökkenés; míg a
2005/2006-os tanévben 100%-uk járt a foglalkozásokra, a 2006/2007-es tanévben már csak
57%-uk, idén, a 2007/2008-as tanévben pedig csak 50%-uk.
A csökkenés egyik oka anyagi természetű, ugyanis eleinte több tanszak munkájába is
bekapcsolódhattak a tanulók, ez nem terhelte anyagilag a szülőket, most azonban ha több
tanszakra is jár a gyermek, akkor magasabb tandíj fizetésére kötelezik a szülőket a művészeti
iskolák. Ennek mértéke még nagyobb, ha nem ugyanazon művészeti iskolában vesz fel más
tanszakot a diák, hanem egyszerre több művészeti iskolát is látogat.
Az is a csökkenés oka lehet, hogy a tavaly előtti magas arányt az akkor még csak 1. és 2.
osztályos kisdiákok produkálták, lévén, hogy más évfolyam nem létezett még az általános
iskolában. A gyerekek kipróbálhatták magukat a zene, a tánc, a színjátszás órákon, s ezalatt
kiderült, hogy mi az, amiben tehetségesek, amit szeretnének folytatni, letisztult számukra,
hogy mely művészeti ágban érdemes elmélyedniük, s harmadik, negyedik osztályban már
csak azzal foglalkoztak.
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A művészeti oktatás mellett új szabadidős elfoglaltságok is megjelentek, olyan közkedvelt
sportolási lehetőségek, mint az úszás, a vízilabda, a kézilabda, a labdarúgás.
A mozgásszegény életmód megakadályozása érdekében előszeretettel íratják be a szülők
gyermekeiket inkább sportfoglalkozásokra.
Mindezek, valamint a gyerekekre zúduló, évről–évre egyre nagyobb mértékű követelmények
miatt, továbbá a szülők felelősségteljes hozzáállása a túlterheltség elkerülése érdekében abba
az irányba mutat, hogy egyre kevesebben látogatják az alapfokú művészetoktatás
foglalkozásait.
További tanórán kívüli programokon való részvétel az általános iskolai oktatásban:
Kisebbségi program nem működik iskolánkban, bár jelen van néhány, valamely etnikai
kisebbséghez tartozó diák az intézményben.
A közeli Hercegkút településen németajkú (sváb) népcsoport él, a közülük származó diákok
valamennyien a hercegkúti nemzetiségi hagyományőrző csoportok tagjai, így ápolva
tradícióikat.
Egy másik szomszédos faluban, Károlyfalván szintén sváb népcsoport él, az onnan származó
diákjaink is aktív részesei a helyi hagyományőrző egyesületek életének és rendezvényeinek.
Civil kezdeményezés hatására valósult meg a múlt tanévet követően egy nyári tábor. Az ACM
Truper Kft. rajzversenyt hirdetett, egy kiadott vers alapján minden hónapról rajzot készítettek
a gyerekek. Szakmai zsűri értékelte a munkákat. Május 31-én ünnepélyes eredményhirdetésen
osztották ki a díjakat. A 12 díjazott jutalma egy 7 napos kézműves táborban való részvétel, – a
cég költségén – a Szelidi-tónál. A vállalat egy kísérő tanító költségeit is finanszírozta.
Erdei iskola-programban a szülőkre hárulandó anyagiak miatt még nem vettek részt az alsó
tagozatosok, viszont az erdei iskola, mint tanulásszervezési forma megjelenik a közös
kirándulások, túrázások, gombászások alkalmával, valamint a természetjáró szakkör
keretében, továbbá a madármegfigyelések során, melyet a Madártani Intézet munkatársai
segítenek.
6. sz. táblázat
A tanórán kívüli programokon való részvétel az általános iskolai oktatásban
Létszám (%)
2006/2007

2005/2006
Programok

Alapfokú
művészetoktatás
Kisebbségi
program
Napközi
Szakkör
Iskolai nyári
tábor
Erdei isk.

Összlétszámon
belül

HH / HHH
tanulók
körében

Összlétszámon
belül

2007/2008

HH / HHH
tanulók
körében

Összlétszámon
belül

HH / HHH
tanulók
körében

95,83

100/-

84,05

57,14/-

55,55

50,00/-

0
100
100

100/100/-

0
100
100

100/100/-

0
100
100

100/100/-

0
0

-

0
0

-

0
0

-

A tanórán kívüli programokon való részvétel a gimnáziumi oktatásban:
A gimnáziumban szinte minden tantárgyterületre kiterjedően, bőséges lehetőség nyílik
szakkörválasztásra.
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Emellett minden, 11-13. évfolyamra járó diák szabadon választhat két olyan tantárgyat,
melyből emelt szintű oktatást vehet igénybe.
A szakkörökön a hátrányos helyzetűek 26,7%-a, valamint a halmozottan hátrányos helyzetűek
100%-a részt vesz.
7. sz. táblázat
A gimnáziumban működő, szervezett tanórán kívüli foglalkozások:
ebből
hh/hhh
száma (fő)

összes
résztvevő
száma (fő)
Szakkörök:
ECDL szakkör
fizika érettségi előkészítő
fizika szakkör
földrajz érettségi előkészítő
matematika szakkör 10. évf.
matematika szakkör 11. évf.
matematika szakkör 12. évf.
református hittan érettségi előkészítő
történelem szakkör, hely-és iskolatörténet
Művészeti csoport (rajz és vizuális kult. foglalkozás)
Önképzőkör
Iskolai sportkörök:
tömegsport (férfi torna)
tömegsport (atlétika)
tömegsport (aerobic)
tömegsport (labdarúgás)
Énekkar
Tudományos Diákkör
összesen:

18
12
4
12
10
8
8
7
15
29
8
17
43
13
47
40
24
315

1/2
1/1
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3/1
1/0
0/0
1/0
6/0
1/0
5/1
2/0
1/0
23/5

1.3. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részvételi adatainak vizsgálata az
intézmény nyújtotta programokban
Az Útravaló Ösztöndíjprogram átfogó célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, valamint a
természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása.
A gimnázium tanulói az Út az érettségihez alprogramban pályázhatnak, amelynek célja a részt
vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése céljából.
Az Ösztöndíjprogramra először 2005. júniusában pályázott az intézmény, az Út az
érettségihez alprogramban, 6 diák és 4 tanár nyert a pályázaton.
2005. októberében írták ki másodszor a pályázatot, ennek eredményeként a 14 pályázó diák
közül 8 nyerte el az ösztöndíjat, őket 5 mentortanár segíti.
Ezt követően 2006. októberében, a harmadik pályázati körben 24 diákunk pályázott, közülük
13 diák nyerte el az ösztöndíjat, 8 mentortanárral.
A 2007. évi pályázati kör eredményes pályázóiról még nincs információ, 40 diák
reménykedik pályázatának sikerességében.
A gyerekeknek igen nagy segítséget jelent az ösztöndíj mind anyagilag, mind a mentor
tanárok tevékenysége révén.
A pályázó tanulók közül többen halmozottan hátrányos helyzetűek, vannak köztük, akik
kimondottan mélyszegénységben élnek. Nekik sokszor még az étkezési térítési díjak
befizetése is nehézséget okozott.
Sajnos sok rászoruló diák pályázatát forráshiány miatt nem támogatták.
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Az Arany János program mindössze az ország 20 középiskolájában működik, intézményünk
nem tartozik ezek közé.
8. sz. táblázat
Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel
A tanulók hány százaléka vett/vesz részt az alábbi programokban?
Létszám%
2006/2007

2005/2006
Programok

Útravaló
Program
Arany János
Program
Tanoda

Összlétszámon
belül

HH/ HHH
tanulók
körében

Összlétszámon
belül

tervezett létszám(%)
2008/2009

2007/2008

HH / HHH
tanulók
körében

Összlétszámon
belül

HH / HHH
tanulók
körében

1,85

12,96/n.a.

3,17

29,26/
66,66

1,90+x

15,21+x/
20+x

0
n.a.

-

0
n.a.

-

0
n.a.

-

Összlétszámon
belül

HH / HHH
tanulók
körében

1.4. Az oktatás, nevelés feltételeinek vizsgálata az intézményben
A kompetenciamérésekről
Az országos kompetenciamérések célja az, hogy az iskolákban tovább erősödjék a
pedagógiai-szakmai mérés-értékelés ismertsége, terjedjenek annak módszerei, eszközei,
érzékelhetővé váljanak előnyei. A mérés lehetővé teszi az iskolák számára, hogy egy-egy
fontos pedagógiai szakasz végén képet kapjanak diákjaik teljesítményéről. A mérések
lebonyolítását országos szinten az OKÉV koordinálja, a méréshez szükséges 6., 8. és 10.
évfolyamon használt kérdőívek, feladatlapok elkészítését, továbbá a beérkezett adatok
rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak megküldött CD elkészítésével
kapcsolatos feladatokat az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztálya
(korábban Értékelési Központ) végzi.
A kompetenciamérések eredményei szerint minden évben mind a szövegértés, mind a
matematikai képességek vizsgálata során a 6., a 8., valamint a 10. évfolyamon is az országos
átlag feletti volt az iskolai átlag.
9. sz. táblázat
A kompetencia-mérések eredményei
Országos
kompetenciamérés
eredménye

Iskola
átlaga

2003
Országos
átlag

Iskola
átlaga

2004
Országos
átlag

Iskola
átlaga

2006
HH /
HHH
tanulók
átlaga

Országos
átlag

Szövegértés
6. évfolyam
8. évfolyam

-

500

–

–

-

509

-

-

512

-

500

559

n.a.

497
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Iskola
átlaga

2007
HH /
HHH
tanulók
átlaga

10. évfolyam
576

500

542

499

598

n.a.

501

-

500

-

505

-

-

493

–

–

-

500

590

n.a.

494

566

500

543

497

563

n.a.

499

Matematika
6. évfolyam
8. évfolyam
10. évfolyam

Személyi feltételek
Az intézményben a főállású pedagógusok száma 74 fő, humán-erőforrás hiány nincs, az
oktatott tantárgyak mindegyikét megfelelő képesítésű pedagógus szakember végzi.
Alapvetően fontosnak tartja intézményünk, hogy pedagógusaink rendelkezzenek a feladatok
elvégzéséhez szükséges kompetenciákkal (tudás, attitűdök és képességek összességével).
10. sz. táblázat
A humán-erőforrás hiánya az iskolai oktatásban
nem megfelelő képesítésű
pedagógus által oktatott
tantárgy

érintett tanulók száma
összes tanuló

-

HH / HHH
tanulók
SNI tanulók
-

Az infrastruktúráról
11. sz. táblázat
Infrastruktúra az egyes feladatellátási helyeken (darabszám)
Feladatellátási
hely
(megnevezése)

Sárospataki
Református
Kollégium
Gimnáziuma
Sárospataki
Református
Kollégium
Általános
Iskolája
Sárospataki
Református
Kollégium
Internátusai:
Kossuth Lajos
Internátus
Erdélyi János
Internátus

építés vagy
legutóbbi
felújítás éve

logopédiai
foglalkoznyelvi
tató, egyéni
labor
fejlesztő
szoba

szükség
tanterem

számítástechnikai
szaktanterem

számítógép
(min. P4
szintű)

tornaterem

vízöblítéses
WC

étkező
vagy
ebédlő

2001.:udvari
homlokzat
felújítása
2003.:számítástechnika
szaktantermek
kialakítása
2007.:vizesblokkok felújítása

0

1

0

3

44

2

39

1

2005.:építés

0

0

0

1

0

0

35

0

0

0

0

0

2

0

39

0

1972.: felújítás
2002.: az emeleti
zuhanyzók
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Lorántffy
Zsuzsanna
Internátus
Rákóczi György
Internátus

felújítása
2003.:tető
héjazatának
cseréje
1995.:új szárny
építése
2004.:régi szárny
felújítása

Az általános iskola infrastruktúrája
A kisdiákok által használt iskolaépület 2005-ben épült. A mai kor követelményeinek minden
tekintetben megfelel mind az épület, mind az eszközök és a felszerelések, viszont
tornateremmel nem rendelkezik az általános iskola.
A gimnázium infrastruktúrája
A gimnázium mintegy száz éve a jelenlegi helyen található épületegyüttesben működik, közel
3300 négyzetméter alapterületen.
A gimnáziumi épület homlokzatának (az iskolaudvar felőli déli részének), valamint a Kossuth
utca felőli keleti részének külső felújítása megtörtént 2001-ben, azonban nyílászáró-cserére
nem került sor.
Az északi oldal felújítása nem történt meg, ezen az oldalon helyezkednek el a tantermek,
melyek nyílászárói 1981-ben voltak kicserélve, a hőszigetelésük már nem felel meg az
elvárásoknak.
A tantermek száma 23, a szaktantermek száma 11, valamint 5 szertár helyiség található az
épületben, aulával, közösségi térrel nem bír az épület.
A tantermekben, valamint a folyosókon lévő meleg-és hidegburkolatok elhasználódtak, a
lépcsők és a lépcsőfordulók a használattól helyenként kikoptak, felújításra szorulnak,
személyfelvonó nem található az épületben.
A fűtéskorszerűsítés időszerűvé vált, a feltétlenül szükséges hibaelhárításokat folyamatosan
végzik, de a rendszer elavult, komplett felújításra szorul.
A tantermekben található padok és székek elhasználtak, kivéve 5 tantermet, ahova idén új
bútorok kerültek, valamint a gimnázium épületében az idén minden vizesblokkot felújítottak.
A tanári testület egy 90 m2-es helyiségben van elhelyezve, ami már nem felel meg a 21.
század igényeinek.
A bútorok egy része (főként a szertári, tanári, könyvtári és irodai szekrények, asztalok) a
századforduló idejéből valók, más része (főként az osztálytermek berendezése) az utóbbi 20
év beszerzésének az eredménye.
A szertárak felszereltségén meglátszik az utóbbi évek költségvetési szigora, néhány muzeális
szemléltető és kísérleti eszköz mellett a modernebb anyag részint hiányos, részint
elhasználódott, az utóbbi években alig volt mód a pótlásra.
A fizika szaktantermek a XXI. századi követelményeknek nem felelnek meg, a berendezési
tárgyak elhasználódtak, nincsenek meg a tanulóasztalonkénti törpefeszültségű csatlakozások,
és egy fali mosogatóra is szükség lenne.
A biológiai és a kémiai előadókban is elhasználódott a bútorzat, csak az egyik előadóban
állnak rendelkezésre vegyszerálló tanulói asztalok víz-és gáz csatlakozással, elszívó-
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berendezéssel. Szükségessé vált a kísérletekhez használandó eszközök, vegyszerek vásárlása,
számítógépek, audiovizuális eszközök elhelyezése.
A rajz szaktanterem nem rendelkezik megfelelő rajzasztalokkal, mobil lámpákkal.
Az intézményben 1 nyelvi labor található, amely 2004-ben készült el.
Felszereltségét képezi egy audio-pult, amely egyéni és csoportos beszélgetésekre alkalmas a
tanár és a diák vagy a diákok között.
Hagyományos szalagos magnóról, kazettás magnóról, CD-ről, valamint DVD-ről is be lehet
játszani a hanganyagot rendszerbe. Televíziót, videot, dvd-t nézhetnek a nyelvi laborban a
gyerekek, miközben hallgathatják fejhallgatón keresztül a szöveget, vagy kiírva is láthatják
azt a televízió képernyőjén.
A tanterem teljes kihasználtsággal működik.
A számítástechnika szaktantermek kialakítására 2003-ban került sor, ennek megvalósítása
érdekében készült el a tetőtér beépítése, ahol 3 tanterem, egy tanári szoba, egy orvosi szoba,
valamint egy női-és egy férfimosdó is elkészült.
Az intézményben összesen 46 darab minimum P4 szintű számítógép áll a diákok
rendelkezésére, mindegyik rendelkezik internet hozzáféréssel, viszont nyomtató nem áll
rendelkezésre minden számítástechnika-teremben.
Tornatermekről az intézmény vonatkozásában nem beszélhetünk, mivel a hatályban lévő
szabványok alapján méretei miatt tornaszobának minősíthető a két objektum.
A két tornaszoba közül az egyik a gimnázium épületének földszintjén, a keleti szárnyban
helyezkedik el, mérete: 7,4m x 21,3m, a másik, az ún. külső tornaterem az Iskolakertben
található, mérete: 10m x 20m. (A szabványok szerinti legkisebb méret 22m x 44m.)
Ez utóbbi létesítmény külső homlokzata vizesedés miatt omladozik, dohosak a falak, a tető
állapota nem megfelelő, a nyílászárók teljes cseréje szükséges.
A belső vakolat pereg, a belmagasság nem kielégítő, emiatt labdajátékok oktatására nem
alkalmas, padlózata sérült.
Elektromos hálózata elavult, nem alkalmas a megfelelő világítás használatára.
A szellőztetés csak az ablakokon keresztül valósítható meg, s mivel ezek befelé nyílnak,
balesetveszélyes a művelet. Az öltözők vizesblokkja teljes felújításra szorul.
A belső tornaszoba állapota a minimális elvárásoknak megfelel, a vizesblokkja elfogadható
állapotú, de eszközfejlesztés szükségeltetik.
A könyvtár rendkívül jól felszerelt a könyvtári dokumentumokat illetően, viszont nem
rendelkezik fénymásolóval, CD-lejátszóval, valamint az olvasóhelyek egyedi
megvilágításának lehetőségével.
12. sz. táblázat
Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben
az eszközt / létesítményt használó

eszköz/létesítmény

darab

gyermekek,
tanulók
száma
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HH / ebből
HHH
gyermekek,
tanulók
száma

sajátos
nevelési
igényű
gyermekek,
tanulók
száma

logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő
szoba
nyelvi labor
szükségtanterem
számítástechnikai szaktanterem
számítógép (min. P4 szintű)
ebből internet hozzáféréssel
tornaterem
tornaszoba

0
1
0
3
46
46
0
2

-

-

-

735
735
735
0
735

92/5
92/5
92/5
0/0
92/5

0
0
0
0
0

Az internátusok infrastruktúrájáról
Az internátusi épületek közül a Rákóczi Internátus épült legkésőbb, ennek állapota megfelelő,
de a szigetelés hiányosságai miatt a fűtése nem energiatakarékos.
Bútorzata, vizesblokkjai megfelelő állapotban vannak.
A többi internátusi épület felújításra vár, mind külsőleg, mind belsőleg.
Időszerűvé vált:
• az épületek teljes külső-és belső tatarozása,
• hőszigetelése,
• hőszigetelt nyílászárók beépítése,
• a vizesblokkok számának növelése, a meglévők felújítása,
• a víz-, a fűtés-és az elektromos hálózat teljes felújítása
• új hideg-és melegburkolatok letétele,
• a berendezési tárgyak (bútorok, szőnyegek, függönyök, stb.) teljes cseréje.
A férőhelyek száma az internátusi szobákban elég változatos képet mutat, vannak 1-ágyas, de
vannak 8-ágyas szobák is. Ez az adottság lehetővé teszi, hogy a gyermekeket a legideálisabb
körülmények közé tudják elszállásolni, például optimális az 1-ágyas szobában történő
elhelyezés egy immungyengeségben szenvedő tanulónak, de vannak például kimondottan
társaságkedvelő diákok, akik külön kérik, hogy nagy létszámú szobában kapjanak elhelyezést.
Törekszünk arra, hogy az épületek elhelyezkedése, állapota vagy a terembeosztás egyetlen
tanulócsoportnak az eszközökhöz, szolgáltatásokhoz való hozzáférését se korlátozza.
13. sz. táblázat
A férőhelyek száma az internátusi szobákban

1-ágyas szoba
2-ágyas szoba
3-ágyas szoba
4-ágyas szoba
5-ágyas szoba
6-ágyas szoba
8-ágyas szoba

Férőhelyek száma
a
Kossuth
Internátusban
(db)
3
4
14
7
1

Férőhelyek száma
a
Erdélyi
Internátusban
(db)
1
1
3
11
-

Férőhelyek száma
a
Rákóczi
Internátusban
(db)
1
12
1
-

Férőhelyek száma
a
Lorántffy
Internátusban
(db)
2
9
5
9
1
-

Az integrációs támogatásról
Az Oktatási Minisztérium a HHH-gyerekeket elkülönítetten nevelő iskolai formák lebontására
kiegészítő állami normatívára épülő ösztönző rendszert alakított ki.
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Az integrációs felkészítés olyan oktatásszervezési formát jelent, amelyben a HHH-tanulók
együtt tanulnak a nem HHH-tanulókkal, ez intézményünkben mindig teljesült. Külön erre a
célra a 2003/2004-es tanévtől emelt összegű kiegészítő hozzájárulás – „integrációs
normatíva” – igényelhető az általános iskolák 1. és 5., valamint a szakiskolák 9. évfolyamán,
felmenő rendszerben.
Intézményünk nem tud igénybe venni integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató
támogatást, mivel nem tartozik a jogosultak körébe.
A pedagógusok módszertani képzettségéről
A tantestület igyekszik lépést tartani a legújabb pedagógiai módszerekkel, tagjai folyamatosan
továbbképzéseken vesznek részt.
A halmozottan hátrányos helyzetű diákok fejlesztését elősegítő továbbképzéseken az utóbbi
időben egyre többen vesznek részt a tantestületből.
14. sz. táblázat
Módszertani képzettség az intézményben
Az intézmény pedagógusai részt vettek-e az elmúlt három évben az alábbi pedagógiai módszertani képzésen
(legalább 30 órás képzés)
Módszertani terület
Résztvevő főállású pedagógusok száma (fő)
Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR képzés
0
Egyéni haladási ütemet segítő differenciált
tanulásszervezés
0
Kooperativ tanulás
0
Projektpedagógia
0
Drámapedagógia
0
Egyéb módszertani területek
Résztvevő főállású pedagógusok száma (fő)
Közoktatás vezetői szakvizsga
3
Egyéb szakvizsga
4
Lelkigondozó
1
Egészségfejlesztő mentálhigiénikus
1
Mentálhigiénés alapfokú továbbképzés
1
Mentorok a hátrányos helyzetű gyermekekért
1
Vallástanári szak
3
Theológia szak
1
Filozófia szak
1
Angol kiegészítő egyetemi képzés
2
Informatika egyetemi képzés
2
Ökológia
1
Környezeti nevelési program
2
Francia komplex
1
Egyházi ének
1
Nevelőtanári
1
Tehetségazonosítás, fejlesztés
1
Pályázatíró alapismeretek
1
Kétszintű érettségi felkészítő
21

1.5. Az intézmény pedagógiai programjának, oktatási, nevelési gyakorlatának vizsgálata
A személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű tanulók felkarolása
iskolánk évszázados hagyományaihoz kötődik. A pataki iskola minden időben kiemelt
feladatként kezelte a tanulók egyéni adottságainak felismerését, továbbfejlesztését. Az éves
pedagógiai céljaink között fontos feladatként jelenik meg a hátrányos helyzetű, tehetséges
tanulók felkarolása, lelki nevelése, erkölcsi támogatása.
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Iskolánk fontos feladatának tartja, hogy a oktatás területén korábban elterjedt frontális
oktatásszervezést alkalmazó és zömmel lexikális ismeretközlő eljárásokat fokozatosan
felváltsa a kompetencia alapú nevelési, oktatási módszertan.
A kulcskompetenciák fejlesztését is prioritásként kezeljük.
A következő kompetenciák fejlesztésére iskolánk kiemelt figyelmet fektet:
Az önálló tanulást segítő fejlesztés :
• a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőzése
• az önálló tanulási képességet kialakítása
• a tanulók önálló – életkornak megfelelő – kreatív tevékenységére épülő
foglalkozások
• tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek
Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése:
• Tantárgyi képességfejlesztés
• Kommunikációs képességek fejlesztése
• Művészeti képességek fejlesztése (zene, képzőművészet)
Szociális kompetenciák fejlesztése:
• Közösségfejlesztés, közösségépítés
• Mentálhigiénés programok
1.6. Az intézmény és szakmai társadalmi környezete kapcsolatrendszerének vizsgálata
Az intézmény kapcsolatrendszere kiterjed az oktatásban, valamint a gyermekvédelemben
tevékenykedő szakmai és társadalmi szervezetekre, érdekképviseletekre és a helyi társadalmi
élet egyes szereplőivel történő folyamatos párbeszéd kialakítására, ezek tájékoztatására.
Az intézmény kapcsolatot tart fenn továbbá a helyi önkormányzattal, társintézményekkel, más
közoktatási intézményekkel, ellátja az ezekkel történő együttműködés során adódó
feladatokat.
15. sz. táblázat
Intézményi és szervezeti együttműködések

Együttműködés jellege
Alkalmi találkozók
(jelölje X-szel)

Szervezetek, intézmények
Rendszeres kapcsolat
(gyakoriság)
Cigány kisebbségi
önkormányzat
Családsegítő Szolgálat

X

Gyermekjóléti szolgálat

X

Védőnők, iskolaorvos

X

Határon túli iskolák

X

A megyénkben működő
általános iskolák
Középiskolák

X

Gyülekezetek

X

X
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Nincs kapcsolat
(jelölje X-szel)
X

Civil szervezetek
Sárospataki Református
Kollégium Gimnáziumáért
Alapítvány
Sárospataki Református
Kollégium Alapítvány
Sárospataki Református
Kollégium Gimnáziuma
1941. I/A Osztályának
Ösztöndíj Alapítványa
Sárospataki Kiwanis Női
Klub

X

X
X

X

II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA
Az intézményi esélyegyenlőségi terv alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a
szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az
intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl cél az
esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása a hátrányos helyzetű gyerekek
hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében az intézmény
minden tevékenysége során:
- 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
- a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében
- a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és
társadalmi környezettel
III. 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 felelős 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, és megragadjon minden alkalmat, hogy az
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esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt
vegyen. A tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje az intézkedési
tervben foglaltakat és közreműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség
sérülése esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársának.
- Minden, az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél
felelőssége, hogy ismerje a Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervet és
magára nézve is kötelezőként kövesse azt.
IV. AKCIÓTERV
4.1. Az oktatási esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálata intézményünkben:
Oktatási esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálata intézményünkben:
1. A vizsgált intézmény nem folytat
szegregáló oktatásszervezési
gyakorlatot
?: Kiegyenlített-e a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók aránya a
különböző
évfolyamok
egyes
osztályaiban, tanulócsoportjaiban –
beleértve a tagozatos vagy emelt szintű
oktatást is (nem tér el több mint 25%ban egymástól)?
2. A vizsgált intézményben biztosított
a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók eredményes oktatása
?: Meghaladja-e az intézményben a
lemorzsolódás (évismétlés, hiányzások,
magántanulók) mértéke az azonos
intézménytípus országos átlagát?
?: Van-e eltérés az intézményben a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
és a nem hátrányos helyzetűek között a
tanórán kívüli programokon való
részvétel tekintetében?
?: Részesülnek-e az intézményben
tanuló halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók az iskolán kívüli segítő
programokban?
3. A vizsgált intézményben a
halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók oktatásának feltételei
megfelelően biztosítottak
?: Megfelelő-e az intézményben a
szakos
ellátottság?
Rendelkezésre
állnak-e képzett segítő szakemberek?
?:
Megfelelőek-e
az
oktatás
infrastrukturális
feltételei
az
intézményben?
Kiegyenlítetten
biztosítottak-e az intézményen belül
(tagiskolák,
feladat-ellátási
helyek,
osztályok között) az oktatás feltételei?


Kiegyenlített-e a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók aránya a különböző évfolyamok egyes osztályaiban,
tanulócsoportjaiban – beleértve a tagozatos vagy emelt szintű
oktatást is


Az intézmény lemorzsolódási arányai az országos
átlagnál jóval alacsonyabbak

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részvétele a
tanórán kívüli programokban nem tér el az átlagtól.


Az intézményben tanuló halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók részvétele az iskolán kívüli programokban
elégséges, megfelelő a programok népszerűsítésére mind az
érintett diákok, mind a pedagógusok és szülők körében.
(Útravaló program, fenntartói és civil kezdeményezések, stb.)


Az intézmény szakrendszerű oktatásában a szakos
ellátottság teljes, rendelkezésre állnak a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók iskolai sikerességét támogató segítő
szakemberek.

!: Az intézmény infrastrukturális feltételei nem teljes

mértékben felelnek meg a kötelező eszköz- és felszerelési
jegyzékben (11/1994 MKM rendelet 7. sz. melléklet)
foglaltaknak, de nincs jelentős eltérés az intézményen belül a
feladatellátási
helyek
között,
vagy
az
egyes
osztályok/csoportok hozzáférése tekintetében.
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?: Az intézmény milyen mértékben
alkalmaz korszerű, inklúzív pedagógiát,
differenciáló
módszertant
és
a
kulcskompetenciákat
fejlesztő
programokat a halmozottan hátrányos
helyzetű
tanulók
eredményes
oktatásának megvalósítása érdekében?

Az intézmény pedagógiai programjának, és az oktatás
gyakorlatában az egyes évfolyamok egyes tanulócsoportjaiban
alkalmazott programoknak, módszereknek a vizsgálatából
kiderül, hogy az intézmény a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók integrált nevelésének eredményességét segítő korszerű
pedagógiát alkalmaz
Lehetséges beavatkozások:

Folyamatosan
részvétel.

pedagógus-továbbképzéseken

való


Az intézmény és a társadalmi, szakmai partnerek
közötti kapcsolat rendszeres, az együttműködés hatékony.

?:
Van-e
rendszeres
kapcsolat,
együttműködés
az
intézmény
környezetében működő társadalmi és
szakmai szereplőkkel (szülők, fenntartó,
helyi önkormányzat, cigány kisebbségi
önkormányzat,
családsegítő,
gyermekjóléti szolgálat, szociális és
egészségügyi
partnerek,
civil
szervezetek) a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók iskolai sikerességének
érdekében?

4.2. Fejlesztési célok
A 21. század modernizációs kihívásai intézményünk elé is új feladatokat állít.
Iskolánk igyekezett mindig az újat, a modernt képviselni, mind az oktatási formákban, mind
felszereltségben.
E hagyomány további megtartása érdekében halaszthatatlanul szükséges az alábbi feladatok
megvalósítása:
 Rövidtávú feladatok (1 év)
• pályázatok figyelése és készítése
• szakmai tanár-továbbképzéseken, tanfolyamokon,
részvétel - az iskola igényeinek figyelembevételével.

konferenciákon

való

 Középtávú feladatok (3 év)
• pályázatok figyelése és készítése
• a nevelést, oktatást segítő eszközök korszerűsítése, bővítése, karbantartása,
pótlása
• internátusok teljes felújítása
• az iskola víz-, fűtés-és villamoshálózatának felújítása
 Hoszútávú feladatok (6 év)
• pályázatok figyelése és készítése
• új tornaterem építése
4.3. Az akcióterv elemei részletesen
Helyzetelemzés

Cél

konkrét

Intézkedés

Az intézkedés
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Az

intézkedés

Az intézkedés

Az intézkedés

Az intézkedés

megállapítására
(problémára)
hivatkozás

az infrastruktúra
hiányosságai

a
halmozottan
hátrányos helyzetű
tanulók
eredményes
oktatása

szöveges
megfogalmaz
ása

leírása

felelőse

megvalósítá-sának
határideje

az
infrastruktúra
hiányosságainak
orvoslása
érdekében
pályázati
forrásból az
anyagi
eszközök
előterem-tése

pályázás

igazgató

folyamatosan

a mindenkori
legkorszerűbb
pedagógia
alkalmazása a
halmozottan
hátrányos
helyzetű
tanulók
eredményes
oktatásának
megvalósítása
érdekében

a
pedagóguso
k
minél
nagyobb
számban
történő
részvétele
szakmai
továbbképzéseken,
tanfolyamo
kon,
konferenciákon

igazgató

folyamatosan

eredményességét
mérő
indikátor
rövidtávon (1
év)
pályázat
elnyerése

eredményességét
mérő
indikátor
középtávon (3
év)
- a nevelést,
oktatást segítő
eszközök
korszerű-sítése,
bővítése,
karbantartá-sa,
pótlása
- internátusok
teljes felújítása
- az iskola víz-,
fűtés-és
villamoshálóza
tának
teljes
felújítása

eredményességét
mérő
indikátor
hosszútávon (6
év)
-új tornaterem
építése

a halmozottan
hátrányos
helyzetű
tanulók
eredményes
oktatása

a halmozottan
hátrányos
helyzetű
tanulók
eredményes
oktatása

a halmozottan
hátrányos
helyzetű
tanulók
eredményes
oktatása

V. MEGVALÓSÍTÁS
 Intézményünk folyamatosan biztosítja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
arányos elhelyezését az osztályokban.
 Intézményünk lehetővé teszi minden pedagógusa számára az adaptálható
módszerek megismerését, valamint a problémák és a szakmai tapasztalatok
megvitatását, a megoldási alternatívák kidolgozását.
 Intézményünk együttműködik a közvetlen és közvetett partnerekkel a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók lemaradásának csökkentése érdekében.
 Az iskola segítséget nyújt a pedagógusok, valamint a pedagógusok munkáját
segítő más szakmákban dolgozók közös problémamegoldó stratégiájának
kidolgozására, közös szakmai nyelvének kialakítására.
 Az iskola figyelemmel kíséri a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
tanulmányi előmenetelét.
 Az iskola a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára szükség szerint
tanórán kívüli fejlesztési lehetőségeket szervez a különbségek, lemaradások
csökkentése érdekében.
 Az iskola a saját eszközeivel hozzájárul a hátrányos, különösen a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók hátrányainak csökkentéséhez, a társadalomba történő
beilleszkedés esélyének növeléséhez.

22

 Intézményünk biztosítja, hogy minden, a működésére, pedagógiai munkájára
vonatkozó iránymutatásba, stratégiai dokumentumba (kiemelten a pedagógiai
programba és az intézményi minőségirányítási programba) beépüljenek és
érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó
kötelezettségek és célkitűzések.
VI. MONITORING ÉS NYILVÁNOSSÁG
 Intézményünk az év végi értekezlet alkalmával áttekinti az esélyegyenlőségi
tervben meghatározottak teljesítését.
 A megvalósítás során felmerült problémákat megoldjuk, keressük a prevenció
lehetőségét.
 Az év végi értékelést ismertetjük az iskola fenntartójával.
 Az elért eredmények ismertetése a partnerekkel intézményünk alapvető feladata,
ezért azokat az iskola a honlapján nyilvánossá teszi.
 Az iskola pedagógiai munkájáról széleskörű ismertetést adunk partnereinknek.
 A tanév során megrendezett fontosabb eseményekre, rendezvényekre a helyi
médiát meghívjuk.
 Az általunk kidolgozott és jól működő módszereket megismertetjük más iskolában
dolgozó pedagógusokkal, valamint a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel,
szakmaközi megbeszélések alkalmával.
VII. KONZULTÁCIÓ ÉS VISSZACSATOLÁS
 Az intézkedési terv kidolgozásába bevonjuk a résztvevők teljes körét. A partnerek
véleményének és javaslatainak ismeretében módosítjuk a cselekvési programot.
 A szülői értekezletek alkalmával tájékoztatjuk a szülőket
megvalósításának folyamatáról, az esetleg felmerülő problémákról.

a

program

 A megvalósítás során felmerülő problémákat, konfliktusokat az együttműködő
szervezetekkel (fenntartó, szakmai szervezetek, szülők) konzultálva oldjuk meg,
különös tekintettel arra, hogy a jövőben ezek elkerülhetők legyenek.
 Az egyes osztályokban történt egyedi eseteket ismertetni kell a tantestület
tagjaival. A tantestület javaslata alapján dolgozunk ki megoldást a problémára.
VIII. SZANKCIONÁLÁS
 Az akciótervben meghatározott célok elérésében megnevezett felelősök feladata az
elvárt eredmények elérésének biztosítása.
 Amennyiben az eredmények nem érik el a kitűzött célokat, akkor megvizsgáljuk a
folyamatot, hogy mely részterületen történt olyan változás, amely negatívan
befolyásolta az eredményességet.
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 Amennyiben az eredmények elmaradása személyhez köthető, akkor a pedagógusok
teljesítményének értékelésében ennek érvényre kell jutnia.
 Amennyiben az elért eredmények megfelelnek az elvárt célnak, abban az esetben
az iskola minőségi értékelésében ezt érvényre kell juttatni, valamint a
megvalósításban részt vevők teljesítményét megfelelően értékelni, ösztönözni
szükséges.
Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv elfogadásának módja és dátuma:
Sárospatak, 2013. március 13.
MELLÉKLET
Jogszabályi hivatkozások
1. A közoktatási törvény e témához kapcsolódó egyes rendelkezései (1993. évi LXXIX.
törvény a közoktatásról)
A törvény bevezető mondata már kiemeli az esélyegyenlőség fontosságát:
A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog
esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés
szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való
érvényesülése, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának
megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek,
tanulók, szülők és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek
meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és
működtetése.
A törvény 10.§.-a foglalkozik a tanulói jogokkal, 11.§. a tanulói különös jogokkal, ennek a
paragrafusnak kiemelt jelentőségű a (7) bekezdése:
(7) Az e törvényben meghatározott jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően
kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. A jogok rendeltetésszerű gyakorlása során kiemelt
figyelmet kell fordítani a gyermeki és tanulói jogok érvényesítésére. A jog gyakorlása akkor
nem tekinthető rendeltetésszerűnek, ha az e törvényben és a szakképzésről szóló törvényben,
illetve az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban biztosított jogok csorbítására,
érdekérvényesítési lehetőségek korlátozására, a véleménynyilvánítás elfojtására, a
tájékozódási jog korlátozására irányul, vagy erre vezet.
A121. § paragrafus (14) bekezdése szerint:
hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a
jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az
a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes
nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében
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a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen;halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az
a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek;
A121. § paragrafus (29) bekezdése szerint:
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd.
2. A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról:
A 2003 évi CXXV. törvény egy törvényen belül kívánja szabályozni az egyenlő bánásmódra
és az esélyegyenlőségre vonatkozó szabályokat.
Az egyenlő bánásmód követelménye a kötelezettektől azt kívánja meg, hogy tartózkodjanak
minden olyan magatartástól, amely bizonyos tulajdonságaik alapján egyes személyek vagy
személyek egyes csoportjaival szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos
megkülönböztetést, megtorlást, zaklatást vagy jogellenes elkülönítést eredményez.
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,
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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.
28. § (1) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik nembeli
tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá
emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri.
(2) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha
a) közoktatási intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint,
b) felsőoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján olyan vallási vagy más
világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi oktatást
szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok
alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri,
továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag
támogatott követelményeknek.
(3) A 27. § (2) bekezdésének a) pontjától a nyelvi vagy kulturális önazonosság megőrzését
szolgáló, illetve egyházi, kisebbségi vagy nemzetiségi oktatási intézmény tekintetében
jogszabály eltérően rendelkezhet.
29. § Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet az
iskolarendszeren belüli, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vevők
meghatározott körére - az oktatással, képzéssel összefüggésben - előnyben részesítési
kötelezettséget írhat elő.
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