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Tisztelt Képviselő-testület! 

A közoktatás esélyegyenlősége 
Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (továbbiakban: EB) 63.§-a szerinti települési esélyegyenlőségi program elemzi a 
településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e 
csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. 
Az esélyegyenlőségi programmal különösen a közoktatás terén megvalósuló
esélyegyenlőség előmozdítását kell ösztönözni.
Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani minden 
infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási helyzetére a beruházásokban, 
fejlesztésekben, a közoktatási intézményekben. Kiemelten fontos az érintett intézmények
oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésével, illetve az intézmények tanulói összetételének
összehasonlí tásával annak vizsgálata , hogy érvényesül-e a településen a
diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása.
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A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának 
elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, 
szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják 
iskolai sikerességüket.
2008. július 3-án lépett hatályba az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban 
történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi XXXI. 
törvény. Ennek célja, hogy tovább növelje az önkormányzati mozgásteret a közoktatás a
szolgáltatás hatékony és szakszerű megszervezéséhez. Megteremtse az egyenlő bánásmód 
követelménye teljesítéséhez szükséges törvényi hátteret, a rendelkezésre álló hatósági
eszközök bővítésével. 
Az intézkedési terv célja
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 105. § (1) bekezdése
szerint „a helyi önkormányzat az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei 
fejlesztési terv részeként vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként
meghatározza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (a továbbiakban: 
közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv)” 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázatok elnyeréséhez szükséges csatolni az
EB-ben meghatározott elvek alapján született esélyegyenlőségi programokat. Az esélyegyenlőségi 
programok egyik dokumentuma a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv.  

A (Kt.) 85. § (4) bekezdése előírja, hogy az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia 
kell a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket.  

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 218/2008. (IX.29.) Kt.
határozatával építette be a közoktatási feladatellátási intézményhálózat- működtetési és 
fejlesztési tervébe a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. Az abban 
foglaltak figyelembe vételével került sor az önálló közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 
megalkotására, és elfogadására a 219 /2008. (IX.29.) Kt. határozattal.

A Terv felülvizsgálatát 2010. decemberére tűztük ki, de a TIOP-1.1.1./07/01. kódszámú „A 
pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című 
pályázat feltétele volt, hogy 2010. április 30-ig kell a Képviselő –testületnek elfogadnia, az 
OKM által kiadott útmutató alapján és az OKM által delegált esélyegyenlőségi szakértők 
bevonásával átdolgozott Tervet.

A Terv szinte minden közoktatást érintő pályázat alapfeltétele.

A város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve a településen működő közoktatási 
intézmények közreműködésével készült. Az átdolgozást az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
által delegált esélyegyenlőségi szakértők, Mosolits Lászlóné és Hardi Éva, segítették. 

Az elfogadás másik feltétele egy esélyegyenlőségi fórum megtartása volt, melyen részt vettek 
a közoktatási intézmények vezetői, gyermek és ifjúságvédelmi felelősei a Cigány Önkormányzat 
Elnöke, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat csoportvezetője. 

Az EB szellemében összeállított Tapolca Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési 
Tervének programja a város közoktatási feladatellátás terén megvalósuló esélyegyenlőség 
előmozdítását kívánja ösztönözni.  

Az Tapolca Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv tervezete az előterjesztés 1.
számú melléklete.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Tapolca Város 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét jóváhagyja és az 1.
számú melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri a város polgármesterét, hogy Tapolca Város Közoktatási
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét a közoktatási intézmények részére 
küldje meg.

Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2010. április 23.

Császár László sk.
Polgármester
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1. számú melléklet
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Esélyegyenlőségi 

Intézkedési Terv
Tapolca Város Önkormányzata

2010.
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Közoktatási Esélyegyenlőségi helyzetelemzés 
1. Bevezető 

A nemzetközi és hazai kutatások azt igazolják, hogy az erőteljes társadalmi 
polarizációval egyidejűleg az iskolában is jelen vannak az esélykülönbségek. A tanulók 
iskolába hozott különbségeiből adódó esélyegyenlőtlenséget hivatott az iskola 
csökkenteni, viszont ezt a feladatát jelenleg meglehetősen hiányosan tudja teljesíteni. 
Köztudott, hogy a tanulók háttere, otthoni körülményei igen meghatározóak képességeik
alakulásában. Természetesen a gyermek fejlődése érdekében a család, a szülők tudnak a 
legtöbbet tenni, de mert ez nem minden esetben történik meg, az iskolák egyik fő 
feladata a hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek javítása.  

A PISA 2000 jelentés szerint Magyarországon az alsó és felső társadalmi státuszú szülők 
gyermekeinek iskolai teljesítménye közötti különbségek kiugróan magasnak számítanak.
A legfrissebb, 2007-es PISA vizsgálat eredményei sem tudnak beszámolni változásról. A
hazai központi vizsgálat a kompetenciamérés körébe vonja a hozott érték vizsgálatát,
amelynek keretén belül azt nézi, hogy az iskola mennyire képes fejleszteni tanulóit,
figyelembe véve, milyen hátterű az iskolai tanulók összessége. Az esélyegyenlőség 
biztosítása szempontjából a hozott érték index számítása azért fontos, mert ezt
figyelemmel kísérve választ kaphatunk arra a kérdésre, az iskola mennyire tud
hozzájárulni a tanulók képességeinek fejlesztéséhez, az egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez.

Az integráltan oktatott hátrányos helyzetű tanulók fejlődése inkább garantált, mint az 
elkülönítetten oktatottaké. A szocializálódást is sokkal jobban segíti az együttnevelés,
mint a szegregáció. Az integráció hosszú távon növelheti a tanulók esélyeit a munkapiaci
érvényesülésben és a sikeres felnőtté válásban. Az iskolai oktatásban tehát lényeges a 
szegregáció megszüntetése, a diszkriminációmentes oktatási gyakorlat kialakítása és
működtetése. 

Minden gyermek és tanuló számára egyrészt hasznos, másrészt kifejezetten érdekes más
társadalmi csoport, etnikum életszokásait, hagyományait megismerni, az iskola feladata
ennek lehetőségeit kihasználni. Nem a különbözőségek lefaragása tehát az iskola 
feladata, hanem az egyes tanulók hátrányainak csökkentése, az egyenlő esélyek 
biztosítása.

2. Jogszabályi háttér

A jogszabályok pontosan meghatározzák, milyen teendői vannak a közoktatási 
intézményeknek az esélyegyenlőség biztosítását illetően: 

 A diszkriminációt a magyar jogban elsődlegesen az Alkotmány tiltja (70/A§). 
 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 4/A §-a rögzíti

 (1) A közoktatás szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak 
végrehajtásában közreműködők a gyermekkel, tanulóval kapcsolatos döntéseik, 
intézkedéseik meghozatalakor az egyenlő bánásmód követelményét kötelesek 
megtartani.
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(2) Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a közoktatásban minden 
gyermeknek, tanulónak joga, hogy vele összehasonlítható helyzetben levő más 
személyekkel azonos feltételek szerint részesüljön velük azonos színvonalú
ellátásban.

(3) Az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének következményeit orvosolni 
kell, amely azonban nem járhat más gyermek, tanuló jogainak megsértésével,
csorbításával.

(4) Az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének orvoslására az e törvényben 
szabályozott eljárás keretében kerülhet sor. Az e törvényben szabályozott eljárás
lefolytatása - függetlenül annak eredményétől - nem zárja ki a személyhez fűződő 
jogok bíróság előtt történő érvényesítésének lehetőségét, illetőleg más, a felelősség 
és jogkövetkezményeinek megállapítására alkalmas eljárás megindítását.

 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 27. § -a a következőket tartalmazza: 
(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.

 Közös Memorandum a társadalmi befogadásról (Magyarország):
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 A Memorandum bemutatja azokat a fő kihívásokat, amelyeket Magyarországnak 
kezelnie kell a szegénység és társadalmi kirekesztődés csökkentése érdekében, az 
ezekre adott szakmapolitikai válaszokat az EU tagállamai által elfogadott közös
célkitűzések figyelembe vételével, valamint feltárja azokat a fő szakmapolitikai 
területeket, amelyek a későbbi értékelés és szakmai felülvizsgálat alapját képezhetik. 
E szakmapolitikai intézkedések megvalósítása értékelésre kerül az EU társadalmi
befogadással kapcsolatos együttműködése keretében, amelynek célja, hogy 2010-ig a 
szegénység jelentős mértékű csökkenését segítse elő Európában. 

3. Helyzetelemzés
3.1. Tapolca város

Tapolca város a Balaton-felvidék nyugati végén, Veszprém megyében, a városról
elnevezett medencében, tanúhegyektől körülölelve helyezkedik el. Környékén 14 
bazalthegy emelkedik, ezek révén hazánk egyik legszebb tája. Jellegzetességét az adja,
hogy az ott magasodó bazalthegyeknek nincsenek előhegyeik, hanem magányosan 
emelkednek ki a síkságból. Tetejükről megragadó kilátás nyílik a kúp, a csonka kúp és a 
koporsó alakú hegyekre, délen pedig a Balatonra.

Természeti adottságai már ősidők óta biztosították a letelepedés feltételeit. A rómaiak az 
első négy évszázadban, majd a népvándorlás népei a hunok, gótok, longobárdok, a VI-
VIII. században az avarok, a IX. században szlávok lakták. A honfoglaló magyarok 900-
ban foglalták el ezt a vidéket, akik átvették a szláv nevet (Topulcha, Toplica „meleg víz”).
Tapolca első okleveles említése 1272-ből való. Az Árpád-korban a Tapolcai-család, majd 
a XIV. század közepétől a városlődi karthausi szerzetesek birtokolták.  

A XVII. század közepén a korábbi várat Széchenyi György püspök kibővítette, 
megerősítette. Hajdúkat telepített a városba és megindult az újjáépítés. Az egyre 
gyarapodó népességgel együtt iparosok, kereskedők is települtek a városba.  

A gazdasági élet fellendült. Az ősi szőlőművelés mellett a kézműipar (tímárok, vargák, 
fazekasok, takácsok, kádárok) is jelentős szerephez jutott.  

A világháborúk időlegesen megállították a fejlődést, de az 1950-es évek végétől újból 
megindult az építkezés, a település visszakapta (1966.) városi rangját. Az elmúlt fél
évszázadban a város jelentősen fejlődött. A Bakonyi Bauxitbánya központja és más ipari 
üzemek betelepülésével, a helyi kereskedelem szélesedésével, az iskolahálózat, a
közművelődési intézményrendszer kiépülésével a Balaton-felvidék egyik jelentős 
kisvárosává, a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás központjává vált.

A város térségi szerepe, idegenforgalmi jelentősége évről évre nő. 

Tapolcán két kisebbségi önkormányzat működik: 
Német Kisebbségi Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
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3.2. Népesség
Lakosságszám

A városban a lakosság létszáma:
1999. január 1-jén 18.660 fő,  
2002. január 1-jén 18.023 fő, 
2005. január 1-jén 17.678 fő 
2006. január 1-jén  17.332 fő 
2007. január 1-jén 17.209 fő 
2010. január 1-jén 16.415 fő volt.  
A lakosságszám folyamatos - tíz év alatt közel ezer fős - csökkenést mutat. A 2001-2007. 
közötti lakosságszám csökkenést az alábbi diagram mutatja:

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Jól látszik, hogy az utóbbi években a lakosságszám csökkenése erőteljesebb, mint a 
korábbi időszakban. A megelőző évhez viszonyított legmagasabb lakosságcsökkenés 
2003-ban és 2006-ban volt, mindkét évben 185 – 185 fővel volt kevesebb a város lakóinak 
a száma. Egymáshoz hasonló képet mutat a 2004-es és a 2005-ös év, mindkettőben 160 
volt a csökkenés száma. A 2007-es év adatai szerint ebben az évben a csökkenés kisebb,
mint korábban, mindössze 123 fő. A 2007-es és a 2010-es adatokat figyelembe véve a 
csökkenés 794 fő volt, ami három éves viszonylatban évenként 264 főt jelent évente.  

A népesség számának változása Tapolcán
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Korösszetétel

A lakosság korösszetételét mutatja a következő diagram. 

0-18 év

munkaképes

korú

nyugdíjas

A város összlakosságának korösszetételét tekintve a 2005-ös adatokat alapul véve a 18
éven aluliak aránya 20,8 %, a nyugdíjasoké 27,8%, a munkavállaló korú népesség az
összlakosság 51,4 %-át teszi ki. Az adatok szerint a településen a munkaképes korú
lakosság dominál. Az idős és a fiatal korosztály aránya közel azonos, egyelőre nincs szó a 
városban elöregedésről. A lakosság kor szerinti megoszlása azt jelzi, hogy magas az aktív 
lakosok száma, de a tendenciát tekintve egyre nő a 60 éven felüliek száma. 
Az alábbi diagram a 60 éven felüliek számának változását jelzi az elmúlt 3 évet te –
kintve.

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

2004. 2005. 2006.

Forrás: KSH adatok
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A lakosság kor szerinti megosztása részletesebb bontásban:

A
település

neve

1
évese

k
száma

2
évese

k
száma

3
évese

k
száma

4
évese

k
szám

a

5
évese

k
száma

6
évesek
száma

7-10
évesek
száma

10-14
évesek
száma

14-
16

éves
ek
szá
ma

16-18
évesek
száma

18-20
évese

k
száma

21-24
évesek
száma

Tapolca 180 184 171 141 164 150 866 892 460 480 461 1053

Forrás: Demográfiai mutatók, Közigazgatási hivatal

Tapolca legfrissebb adatai alapján a város lakosságának nem és kor szerinti megoszlását
mutatja az alábbi korfa.

Tapolca korfája 2007
(fő) 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

A korfa azt igazolja, hogy a munkavállaló korú népesség erős túlsúlyban van a 
településen.

Népességvándorlás

A következő diagram a Közép - dunántúli Régió, Veszprém megye és a Tapolcai 
Többcélú Kistérségi Társulás adatait hasonlítja össze.
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A kistérség elvándorlási mutatói 1999 óta erősen ingadoznak. A 2000. és a 2003. évet 
kivéve viszont nem magasak, alulmaradnak a régiós értékekhez képest.
Az alábbi táblázatok azt mutatják, mennyire jellemző a településre a bevándorlás 
illetőleg az elvándorlás. 
A bevándorlás értékelése:

Közeli településekről 3

Közeli városból 1

Távolabbi településekről 3

Távolabbi városokból 2

Megyeszékhelyről 1

Budapestről 1

Külföldről 1

Egyáltalán nem jellemző a közeli városból, a megyeszékhelyről és Budapestről való 
bevándorlás. Ritkán fordul elő, hogy külföldről a városba költöznek, és jellemző, hogy 
Tapolcán telepednek le a közeli vagy távolabbi településekről, távolabbi városokból 
ideérkezők. 

Az elvándorlás értékelése:

Közeli településekre 4

Közeli városba 2

Távolabbi településekre 1

Távolabbi városokba 1

Megyeszékhelyre 1

Budapestre 3

Külföldre 1
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Egyáltalán nem jellemző a távolabbi településekre, városokba, a megyeszékhelyre vagy a 
külföldre való elvándorlás. Előfordul, hogy néhányan elköltöznek közeli városba, 
közepesen jellemző a Budapestre való elvándorlás. Leginkább a közeli településekre való 
költözés a jellemző. 

3.3. Közszolgáltatások

Tapolca városban több nemzetiség, kisebbség él egymás mellett. Mindegyik őrzi 
identitását, ugyanakkor bekapcsolódik a település kulturális, társadalmi, szakmai
közéletébe.

Tapolca város arra törekszik, hogy lakói számára mind nagyobb teljességgel biztosítsa a
különböző közszolgáltatásokat. A szolgáltatások ellátásában az önkormányzat célja nem 
csupán a mennyiségi teljesítés, feladatai elvégzésében lényeges elem a minőségi munka. 

Az alábbi közszolgáltatások jellemzően a településen elérhetőek: 

Közoktatási intézményi feladatok

Óvodai nevelés

Általános iskolai oktatás 1-4.

Általános iskolai oktatás 5-8.

Érettségit adó középfokú oktatás

Szakképzés

Alapfokú művészetoktatás 

Intézményfenntartó
társulásban vagy a
megyének átadott
feladatként

Közoktatási szakszolgálati feladatok:

Korai fejlesztés és gondozás

Nevelési tanácsadás

Logopédiai ellátás

Fejlesztő felkészítés 

Gyógypedagógiai tanácsadás

Megyei önkormány
zati fenntartással

Gyógytestnevelés
Intézményfenntartó
társulásban

Gyermekjóléti alapellátások:

Gyermekjóléti szolgáltatás
Önkormányzati
feladatellátással

Bölcsőde 
Önkormányzati
feladatellátással

Iskolai napközi

Az önkormányzat
által társulásban
fenntartott
intézményekben
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Kulturális/sportinformatikai szolgáltatás:

Könyvtár

Művelődési központ 

Múzeum

Ingyenes internetes hozzáférés

Az önkormányzat
által fenntartott
intézményekben

A következő gyermekjóléti alap- és szakellátások nem érhetők el a településen, a 
szolgáltatást más szervezet sem biztosítja.

Családi napközi

Házi gyermekfelügyelet

A következő szakszolgálati feladatokat Veszprémben tudják elérni: 

Továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadás

A szakmai szolgáltatás feladatait a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet
látja el az alábbi körben:

- pedagógiai szaktanácsadás (pedagógiai módszerek ismertetése, terjesztése),
- pedagógiai tájékoztatás (szakmai információk, dokumentumok gyűjtése, 

feldolgozása, használatba adása),
- a pedagógusok önképzésének segítése, továbbképzések szervezése,
- tanácsadás tanulóknak, szülőknek, 
- jogi tanügy-igazgatási tanácsadás pedagógusoknak,
- tantárgyi mérések elvégzése, annak kiértékelése, elemzése,
- pályázatokban való együttműködés. 

A településen 2009. december 31-én 813 gyermek után igényelnek rendszeres
gyermekvédelmi támogatást.

4. Közoktatási feladatellátás

4.1. Közoktatási intézmények

Tapolca Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8. § (1) és (4) bekezdésben előírt kötelezettségét az óvodai nevelésre, az általános iskolai 
nevelésre és oktatásra, a település közoktatási feladatai ellátására vonatkozó helyi
intézkedési tervben foglaltak szerint teljesíti.

Az oktatásszolgáltatás jellemzői 
Tapolca városában működő közoktatási intézmények 2009. szeptember 1-jén: 
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Intézmény neve Fenntartó
Tapolcai Óvoda

 Barackvirág Tagintézménye

 Kertvárosi Tagintézménye

 Szivárvány Intézményegysége

 Szivárvány Tagintézménye

Tapolca Város Önkormányzata
Raposka Község Önkormányzata
(Tapolcai Közoktatási Intézményi
Társulás)

Szent Erzsébet Óvoda Szeretet Leányai Társulata

Tapolcai Általános Iskola

 Bárdos Lajos Intézményegysége

 Batsányi János Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű és Sportiskolai 
Tagintézménye Batsányi János
Hungarian-English Bilingual
Primary School and Sports School,
Member School of Tapolca
Primary School

 Kazinczy Ferenc Tagintézménye

Tapolca Város Önkormányzata
Raposka Község Önkormányzata
(Tapolcai Közoktatási Intézményi
Társulás)

Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola

Veszprémi Érsekség

Széchenyi István Szakképző Iskola Tapolca Város Önkormányzata

Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény

Veszprém Megyei Önkormányzat

Batsányi János Gimnázium és
Kollégium

Veszprém Megyei Önkormányzat

Járdányi Pál Zeneiskola Veszprém Megyei Önkormányzat

Balatonfelvidéki Szín- Vonal Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 

Szín és Vonal Művészetoktatási 
Közhasznú Alapítvány (2008-2013-ig
szerződéssel) 

Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó
Tapolca

Veszprém Megyei Önkormányzat

Mihály Dénes Szakképző Iskola  
(felnőtt oktatás) 

Ezredfordító Oktatási Alapítvány
(2005-2010-ig szerződéssel) 

http://www.tapolca.hu./intezmenyek2_12.htm
http://www.tapolca.hu./intezmenyek2_12.htm
http://www.tapolca.hu./intezmenyek2_5.htm
http://www.tapolca.hu./intezmenyek2_5.htm
http://www.tapolca.hu./intezmenyek2_6.htm
http://www.tapolca.hu./intezmenyek2_6.htm


17

4.2. Kistérségi feladatvállalás az oktatás területén

 Az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettsége döntően intézményfenntartás 
formájában valósul meg.
A helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. LXV. törvény. (továbbiakban:
Ötv.) 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat kötelezően ellátandó 
feladata az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás.

Az Ötv. 41. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: Ttv.) 
8. §-a alapján, valamint a Kt. 88. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társuláshoz, azon belül a Tapolcai mikro-térséghez tartozó
települési önkormányzatok képviselő-testületei feladat-ellátási kötelezettségük alapján az 
Ötv. 8. §. (1) és (4) bekezdésben előírt kötelező helyi közszolgáltatási alapfeladatukról, 
közoktatási közfeladatukról, az óvodai nevelésről az alapfokú iskolai oktatásról és 
nevelésről intézményi társulás útján gondoskodhatnak. 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásával kötött a Társulási
megállapodást, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 102/2005. (IV. 15.) Kt. 
határozatával hagyta jóvá.
2005. november 29-én Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társuláson belül Tapolcai
(Raposka) Mikro -körzethez tartozó Tapolcai Közoktatási Intézményi Társulás jött létre.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 326/2005. (XI.25.) Kt. határozata és 
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete 140/2005. (XI. 28.) Kt. határozata alapján. 
(Tapolcai Közoktatási Intézményi Társulás)
A közös feladat- hatáskör- és fenntartással kapcsolatos jogokat Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete 207/2008. (IX. 12.) Kt., 
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2008.(IX. 11.) Kt. határozatával 
módosította a Társulási megállapodást a 2008. július 2-ával történő átszervezés 
vonatkozásában.
A közösen fenntartott intézmények: Tapolcai Általános Iskola, Tapolcai Óvoda.

4.3. Alapfokú nevelési-oktatási intézmények:
Településünk 2008. januárjában, Tapolca Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 
2/2008. (I.22.) Kt. határozatával fogadta el a Közoktatási Intézkedési Terv részét képező 
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést. 
Az eltelt időszakban az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából lényeges változások 
történtek:
Tapolca Város Önkormányzata átgondolta és a változó körülményekre való tekintettel
átszervezte óvodáit és iskoláit, amely változás 2008. július 2-án lépett hatályba. Az
átszervezett óvoda neve: Tapolcai Óvoda, az átszervezett iskola neve: Tapolcai Általános
Iskola. Az eddigi önálló óvodák és iskolák tagintézményekként működnek tovább, 
megtartva arculatukat, sajátosságaikat, hagyományaikat.
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4.4. Középfokú oktatás
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 283/2006.(XII. 12.) Kt. határozatával 
úgy döntött, hogy az önként vállalt oktatási feladatokat ellátó intézmények működtetését  
Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskolát, a Széchenyi István Szakképző Iskolát, a 
Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, a Nevelési Tanácsadót, a 
Diákotthon és Kollégiumot, a 17/2007. (II. 13.) Kt. határozattal pedig, a Szász Márton
Általános Művelődési Központ által biztosított kötelező megyei feladatok ellátását a 
2006-2010-ig terjedő önkormányzati ciklusban átadja megyei fenntartásba a Veszprém 
Megyei Önkormányzat részére. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
65/2007. (IV. 19.) MÖK határozata illetve 121/2007. (VI. 28.) MÖK határozata értelmében
egyetért azzal, hogy e feladatokat átveszi.
2007-ig a Tapolca biztosította az önként vállalt közoktatási intézmények fenntartását. A
város vezetése 2007. augusztus 31-ével megyei fenntartásba adja át e feladatait, köztük a
Széchenyi István Szakképző Iskolát is. 

2008-ban azonban a különböző jogszabályi változások szükségessé tették volna az 
érvényben lévő intézménystruktúra 2008. szeptember 1-jétől történő átalakítását a 
jövőbeni fejlesztési lehetőségek megteremtése érdekében.  

A Város Képviselő-testülete döntéséivel támogatta a szakképzés területén létrehozandó 
Területi Integrált Szakképző Központok létrehozását.  

Az előkészületi munkák során, azonban felmerült annak lehetősége, hogy  a TISZK-en 
belül a Széchenyi István Szakképző Iskola tagintézményként működhetne tovább és 
ezáltal olyan folyamat indulna el, amely az intézmény folyamatos visszafejlesztését
eredményezte volna.

Erre való figyelemmel a város 2008. július 1-jével a Széchenyi István Szakképző Iskola 
fenntartását közös megegyezéssel visszavette Veszprém Megyei Önkormányzattól.

A középiskolai oktatást illetően egy Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) 
kialakítása történt meg a városban (Balaton-felvidék –Somló Szakképzés –szervezési
Társulás)

4.5. Óvodák:
Tapolcai Óvoda

 Barackvirág Tagintézménye

 Kertvárosi Tagintézménye

 Szivárvány Intézményegysége

 Szivárvány Tagintézménye
Szent Erzsébet Óvoda

4.6. Általános Iskolák:

Tapolcai Általános Iskola
Bárdos Lajos Intézményegysége
Az intézményt Tapolca Város Önkormányzata pályázati forrás segítségével részlegesen
felújította (tetőcsere, hőszigetelt vakolat , hőszigetelt nyílászárók beépítése). 
Az iskola 8 évfolyamos általános iskola, évfolyamonként egy zenei osztállyal. Alsóban
napközit, felsőben tanulószobát biztosít igény szerint. 
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A mindennapi nevelő oktatómunkát magasan képzett tantestület látja el. Napi 
munkánkban központi szerepet kap a művészetekkel való személyiségformálás, ami 
különös hangsúlyt kap az ének-zenei osztályokban.
Az idegen-nyelv tanulását már a 3. osztálytól biztosítja emelt óraszámban német
nyelvből. Negyedik osztálytól a német nyelven kívül az angol és az orosz nyelv is 
választható.
A nívócsoportos matematika oktatás segíti tehetséges gyerekeknek a magasabb szint
elérését, a lemaradóknak a felzárkóztatást.
Korszerűen felszerelt számítástechnikai termekben, minden gyerek megismerkedik a 
számítógép és az Internet lehetőségeivel. 
A gyerekek mozgásigényének kielégítésére az újjáépített, jól felszerelt tornaterem, az
udvaron levő három sportpálya és a délutáni sportfoglalkozások biztosítanak 
lehetőséget. Évenként szerveznek sítábort, erdei iskolát, a 2. osztályosoknak 
úszásoktatást.

Tapolcai Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézménye
Az iskola 1982-ben épült, így a legfiatalabb az oktatási intézmények között. Az
intézményt 2009. nyarán Tapolca Város Önkormányzata 163 millió forintból felújította
(magas tető ráépítés, hőszigetelt nyílászárók beépítése, hőszigetelt vakolat és részleges 
akadálymentesítés történt) Világos, tágas tantermek, sportpályák, parkosított nagy
udvar, ebédlő áll rendelkezésre. 
Mind személyi, mind tárgyi feltételeink adottak ahhoz, hogy hatékony munkát
folytassanak.
Emelt óraszámban oktatják a számítástechnikát, a német és angol nyelvet.
Rendelkezésükre áll Internet. A nyelvi órák száma, németből és angolból alapszinten 3, 
emelt szinten 5 óra. A nevelők munkája nemcsak az oktatás, de a nevelés területén is 
alapos, lelkiismeretes és fogékony az oktatásmódszertan területén jelentkező új ismeretek 
iránt. Fontos a szabadidő hasznos eltöltése, sokféle közös programmal színesítik a 
hétköznapokat. Alsó tagozatos osztályok mellett napközis csoportok működnek, ötödik 
osztályban a tanulószoba biztosítja a következő napi felkészülést. 
A 8. osztályosok számára középiskolai felkészítő foglalkozást tartanak matematikából, 
magyarból és idegen nyelvből. A tanulók felvételt nyernek kiemelt gimnáziumokba, 
középiskolákba, s ott helytállnak. Kiemelkedők versenyeredményekkel rendelkeznek. 

Tapolcai Általános Iskola
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye 
Batsányi János Hungarian-English Bilingual Primary School and Sports School,
Member School of Tapolca Primary School
Két tanítási nyelvű oktatás folyik angol nyelven. 
Emelt szintű oktatás: testnevelés, ÉKP: Értékközvetítő Képességfejlesztő Pedagógiai 
Program
Fő értékek: Műveltségre, informáltságra való törekvés, iskolai demokrácia, értelmes rend, 
tisztaság, derű, vidámság. A szakmai szempontok mellett rendkívül fontosnak tartják a 
kisgyermekekkel való szerető gondoskodást. Kiemelten kezelik tanítványaik rendszeres, 
sokoldalú testedzését. Az emelt szintű testnevelés osztályokban heti 6 órában oktatják a 
testnevelést a délutáni edzésekkel együtt. A tömegsport mellett évek óta sikeresen
oktatják az olimpiai sportágak alapjait: atlétika, labdarúgás, kézilabda. Emellett nagyon
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népszerű az iskolában: a tenisz, az úszás, a lovaglás, az aerobic. Városi, megyei országos 
eredményeink kiemelkedők.  

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola
Az iskola a keresztény, katolikus hitvallás jegyében működik. Hitre, tudásra, szép életre, 
jóra nevelnek. Célja a gyermekközpontú nevelés, a gyermekek családias és szeretetteljes
légkörben, vallásos szellemben történő tanítása, nevelése, oktatása. Sok közös 
rendezvénnyel egységesítik a gyermekek harmonikus nevelését.

Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Az alapképzés mellett a diákok a következő fejlesztő foglalkozásokon, fakultációkon 
vehetnek részt:
- logopédia,  néptánc,  szövő, háztartási ismeretek,  szakkör,  sportkör 
Speciális szakiskola választható szakai: dísznövénytermesztő, parkgondozó, sütőipari 
munkás, varrómunkás, virágkötő. 
Lehetőség van az iskola típusából adódóan ingyenes második szakma megszerzésére, 
melyek megegyeznek a fentiekkel. A szakiskola elvégzése után lehetőség van jobb 
képességű, tehetséges tanulóknak szakmunkásvizsga letételére a tanulmányi idő 
meghosszabbításával.

4.7. Művészetoktatási Intézmény:  

Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
A Járdányi Pál Zeneiskolában szakképzett zenetanárok foglalkoznak a növendékekkel.
Évek óta a növendéklétszám 400 körül mozog. Szinte minden hangszerre kiterjed az
iskola oktatási lehetősége. Vonós, fúvós, ütős hangszerek mellett van lehetőség zongora 
és gitár tanulására is.
Megfelelő hangszeres tudással a növendékek részt vehetnek az iskola együtteseinek 
munkájában, ahol megismerhetik, megtapasztalhatják az együttmuzsikálás örömét.
Fő feladata, célja természetesen a zenét szerető, amatőr együttesekben szívesen 
muzsikáló fiatalok nevelése, de kimagasló színvonalú előmenetel esetén lehetőség nyílik 
a zenei továbbtanulás irányába is az iskolából.

Balatonfelvidéki Szín- Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a művészetoktatás fejlesztő hatásának 
ismeretében fontosnak tartja, hogy a Tapolcai Általános Iskola intézményegységeiben a
képzőművészet iránt érdeklődő tanulók a Balatonfelvidéki Szín- Vonal Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény által kínált lehetőségekkel (képző-és iparművészeti ágon, 
kézműves tanszakon) megismerkedjenek, és azokat igénybe vegyék. A testület 193/2008. 
(VII. 22.) Kt határozatával, és bérleti szerződés megkötésével engedélyezte az intézmény 
működését. 
A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Képző- és Iparművészeti Iskola 2005. szeptemberében 
azzal a céllal kezdte meg működését, hogy a Balaton-felvidék fiataljai számára igényes 
művészetoktatást biztosítson, olyan művészetoktatást, ami országosan is példaértékű. 
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A 2007/2008-as tanévben zajló minősítési eljárást követően az intézmény elnyerte a 
„Kiválóra minősített intézmény” címet. 
Az alapítvány és az általa fenntartott intézmény vállalja, hogy a befogadó intézmények
számára ingyen biztosít olyan oktatási segédanyagokat (Rajz és vizuális tanulási eszköz
az 1-8. évfolyam számára), amely elősegíti az általános iskolai képzőművészeti oktatást; 
térítési díj nélkül felvállalja az intézmény rajztanárainak 120 órás akkreditált
továbbképzését; évente két alkalommal reprezentatív kiállítást rendez az érintett
intézményekben.

4.8. Középfokú nevelést-oktatást folytató intézmények:

Batsányi János Gimnázium és Kollégium
Széchenyi István Szakképző Iskola 
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A középfokú nevelési – oktatási intézmények megyei fenntartásban vannak, kivétel a
Széchenyi István Szakképző Iskola. 
A város a helyben lakók és a környék gyermekei, tanulói számára az oktatási lehetőségek 
széles kínálatát biztosítja.

 A Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
és Sportiskolai Tagintézménye Batsányi János Hungarian-English Bilingual
Primary School and Sports School, Member School of Tapolca Primary School
angol két tanítási nyelvű képzés van. 

 Emelt szintű nyelvoktatás folyik a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos 
Általános Intézményegységében és a Kazinczy Ferenc Tagintézményében.

 Alapfokú művészetoktatás folyik a Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben és a Balatonfelvidéki Szín- Vonal Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben.

 Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban középfokú, általánosan képző 
iskolai osztályok is működnek és emeltszintű nyelvoktatási képzés is folyik. 

 A szakképzés biztosítása két intézményt érint: a Széchenyi István Szakképző 
Iskolát és Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt

 A kollégiumi ellátáshoz való hozzáférés is biztosított a városban a Batsányi
János Gimnázium és Kollégiumban.

A települési Önkormányzat határozattal szabályozta Tapolcán a beóvodáztatási és
beiskolázási körzethatárokat. A körzethatárok megállapítása megfelel a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. §. (2) bekezdése az iskolai körzethatárok kialakításával
kapcsolatos előírásoknak. 
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5. Bejárás, eljárás

A településen a lakosság túlnyomó része a város belterületén él, a külterületen élők 
száma minimális.

Külterületen élők száma: összesen HH / HHH

6 fő 

3-5 éves gyermekek
száma 2 fő 1/0 fő

ebb
ől óvodába jár 2 fő 1/0 főeb

b
ő

l

általános iskolás
tanulók száma  4 fő 2/0 fő

A külterületen élő 3-5 éves gyermekek száma alacsony, mintegy 6 fő. Ők mindannyian 
járnak óvodába és iskolába, közülük négyen hátrányos helyzetűek, nincs közöttük 
halmozottan hátrányos helyzetű.  

A gyermekek és tanulók közül a legtöbben a településen működő nevelési-oktatási 
intézményekbe járnak. Elenyésző számban vannak a településről eljárók és a településre 
bejárók is.

Az óvodás gyermekek tekintetében a következő a helyzet.  
Helyben óvodába járó gyermekek száma: 610 fő. 
Közülük 50 gyermek jár be más településekről, ez az óvodások összlétszámának 8,1 %-a. 
A bejárók között nincs halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 
A többség (40 gyermek) a szüleivel, személygépkocsival jár be Tapolcára, 10 gyermek
tömegközlekedési eszközt használ a bejáráshoz.
Nincs a településről más helység óvodájába eljáró gyermek. 
Tapolca Város Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata intézményi társulást
hozott létre Tapolcai Közoktatási Intézményi Társulás néven.

Raposkról bejárók száma   (fő) 

Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézménye 2

Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye 2

Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézménye 3

Tapolcai Óvoda Szivárvány Intézményegysége 0

Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye 2

Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége 6

Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye 4

Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 0

Összesen: 19
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Az általános iskolás tanulók vonatkozásában

A tanulók létszáma a település
általános iskoláiban

Összesen:

Alsó tagozatos (1-4.) 664

Más településről bejáró 124

tömegközlekedéssel 44

iskolabusszal 0

falugondnoki szolgálattal 0
ebből

egyéni (szülők szgk.-val) 80

Felső tagozatos (5-8.) 768

Más településről bejáró 192

tömegközlekedéssel 150

iskolabusszal 0

falugondnoki szolgálattal 0eb
b

ő
l

egyéni (szülők szgk.-val) 42

A város általános iskoláiba járó tanulók közül a bejárók száma: 316 fő. 
Ez a tanulók összlétszámának 22 %-a.
A bejárók közül kevesen járnak be iskolabusszal, több tanulót a szülők szállítanak, a 
többség tömegközlekedést használ. A tömegközlekedési eszközzel bejáró tanulók aránya:
13,5%. Jellemzően az alsó tagozatos gyermekeket szállítják a szülők személygépkocsival, 
a felsősök a tömegközlekedést használják. 

Az intézmények közötti megoszlás a bejáró tanulók tekintetében:

Az iskola tanulói létszámához viszonyítva a legnagyobb a bejárók aránya 65,4%-a a Szász
Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskolába és EGYMI-ben. Itt a bejáró

T.Á.I. Bárdos Lajos
Intézményegysége 23,4 %

Nagyboldogasszony

Római Katolikus Általános

Iskola; 24,6 %

;

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

%

Szász Márton Általános
Iskola, Szakiskola
Speciális
Szakiskola és EYGMI
65,4 %

T.Á.I. Batsányi János Magyar ngol Két
Tanítási Nyelvű 
Tagint. 23,2%

T.Á.I.Kazinczy Ferenc
Tagintézménye 13,3 %
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tanulók 66 %-a hátrányos helyzetű tanuló. A magas százalékot az iskola térségben 
betöltött szerepe indokolja. A legkisebb a bejáró tanulók aránya a Tapolcai Általános
Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményében.

6. Óvodáztatás

Az óvodai feladatellátást az önkormányzat 1 óvodája és 1 egyházi fenntartású óvoda látja
el.

Az óvodai férőhelyek száma 698 fő. 
Az óvodába járó gyermekek száma: 610 fő. 

Az óvodáskorú gyermekek kimaradása az óvodai nevelésből nem jellemző a településen. 
Nem fordul elő, hogy férőhely hiánya miatt nem biztosított az óvodai szolgáltatás a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára 3 éves kortól.  

Gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás nincs a település óvodáiban, de integrált 
formában foglalkoznak az óvodák sajátos nevelési igényű gyermekekkel. 

Tapolca Város Önkormányzata megfelel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 65§ (2)
bekezdésében foglaltaknak, ami kimondja:
„ A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, 
illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők 
száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda 
fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda - beleértve a kijelölt
óvodát is - köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki e törvény 24. §-ának (3) bekezdése alapján
köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található
(kötelező felvételt biztosító óvoda). A kijelölt óvoda [30. § (4) bek.], ha nem látja el a kötelező 
felvételt biztosító óvoda feladatait, csak helyhiány miatt tagadhatja meg a gyermek felvételét. A
kötelező felvételt biztosító óvoda - ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét - nem tagadhatja meg 
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. §-a alapján jogosult a gyermek 
napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.”

A települési önkormányzat határozattal szabályozta Tapolcán a körzethatárokat.

Az óvodai nevelés az Országos Alapprogrammal összhangban lévő saját helyi nevelési 
program alapján folyik az egyes tagintézményekben, ez biztosítja az óvodai nevelés
sokszínűségét, ugyanakkor az általános társadalmi igények megjelenését.  

7. Általános iskolai nevelés-oktatás

A városban 2 tiszta profilú általános iskola (1 önkormányzati és egy egyházi fenntartású
iskola) látja el a közoktatási feladatokat 8 évfolyamos rendszerben. Ezen kívül működik a 
településen egy általános iskola, szakiskola és speciális szakiskola, amely szintén alapfokú
nevelési, oktatási tevékenységet lát el, valamint egy önálló alapfokú művészetoktatási 
intézmény.
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Tapolcán az általános iskolai feladatot ellátó intézmények száma: 3, a feladat ellátási
helyek száma: 6.
Az általános iskolákban 1432 gyermek tanul.
Ebből a magántanulók száma: 21 fő. 

A magántanulók megoszlása az iskolák között:

Az iskola neve

Magántanulók
száma

Magántanulók aránya az
össz létszámhoz
viszonyítva

Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Intézményegysége 11 fő 2,9%

Tapolcai Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézménye 0 fő 0%

Tapolcai Általános Iskola Batsányi János
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és 
Sportiskolai Tagintézménye 2 fő 0,7%

Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola 3 fő 2,1%

Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény 8 fő 9,8%

Összesen 655 fő veszi igénybe az iskolai napközis szolgáltatásokat, mely alsó tagozaton 
536 főt jelent, felső tagozaton, pedig 119 főt. A 1432 fős összlétszámhoz viszonyítva 45,7 
%-ot tesz ki.
A napközis szolgáltatást igénybe vevők megoszlása az iskolák között: 

Az iskola neve

Napköziben és
tanulószobán
résztvevők száma 

Résztvevő aránya az 
általános iskolások
össz létszámhoz
viszonyítva

Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Intézményegysége 178 fő 48,5%

Tapolcai Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézménye 248 fő 43,5%

Tapolcai Általános Iskola Batsányi János
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és 
Sportiskolai Tagintézménye 116fő 42%

Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola 72 fő 52,2%

Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény 41 fő 50,6%
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Az intézményfenntartók törekvése, hogy minél több tanuló kapja meg az igénye szerinti
szolgáltatást: a tanítási órákra való szervezett felkészülést, a napközi otthonos
foglalkozások által nyújtott, szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségét. A 
városban tanulók közül sokan élnek ezzel a szolgáltatással.

Tapolca általános iskolai szolgáltatást nyújtó intézményei különböző tanórán kívüli 
tevékenységeket kínálnak és szerveznek a tanulóik számára. Ezeken a foglalkozásokon,
programokon évről évre a tanulók nagy hányada részt vesz. A programok szereplői a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók is. 

A 2009/10-es tanév számai a tanórán kívüli programokat illetően. 

Tanórán kívüli programok

Résztvevők aránya az össz 
tanulói létszámhoz
viszonyítva

Szakkör, érdeklődési kör 62%

Művészeti csoport 1,7%

Iskolai nyári tábor 19%

Erdei iskola 29%

Iskolai sportkör 52%

Énekkar 21%

Vannak intézmények, ahol bővebb az iskolán kívüli programok kínálata, máshol ez 
szűkebb. A tanórán és iskolán kívüli programok működtetésével leginkább foglalkozó 
intézmények:
Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége,
Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és 
Sportiskolai Tagintézménye
Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye, valamint a
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola,

A településen működő nevelési, oktatási intézmények nagy gyakorisággal kerülnek 
kapcsolatba a különböző, a nevelő-oktató munkát segítő szervezetekkel. Így rendszeres 
kapcsolatuk van:

 a családsegítő szolgálattal, 
 a gyermekjóléti szolgálattal,
 a védőnőkkel, 
 a cigány kisebbségi önkormányzattal,
 a német kisebbségi önkormányzattal,
 a Városszépítő Egyesülettel, 
 a Városi Sportegyesülettel,
 a nevelési tanácsadóval,
 a Boldog Özséb Alapítvánnyal,
 a Kinizsi Táncegyüttessel.
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8. Középiskolai nevelés-oktatás

Tapolcán a középfokú oktatás feladat ellátási helyeinek száma: 3. A városban
megtalálható
- a gimnáziumi oktatás,
- a szakközépiskolai oktatás,
- a szakiskolai oktatás,
- a speciális szakiskolai oktatás,
- a kollégiumi ellátás.
A középiskolai létszámadatok a 2009/2010-es tanévben a következők: 

Intézmény Tanulók száma

Batsányi János Gimnázium és Kollégium
360

Kollégium
36

Szakközépiskol
a

241Széchenyi István Szakképző Iskola 

Szakiskola
338

Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

113

A középiskolák biztosítják az általános műveltség átadását, valamint a szakképzést. A 
tanórán kívüli foglalkozásokon segítik a tanulók előrehaladását, a vizsgákra való 
felkészülést, a versenyeken való eredményes szereplést.
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9. Tanulói összetétel1

9.1. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók 

A város közoktatási intézményeiben a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és 
tanulók aránya a következőképpen alakul.  

Két óvoda működik Tapolcán, 5 feladatellátási hellyel. Az óvodákban a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya a következő.  

Hátrányos helyzetű gyermekek: 

Az összlétszámot tekintve a hátrányos helyzetű gyermekek aránya 28 %. 

1
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 almozottan 
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. (1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról)
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 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; (1993. évi LXXIX. Törvény a 
közoktatásról)

72%

28%

nem hátrányos helyzetű óvodás

gyermekek aránya

Hátrányos helyzetű óvodás

gyermekek aránya

Hátrányos helyzetű gyermekek aránya az össz létszámhoz viszonyítva (%)
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Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek: 

Az összlétszámot tekintve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arány 2 %. 

A hátrányos helyzetű gyermekek megoszlása a városban működő óvodák között %-ban 
kifejezve:

Az óvodák között nagy a különbség a hátrányos helyzetű gyermekek befogadását 
illetően.  
 A legmagasabb a hátrányos helyzetűek aránya a Tapolcai Óvoda Szivárvány 
Tagintézményében, ebben az Tagintézményben a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek is vannak (3,5%).

A településen három intézmény 6 feladatellátási helyen foglalkozik általános iskolai
neveléssel, oktatással.
Az iskolákban a hátrányos helyzetű tanulók aránya a következő: 

98%

2%

a nem halmozottan hátrányos

helyzetű óvodás gyermekek aránya

a halmozottan hátrányos helyzetű

óvodás gyermekek aránya

T. Ó. Barackvirág

Tagint. 25,90%

T.Ó. Kertvárosi

Tagint. 22,40%

T.Ó. Szivárvány

Tagint. 34,90%

T.Ó. Szivárvány

Inte. 40,30%

Szent Erzsébet

Óvoda 14,30%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Hátrányos helyzetű tanulók aránya az összlétszámhoz 

viszonyítva %

24%

76%
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Az általános iskolások 24,3%-a hátrányos helyzetű tanuló.  

Az iskolákban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a következő: 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya: 4,9%. 

Az alábbi diagram azt ábrázolja, hogy az egyes általános iskolai tagintézményenként
milyen a hátrányos helyzetű tanulók aránya az iskolánkénti összes tanulói létszámhoz 
képest.

A legalacsonyabb, 20 % alatti a hátrányos helyzetű tanulók aránya a Tapolcai Általános 
Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményében: 18,8 %.

Ennél magasabb mutatókkal rendelkeznek az alábbi intézmények:
Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége: 25,6 %
Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és 
Sportiskolai Tagintézménye: 20,7 %
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény: 54,3%
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola: 34%.

A hátrányos helyzetű tanulók megoszlása az egyes alapfokú intézmények között nem 
nagy különbségeket mutat. Kiemelkedő viszont a Szász Márton Általános Iskola, 
Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI: 54,3%. Utóbbi nem helyi önkormányzati
fenntartású iskola. Viszont a két évvel ezelőtti felmérés alapján nem történt sem 
emelkedés sem csökkenés. A Tapolcai Általános Iskola tagintézményeiben viszont
emelkedett a hátrányos helyzetű tanulók száma, eloszlásuk viszont egyenletesebb lett. 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az összlétszámhoz viszonyítva %

4,9%

95,1%

T. Á. I. Batsányi

Tagint. 20,7%

T.Á.I. Kazinczy

Tagint. 18,8%

T. Á. I. Bárdos Inte.

25,6%

Nagyboldoga. R.K.

Ált.Isk. 34,0%

Szász Márton

EGYMI 54,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%
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Az alábbi diagram azt ábrázolja, hogy az egyes általános iskolák tagintézményeiben
milyen a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az iskolánkénti összes tanulói 
létszámhoz képest, százalékban kifejezve:

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat tekintve sem kiegyenlített a helyzet a 
település iskolái között.

Viszonylag alacsony az arány a következő iskolákban: 
Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye: 0,5 %
Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége: 2,5 %
Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és 
Sportiskolai Tagintézménye: 4,7 %

Ennél magasabb mutatóval rendelkezik a Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola: 6%

Kiemelkedően magas a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a Szász Márton 
Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI, ott ez az arány: 46,9%.

A tanórán kívüli programok, foglalkozások mindenki számára hozzáférhetők. Nincs 
megkülönböztetés, az esélyegyenlőség biztosítva van. 

A középiskolák vonatkozásában a hátrányos helyzetű tanulók arányát illetően a 
következő a helyzet: 

T. Á. I. Batsányi

Tagint. 4,7%

T.Á.I. Kazinczy

Tagint. 0,5%

T. Á. I. Bárdos

Inte. 2,5%

Nagyboldoga. R.K.

Ált.Isk. 6,0%

Szász Márton

EGYMI 46,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Hátrányos helyzetű tanulók aránya az 

összlétszámhoz viszonyítva %

Szász Márton

EGYMI; 59,3%

Batsányi János

Gimnázium és

Kollégium;

5,6%

Széchenyi

István

Szakképző 

Iskola; 19,5%
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Batsányi János Gimnázium és Kollégium: 5,6 %.
Széchenyi István Szakképző Iskola: 19,5 %. 
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI: 59,3 %

A középiskolák vonatkozásában a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányát 
illetően a következő a helyzet: 

Batsányi János Gimnázium és Kollégium: 0 %.
Széchenyi István Szakképző Iskola: 3,1 %. 
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI: 38,1 %

Ezek jelentős aránykülönbségek, amelyek szemben állnak az esélyegyenlőség 
követelményével. A HHH-s diákok esélyeinek egyenlősége érdekében csökkennie kell a 

HHH-s diákok 38,1 %-kos arányának a fogyatékosok szegregált iskolájában, mivel nem
képzelhető el, hogy a szellemi fogyatékosság összefüggne a társadalmi réteghelyzettel. 
A HHH-s diákok esélyeinek egyenlőségét az tükrözné híven, ha nem 0% lenne az 
arányuk a gimnáziumban, hanem ennél jelentősen nagyobb. Ilyen célú intézkedéseket 
tervezni kell a HHH-s tanulók érdekében, hogy a munkaerőpiacon sikeresen 
indulhassanak el.

9.2. SNI és részképesség zavarokkal küzdők 

Tapolca város óvodáiba kevés a sajátos nevelési igényű gyermek 2 fő,  a sajátos nevelési 
igényű gyermekek aránya az összlétszámhoz viszonyítva 0,3 %. 

Az általános iskolákban a sajátos nevelési igényű tanulók arány a következő: 

6,8%

93,2%

SNI

nem SNI

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 

az öszzlétszámhoz viszonyítva %

Szász Márton

Általános

Iskola,

Szakiskola,

Speciális

Szakiskola és

EGYMI; 38,1%

Batsányi János

Gimnázium és

Kollégium;

0,0%

Széchenyi

István

Szakképző 

Iskola; 3,1%
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Az általános iskolákban az összlétszámához viszonyítva az SNI tanulók aránya 6,8 %.
A településen működik a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola 
és EGYMI, amely alapító okirata szerint: sajátos nevelésű igényű gyermekek általános 
iskolája, szakiskola, speciális szakiskolája, ahol az általános iskolások 100 %-a SNI-s
tanuló. A középiskolák esetében a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és EGYMI kívül a többi középiskolában nincsenek SNI-s tanulók.

10. Iskolai eredményesség
10.1. Lemorzsolódás

országos
átlag
2005/20
06

2,11%
évfolyamismétlők 

aránya

0,61%
magántanulók

aránya

0,37% 250 óránál
többet hiányzó

tanulók aránya (%)

A város általános iskoláiban évről évre változik a lemorzsolódási arány. Hol magasabb, 
hol alacsonyabb, az aktuális tanulói képességektől, attitűdöktől függően. 
Az alábbi táblázat a Bárdos Lajos Általános Iskola (jelenleg a Tapolcai Általános Iskola
Bárdos Lajos Intézményegységeként működik) lemorzsolódási helyzetét mutatja 6 tanév 
viszonylatában.

Évfolyamismétlők aránya
(%)

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

összlétszám
on belül

HH / HHH-
tanulók

körében

összlétszámo
n belül

HH / HHH-
tanulók

körében

2003/2004 1 4 1,1 4

2004/2005 2,4 7 1,3 5

2005/2006 2,7 10 1,4 5

2006/2007 2,7 8 0,8 5

2007/2008 4,2 9/3 0,7 3/1

2008/2009 4,5 10/4 0,2 1/1

Az Intézményegységben a lemorzsolódási arány az országos átlag fölött van. Hiányzás
miatti évismétlők is jóval többen vannak, mint az országos átlag.  

Az alábbi táblázat a Batsányi János Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Sport Iskola (jelenleg a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézményeként működik) lemorzsolódási helyzetét 
mutatja 6 tanév viszonylatában.
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Évfolyamismétlők aránya
(%)

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

összlétszám

on belül

HH / HHH-

tanulók
körében

összlétszámo

n belül

HH / HHH-

tanulók
körében

2003/2004 1,8 10,9 0,6 2,4

2004/2005 1,7 10,1 0,85 2,5

2005/2006 1,7 9,4 1,1 2,1

2006/2007 1,8 4,3/2,1 1,34 0/6,7

2007/2008 2,6 5/3 0,3 1/1

2008/2009 2,8 5/3 0,3 1/0

A tagintézményben a lemorzsolódási arány az országos átlag felett van. A 250 óránál
többet hiányzók aránya az évek során egyre csökken, a vizsgált tanévek némelyikében
meghaladja az országos áltagot.

Az alábbi táblázat a Kazinczy Ferenc Általános Iskola (jelenleg a Tapolcai Általános

Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményeként működik) lemorzsolódási helyzetét mutatja 6 
tanév viszonylatában.

Évfolyamismétlők aránya
(%)

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

összlétszá

mon belül

HH / HHH-

tanulók

körében

összlétszámon

belül

HH / HHH-

tanulók körében

2003/2004 2,5 11/11 0 0

2004/2005 2,,3 12/6 0 0

2005/2006 2,0 12/0 0 0

2006/2007 1,0 5/0 0 0

2007/2008 0,5 2/0 0,1 1/0

2008/2009 0 0 0 0/0

A Tagintézményben a lemorzsolódási arány az utóbbi 6 évben már az országos átlag alatt
van. Hiányzás miatti évismétlés egy esetben fordult elő.   

Az alábbi táblázat a Nagyboldogasszony RK Általános Iskola lemorzsolódási helyzetét
mutatja 6 tanév viszonylatában.

Évfolyamismétlők aránya
(%)

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

összlétszám

on belül

HH / HHH-

tanulók
körében

összlétszámo

n belül

HH / HHH-

tanulók
körében

2003/2004 7,04 28,57 2,11 10,71
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2004/2005 3,64 12,9 1,82 9,68

2005/2006 8,33 32,2 1,04 6,45

2006/2007 2,87 7,8 0,57 4,76

2007/2008 1,8 3/0 0,6 1/1

2008/2009 1,4 2/0 0,7 1/1

Az iskolában az utóbbi két évben a lemorzsolódási arány az országos átlag alatt van. A
250 óránál többet hiányzók aránya az évek során egyre javul, de továbbra is az országos
átlag fölé emelkedik.

Az alábbi táblázat a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
EGYMI lemorzsolódási helyzetét mutatja 6 tanév viszonylatában.
Az iskola esetében nem vettük külön az általános iskolai és a középiskolai részt, a
számadatok az egész intézményre vonatkoznak.

Évfolyamismétlők aránya
(%)

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

összlétszám

on belül

HH / HHH-

tanulók

körében

összlétszámo

n belül

HH / HHH-

tanulók

körében

2003/2004 3 3 2 2

2004/2005 2 2 1,5 1,5

2005/2006 4 4 1 1

2006/2007 3 3 1 1

2007/2008 6,8 11/7 1,7 1/1

2008/2009 7,3 7/5 3,9 4/3

Az iskolában a lemorzsolódási arány az országos átlag fölött van minden tanévben. A
250 óránál többet hiányzók aránya szintén meghaladja az országos átlagot.

10.2. Középiskolai lemorzsolódási mutatók

Batsányi János Gimnázium és Kollégium

Évfolyamismétlők aránya (%)

összlétszámon belül HH / HHH-tanulók körében

2003/2004 1,4 -

2004/2005 0,1 -

2005/2006 0,6 -

2006/2007 0,4 -

2007/2008 0,2 -

2008/2009 0 -

Az intézményben az évismétlők száma alacsony, 250 óránál többet hiányzó pedig a 
vizsgált időszakban nem volt az iskolában. 
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Széchenyi István Szakképző Iskola 

Évfolyamismétlők aránya (%)

összlétszámon belül HH / HHH-tanulók körében

2003/2004 1,9

2004/2005 1,6

2005/2006 1,7 6/2

2006/2007 1,9 5/3

2007/2008 5,7 13/4

2008/2009 4,9 12/3

Az iskola lemorzsolódási mutatói egyre alacsonyabbak, fokozatos javulás tapasztalható.
Hiányzás miatti lemorzsolódás a vizsgált időszakban nem volt az intézményben. 

10.3. Továbbtanulási mutatók

A következőkben a táblázatok azt mutatják meg, hogy az egyes általános iskolák tanulói 
milyen középfokú intézményben folytatják tanulmányaikat a 8. évfolyam elvégzése után.

Az alábbi táblázat a Bárdos Lajos Általános Iskola (jelenleg a Tapolcai Általános Iskola
Bárdos Lajos Intézményegységeként működik) továbbtanulási adatait rögzíti. 

Gimnázium (%)
Szakközépiskola
(érettségit adó képzés)
(%)

Szakiskolai képzés
(%)

összlétszá
mon belül

HHH-
tanulók

körében

összlétszám
on belül

HHH-
tanulók

körében

összléts
zámon

belül

HHH-
tanulók

körében

2003/2004 47 34 25 20 28 46

2004/2005 29 25 37 32 34 43

2005/2006 41 32 31 28 28 40

2006/2007 50 35 30 27 20 38

országos
átlag

36,6% 43,1% 19,0%

Az országos adatok tekintetében a fennmaradó 1,3% speciális szakiskolában tanul
tovább.
Egy év kivételével jellemzően a gimnáziumban továbbtanulók aránya a legmagasabb. A 
legtöbb hátrányos helyzetű tanuló a szakiskolában továbbtanulók körében van.  

Az alábbi táblázat a Batsányi János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Sport Iskola (jelenleg a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézményeként működik) továbbtanulási adatait 
rögzíti.
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Gimnázium (%)
Szakközépiskola
(érettségit adó képzés) (%)

Szakiskolai képzés (%)

összlétszá
mon belül

HH /
HHH-

tanulók
körében

összlétszám
on belül

HH / HHH-
tanulók

körében

összléts
zámon

belül

HH / HHH-
tanulók

körében

2003/2004 52 6 27 8 21 17

2004/2005 58 7 19 9 23 20

2005/2006 56 6,5 26 6 18 19

2006/2007 52 7 16 4 32 16

A gimnáziumokban továbbtanulók aránya az egyes tanévekben folyamatosan több, mint
a továbbtanulók 50%-a. A szakközépiskolában és a szakiskolában továbbtanulók hasonló
arányban vannak évről évre.   

A Kazinczy Ferenc Általános Iskola (jelenleg a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézményeként működik) továbbtanulási adatait rögzíti a következő táblázat 

Gimnázium (%)
Szakközépiskola

(érettségit adó képzés)
(%)

Szakiskolai képzés (%)

összlétszámo
n belül

HH / HHH-
tanulók

körében

összlétszá
mon belül

HH /
HHH-

tanulók
körében

összlétszá
mon

belül

HH / HHH-
tanulók

körében

2003/2004 52 1/0 32 6/0 16 7/7

2004/2005 50 0/0 32 13/0 18 5/5

2005/2006 43 0/0 27 11/0 30 3/3

2006/2007 50 2/0 31 5/0 19 3/3

Az iskolának csak egy évre vannak adatai. Ebben a tanévben a legtöbben a gimnáziumi
oktatást választották a továbbtanulók közül, legkevesebben pedig a szakiskolába mentek
az általános iskolai tanulmányaik befejeztével. Nem volt, aki ne tanult volna tovább.

A következő táblázat a Tapolcai Általános Iskola összesített adatait tartalmazza az utóbbi 
két tanévben:

Gimnázium (%)
Szakközépiskola
(érettségit adó képzés)
(%)

Szakiskolai képzés (%)

összlétszámo

n belül

HH / HHH-

tanulók
körében

összléts

zámon
belül

HH / HHH-

tanulók
körében

összléts

zámon
belül

HH / HHH-

tanulók körében

2007/2008 52 11/0 32 11/1 14 6/1

2008/2009 51 11/0 29 11/0 19 6/2

A Nagyboldogasszony R.K. Általános Iskola továbbtanulási adatait mutatja a következő 
táblázat.
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Gimnázium (%)
Szakközépiskola
(érettségit adó
képzés) (%)

Szakiskolai
képzés (%)

Speciális szakiskola
(%)

Nem tanult tovább
(%)

összlét
számo

n belül

HHH-
tanuló

k
körébe

n

összléts
zámon

belül

HHH-
tanulók

körében

összléts
zámon

belül

HHH-
tanulók

körében

összlétsz
ámon

belül

HHH-
tanulók

körében

összlétsz
ámon

belül

HHH-
tanulók

körében

2003/2004 36,4 1 27,3 - 36,4 99

2004/2005 11,1 - 33,3 - 55,5 100

2005/2006 11,1 - 50 66,6 33,3 - 5,6 33,3

2006/2007

33,3 - 19,4 - 44,4 100 2,8 -

A vizsgált időszakban az iskolából a nyolcadik évfolyamot elvégzők legnagyobb része 
szakiskolai osztályokban folytatta a tanulmányait. A hátrányos helyzetű tanulók 
jellemzően a szakiskolai oktatást választják, ott tanulnak tovább.  Az utóbbi két tanévben 
előfordult, hogy egy-egy tanuló nem tanult tovább. 

A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI
továbbtanulási adatait mutatja a következő táblázat. 

Gimnázium (%)
Szakközépiskola
(érettségit adó
képzés) (%)

Szakiskolai
képzés (%)

Speciális szakiskola
(%)

Nem tanult tovább
(%)

Össz-
létszá-

mon

belül

HHH-
tanuló

k köré-

ben

Összlét-
számon

belül

HHH-
tanulók

körében

Összlét-
számon

belül

HHH-
tanulók

körében

Összlét-
számon

belül

HHH-
tanulók

körében

Összlét-
számon

belül

HHH-
tanulók

körében

2003/2004 - - - - 3 16 93 63 4 4

2004/2005 - - - - 4 18 91 65 5 5

2005/2006 - - - - 0 0 98 67 2 2

2006/2007 - - - - 0 0 100 71 0 0

2007/2008 - - - - 0 0 100 14/8 0 0

2008/2009 - -- - - 0 0 100 15/8 0 0

Az iskola tanulóinak nagy többsége speciális szakiskolában folytatja tanulmányait. A
korábbi években volt, aki szakiskolában tanult tovább, az utóbbi két tanévben nem volt
ilyen tanuló. Kis százalékban, de előfordult a vizsgált időszakban, hogy tanuló nem 
folytatta tanulmányait.

Meg kell állapítani, hogy a település azonos típusú intézményeiben nincs jelentős eltérés 
a továbbtanulási mutatók tekintetében. A legtöbb, szakiskolában továbbtanuló a
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában van. A speciális szakiskolai
továbbtanulás a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
EGYMI-ben jelenik meg. Utóbbi két iskola esetében fordul elő, hogy a diák az iskola 
elvégzése után nem tanul tovább.
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10.4. Kompetenciamérés

A kompetenciaméréssel kapcsolatos összehasonlítható adatok a következők. 
Bárdos Lajos Általános Iskola (jelenleg a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézményeként működik) 

2003 2004 2006

Országos

kompetencia-
mérés

eredménye

Iskola

átlaga

Országos

átlag

Iskola

átlaga

Országos

átlag

Iskola

átlaga

HHH

tanulók
átlaga

Országos

átlag

Szövegértés

6. évfolyam

500 500 516 509 543 430 493

8. évfolyam
– –

505 500 505 420 497

Matematika

6. évfolyam

512 500 547 505 523 425 493

8. évfolyam
– –

494 500 514 420 494

Batsányi János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola 
(jelenleg a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
és Sportiskolai Tagintézményeként működik) 

2003 2004 2006

Országos
kompetencia

-mérés
eredménye

Iskola
átlaga

Országos
átlag

Iskola
átlaga

Országos
átlag

Iskola
átlaga

HH / HHH
tanulók

átlaga

Országos
átlag

Szövegértés

6. évfolyam

519 500 559 509 - - 493

8. évfolyam
– –

566 500 551 - 497

Matematika

6. évfolyam

506 500 576 505 - - 493

8. évfolyam
– –

559 500 532 - 494

Kazinczy Ferenc Általános Iskola (jelenleg a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézményeként működik) 

2003 2004 2006

Országos

kompetencia-
mérés

eredménye

Iskola

átlaga

Országos

átlag

Iskola

átlaga

Országos

átlag

Iskola

átlaga

HHH

tanulók
átlaga

Országos

átlag

Szövegértés
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6. évfolyam

511 500 540 509 - - 493

8. évfolyam
– –

520 500 529 - 497

Matematika

6. évfolyam

546 500 528 505 - - 493

8. évfolyam
– –

528 500 517 - 494

Minden vizsgált iskola hasonló eredményeket ér el a kompetenciaméréseken: nincs az
iskolák között jelentős eltérés. Általában az országos átlag fölött vannak a mérések 
mutatói.
Meg kell állapítani, hogy a HHH eredményességéről egy iskola kivételével nincsenek 
adatok a mérési mutatókat illetően. 

10.5. Középiskolai kompetenciamérési mutatók

Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

2003 2004 2006 2007

Országos
kompetencia

-mérés
eredménye

Iskola
átlaga

Országos
átlag

Iskola
átlaga

Országos
átlag

Iskola
átlaga

HHH
tanulók

átlaga

Országos
átlag

Iskola
átlaga

HHH
tanulók

átlaga

Szövegértés

10. évfolyam

574

500

558 499 569
Nincs

adat 501
Nincs

adat

Nincs

adat

Matematika

10. évfolyam

556 500 567 497 543
Nincs
adat 499

Nincs
adat

Nincs
adat

A mérések pontértékei az országos ponthatár fölött vannak.

Széchenyi István Szakképző Iskola 

2003 2004 2006 2007

Országos

kompetencia
-mérés

eredménye

Iskola

átlaga

Országos

átlag

Iskola

átlaga

Országos

átlag

Iskola

átlaga

HHH

tanulók
átlaga

Országos

átlag

Iskola

átlaga

HHH

tanulók
átlaga

Szövegértés

10. évfolyam

490

500

491 499 464
Nincs
adat 501

Nincs
adat

Nincs
adat

Matematika

10. évfolyam

440 500 442 497 448
Nincs

adat 499
Nincs

adat

Nincs

adat

A mérések pontértékei alatta maradnak az országos átlagnak.
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10.6. 2008. évi Országos kompetencia-mérés eredménye
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján

99. § (7) „A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal minden fenntartónak
megküldi az országos mérés, értékelés eredményeit és köteles felhívni a fenntartó
figyelmét, amennyiben az eredmények alapján indokolt valamelyik iskolában az
intézkedése. Ha az adott iskolában folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés,
értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot, a
fenntartó köteles felhívni az iskola igazgatóját, hogy készítsen intézkedési tervet. Az
iskola a felhívástól számított három hónapon belül megküldi az intézkedési tervét a
fenntartónak. Az intézkedési terv a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az
intézkedési terv elkészítése során fel kell tárni azokat az okokat, amelyek a pedagógiai
tevékenység színvonalának elmaradásához vezettek. Az intézkedési tervben kell
meghatározni a feltárt okok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, illetve az ennek
végrehajtásához szükséges iskolafejlesztési programot. Az intézkedési tervnek
tartalmaznia kell azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítani lehet az intézkedési
terv végrehajtásáig a megfelelő színvonalú oktatást. Ha a felhívást követő harmadik évi 
országos mérés, értékelés eredménye szerint az iskola ismét nem éri el a jogszabályban
meghatározott minimumot, a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal felhívja a
fenntartót, hogy három hónapon belül készítsen intézkedési tervet. A fenntartó az
intézkedési terv elkészítéséhez az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásához -
jogszabályban meghatározottak szerint - pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény,
szakértő vagy más szakmai szervezet közreműködését köteles igénybe venni. Az 
intézkedési terv a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal jóváhagyásával válik
érvényessé. A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal hatósági ellenőrzés 
keretében vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását.”

3/2002. (II. 15.) OM rendelet
a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről
7. § (1) Az országos mérés 6., 8. és 10. évfolyamra vonatkozó tartalmi keretét a 2. számú
melléklet tartalmazza.
(2) A Hivatal a közoktatásról szóló törvény 99. §-ának (7) bekezdése alapján akkor hívja
fel
a) az iskola fenntartójának figyelmét arra, hogy kezdeményeznie kell az általa
fenntartott iskolában az intézkedési terv elkészítését, ha az adott évben elvégzett
mérések központilag feldolgozott eredményei alapján a felmért évfolyamok
vonatkozásában az iskola bármely telephelyére - és a 10. évfolyamon bármely képzési
típusra - járó tanulók nem érték el az előírt minimumot. Az előírt minimum e rendelet 
alkalmazásában azt jelenti, hogy a központilag feldolgozott eredmények alapján a
felmért évfolyamokra meghatározott 1. képességszintet a tanulók legalább fele nem
érte el szövegértésből és legalább huszonöt százaléka nem érte el matematikából, 
b) az iskola fenntartóját arra, hogy készítsen intézkedési tervet és nyújtsa be
jóváhagyásra, ha az a) pontban meghatározott felhívást követő évben elvégzett mérések 
során az általa fenntartott iskolák a felmért évfolyamok vonatkozásában továbbra sem
érik el az előírt minimumot. 
(3) A képességszinteket az adott tanévben az országos mérések keretében felmért tanulók
begyűjtött teljesítményértékei alapján kell meghatározni pedagógiai, méréselméleti és 
statisztikai számítások alapján.
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(4) A képességszinteket a tanév rendjéről szóló rendelet - évente, az országos mérések 
lebonyolítása évének megjelölésével együtt - tartalmazza.

2008. évi Országos

kompetencia-mérés
eredménye

Országos

átlag

Batsányi J. M-

A. Két. Tan.
Ált. Isk.

átlag

Bárdos L.

Ált. Isk.

átlag

Kazinczy F.

Ált. Isk.

átlag

Széchenyi I.

Szakképző Isk.

átlag

Matematika

6. évf. 499 480 529 527 -

8. évf. 497 499 507 528 -

10. évf. 490 - - - 454

10. évf. szakközép 484 - - - 473

10. évf. szakiskola 399 - - - 434

Szövegértés

6. évf. 519 522 554 551 -

8. évf. 506 519 516 541 -

10. évf. 497 - - - 465

10. évf. szakközép 491 - - - 496

10. évf. szakiskola 393 - - - 431

Az intézkedési terv készítésé szükségességének vizsgálata:

3/2002. (II. 15.) OM rendelet
7. § (2) a) az iskola fenntartójának figyelmét arra, hogy kezdeményeznie kell az általa
fenntartott iskolában az intézkedési terv elkészítését, ha az adott évben elvégzett
mérések központilag feldolgozott eredményei alapján a felmért évfolyamok
vonatkozásában az iskola bármely telephelyére - és a 10. évfolyamon bármely képzési
típusra - járó tanulók nem érték el az előírt minimumot. Az előírt minimum e
rendelet alkalmazásában azt jelenti, hogy a központilag feldolgozott eredmények
alapján a felmért évfolyamokra meghatározott 1. képességszintet a tanulók legalább
fele nem érte el szövegértésből és legalább huszonöt százaléka nem érte el 
matematikából,

2008. évi Országos
kompetencia-mérés

eredménye

Batsányi J. M-
A. Két. Tan.

Ált. Isk.
1. szint alatti

tanulók
százalékos
megoszlása

Bárdos L. Ált.
Isk.

1. szint alatti
tanulók

százalékos
megoszlása

Kazinczy F. Ált.
Isk.

1. szint alatti
tanulók százalékos

megoszlása

Széchenyi I.
Szakképző Isk.
1. szint alatti

tanulók
százalékos
megoszlása

Matematika

6. évf. 15,9 % 10,6 % 8,1 % -

8. évf. 10,7 % 10,7 % 9,1 % -

10. évf. - - -

10. évf. szakközép - - - 6,8 %

10. évf. szakiskola - - - 11,8 %

Szövegértés

6. évf. 2,3 % 4,3 % 1,2 % -

8. évf. 1,8 % 4,0 % 0 % -

10. évf. - - -

10. évf. szakközép - - - 0 %

10. évf. szakiskola - - - 7,8 %
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A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási intézmények 
egyike sem érte el a 2008. évi Országos kompetencia mérés azon határát, amikor
szükséges lenne intézményi intézkedési tervet készíteni.
Azt azonban vizsgálni kell, hogy az azonos oktatási szintek esetében miért jelentkezik
jelentős eltérés az egyes iskolák között. Az előző évek mérési alapján nem volt ilyen 
mértékű eltérés az egyes intézmények között, és az általános iskolák minden esetben az 
országos áltag felett teljesítettek. A 2008. évi mérés esetében azonban negatív irányba
változott az eredmény.
Az okokat szükséges lenne feltárni, hogy a következő méréseknél ne legyen szükség -az 
eredményekből adódóan - intézkedési tervhez. 

11. Feltételek
11.1.Humán erőforrás 

Az intézmények dolgozói mind az óvodai, mind az általános iskolai oktatásban az előírt 
képesítési feltételeknek megfelelnek (Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás).
Az iskolák többsége nagy gondot fordít arra, hogy az új módszertani ismereteket
megszerezzék pedagógusai.

 differenciált tanulásszervezés,
 kooperatív tanulás,
 drámapedagógia.

Az utóbbi három évben az intézmények pedagógusai akkreditált továbbképzéseken is
igyekeztek megszerezni az eredményes oktatás korszerű módszertani ismereteit. Az 
alábbi számban vettek részt a megjelölt továbbképzéseken.

Módszertani terület Tapolcai
Általános
Iskola

Nagyboldog-
asszony Ált.
Isk.

Szász Márton
EGYMI

Hatékony
együttnevelés - IPR

- - -

Egyéni haladási
ütemet segítő 
differenciált
tanulásszervezés

2 - 3

Kooperatív tanulás 1 - --

Projektpedagógia - - -

Drámapedagógia 2 - 1

Egyéb 16 6

A Tapolcai Általános Iskola pedagógusai az elmúlt két tanév során, a következő 
továbbképzéseken vettek részt, elsősorban a hátrányos helyzetű tanulók oktatására-
nevelésére vonatkozó témákban:

 Nem szakrendszerű oktatás: 6 fő 

 Tanulásirányítás mesterfokon: 1 fő 

 Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája: 3 fő 

 Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája: 1 fő 
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 Jogok az iskolában (Ifjúságvédelmi felelősök számára): 2 fő 

 Mérés, értékelés módszertana: 1 fő 

 Kisgyermekek testnevelése (gyógytestnevelés) : 1 fő 

 Közoktatásvezető szakvizsga: 1 fő 

A Batsányi János Gimnázium és Kollégium a 2009/2010. tanévtől részt vesz a TÁMOP 
3.1.4. program megvalósításában. Ennek keretében a 6 főt érintő 120 órás 
továbbképzéseket követően 2010. június 28-29-30-án 30 órás nevelőtestületi IPR képzésre
kerül sor az intézményben.

A Széchenyi István Szakképző Iskola az elmúlt 15 évben részt vett a PHARE, a
Világbanki, valamint a Szakiskolai Fejlesztési Programban. Mindhárom program
velejárója volt a tantestület módszertani, szakmai továbbképzése. A továbbképzéseken a
tantestület tagjai többek között megismerkedhettek a projekt alapú oktatás valamint a
kooperatív tanítás módszertanával is.
A Széchenyi István Szakképző Iskola tagja a Balaton-Felvidék-Somló Szakképzés-
Szervezési Társulásnak. A TÁMOP-2.2.3-09 pályázat megvalósítása során a tantestületből 
4 fő mentori és 3 fő fejlesztőpedagógusi megbízást kapott. Kiemelt feladatuk a
hátrányos és halmozottan hátrányos valamint az SNI-s tanulók fejlesztése,
mentorállása.

Megállapítható, hogy nincs jelentős hiányosság a település intézményeiben a szakos 
ellátottság tekintetében. Viszont az utóbbi évek módszertani képzéseit vizsgálva látszik,
hogy az egyes intézményekben különböző számban készülnek fel a pedagógusok a 
korszerű módszerek és tanulásszervezési eljárások alkalmazására, a módszertani 
képzéseken való részvétel nagyon eltérő.  

11.2. Infrastruktúra

A településen fokozatosan történik az intézmények felújítása.
Az óvodák esetében megállapítható, hogy többségük régi építésű, a felújításokra is 
meglehetősen régen (vagy egyáltalán nem) került sor. 
Fejlesztő szobával 2 óvoda rendelkezik, számítógép is összesen 2 óvodában van (2- 
2db), ugyancsak 2 intézmény rendelkezik tornateremmel.

Az általános iskolákban a következő a helyzet: 

Tapolcai Általános Iskola

Bárdos
János Ie.

Batsányi
János Ti.

Kazinczy
Ferenc Ti.

Nagyboldog-
asszony Ált.
Isk.

Szász
Márton
EGYMI

Fejlesztő szoba - - - - 1 

Nyelvi labor - 1 1 1 0

Számítástechnikai
szakterem

1 1 2 1 2

Számítógép
(min.P4)

13 13 12 24 68
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Internet
hozzáférés

13 13 12 24 68

Tornaterem 1 1 1 1 -

A felszereltség felújítása, kiegészítése minden intézményben folyamatosan szükséges az
amortizáció és az új, modernebb eszközök megjelenése miatt.

Megállapítható, hogy az infrastrukturális feltételek között nincs alapvetően jelentős 
különbség az intézményeket illetően.  Az eltérések felszámolásáról, az egyenlő esélyek 
megteremtéséről, a felújításokról, fejlesztésekről a fenntartó folyamatosan gondoskodik.          

A meglévő iskolai eszközök minden intézményben hozzáférhetőek a HH, a HHH és az 
SNI tanulók számára.

11.3. Kiegészítő normatív támogatás     

Kiegészítő normatív támogatást a 2006/07, 2007/08 és 2008/09-es a tanévben nem 
igényeltek.



46

11.4. Fenntartói hozzájárulás

Az elmúlt 5 évben Tapolca város önkormányzata hozzájárulásáról a településen működő önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 
működéséhez a következő táblázat ad adatokat. 

Önkormányzati /társulási hozzájárulás (Ft) 1 gyermekre, tanulóra jutó hozzájárulás (Ft)
OM

azonos
ító

intézmény
neve 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

036791
Barackvirág
Óvoda 24.928.000 31.301.000 34.553.000

- --

157.772 198.108 213.290

-- --

036788
Kertvárosi
Óvoda 33.904.000 32.255.000 38.857.000

-- --

217.333 208.097 249.083

-- --

036790
Szivárvány
Óvoda 27.375.000 32.738.000 40.197.000

-- --

143.325 174.138 225.826

-- --

201169
Tapolcai
Óvoda -- -- -- 113.835.000 110.788.000 -- -- -- 225.863 202.908

037018

Batsányi János
Magyar-Angol
Kéttanítású
nyelvű 
Általános
Iskola és Sport
Iskola 15.327.000 24.412.000 39.819.000

-- --

31.667 55.356 101.321

-- --

037017

Bárdos Lajos
Általános
Iskola 34.867.000 40.186.000 54.581.000

-- --

68.233 82.348 118.654

-- --

037020

Kazinczy
Ferenc
Általános
Iskola 17.175.000 33.458.000 53.741.000

-- --

24.784 50.313 85.986

-- --
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OM
azonos

ító
intézmény

neve Önkormányzati /társulási hozzájárulás (Ft) 1 gyermekre, tanulóra jutó hozzájárulás (Ft)

201170

Tapolcai
Általános
Iskola -- -- ---

138.565.000 188.047.000

-- -- --

103.252 149.838

038570

Szász Márton
Általános
Iskola,
Szakiskola és
Speciális
Szakiskola 40.273.000 54.446.000 71.283.000

91.824.000 0

235.515 336.086 459.890

510.133 0

036793
Szent Erzsébet
Óvoda 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700

101607

Nagyboldogas
z-szony Római
Katolikus
Általános
Iskola 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

037234

Batsányi János
Gimnázium és
Kollégium -- 32.780.000 38.801.000 35.285.000 0 -- 66.491 82.900 85.851 0

037224

Széchenyi
István
Szakképző 
Iskola -- 27.201.000 42.199.000

42.564.000 2.500.00

-- 46.497 72.632

67.670 3.700
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A közoktatási intézmények fenntartásában az önkormányzati támogatás évről évre kis 
mértékben változik, de alapvetően kiegyensúlyozottnak tekinthető.  

Az egyes intézményi támogatások mértékét az aktuális szükséglet határozza meg.

12. A Program célja

A települési közoktatási esélyegyenlőségi terv megalkotásának alapvető célja, hogy 
megvalósításával a településen élő gyermekek számára biztosított legyen az 
esélyegyenlőség. Ennek érdekében fontos célok: 

 a diszkriminációmentesség biztosítása
 a szegregációmentesség biztosítása
 a minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása 
 az integráció biztosítása
 az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése 

A jogszabályi előírásokat követve a fenntartó önkormányzat célja, hogy közoktatási 
intézményhálózata révén elérje a következőket: 

 a bármilyen szempontból hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének 
biztosítása az oktatási folyamatban,

 a tanulók továbbhaladási esélyeinek növelése,
 a társadalmi beilleszkedés előkészítése, a munkaerő-piaci esélyek növelése, 
 befogadó intézményi környezet kialakítása,
 a személyiségközpontú oktatás elterjesztésével az egyéni képességek szerinti

haladás biztosítása,
 minden tanuló képességei kibontakoztatásának elősegítése. 

Mind a fenntartó, mind az egyes intézmények kötelessége az iskolai szegregáció elleni
fellépés. A szegregáció csökkentése illetve megszüntetése minden esetben fontos,
vonatkozzon az a hátrányokkal induló tanulókra, az etnika és egyéb kisebbségekre, a
sajátos nevelési igényű tanulókra. A beiskolázási körzeteket és az iskolákon belül a 
tanulócsoportokat ennek értelmében úgy kell alakítani, hogy ne jöjjön létre, vagy legalább
nagyban mérséklődjön a szegregáció lehetősége.  

Növelni kell azoknak a programoknak az iskolai gyakorlatban való megjelenését, amelyek
az esélyegyenlőséget tűzik ki célul és azt szolgálják. A hátrányos szociokulturális hátterű 
tanulók számára biztosítani kell, hogy képesség-kibontakoztató és integrációs
programokban vehessenek részt. El kell érni, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók lehetőségük szerint a kortársaikkal közösen tanulhassanak.  

Fontos, hogy az esélyegyenlőség biztosításának pedagógiai – szakmai hátterét is 
megteremtse a helyi közoktatási rendszer. A pedagógusoknak és a pedagógiai munkát
segítő más alkalmazottaknak fel kell készülniük arra a helyzetre, hogy az együttneveléssel 
járó kihívásoknak, az esélyegyenlőség biztosítását célzó programok megvalósítási 
feltételeinek meg tudjanak felelni.
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A módszertani kultúra bővítésével, időnként a pedagógusi szemlélet változtatásával el kell 
érni, hogy az egyéni fejlesztés elvének előtérbe kerülésével ne csak azt mondjuk ki, hogy 
befogadó intézményekre van szükség, hanem azt is, hogy benne befogadó pedagógusokra
van szükség.

Az esélyegyenlőség biztosításának nem csupán a nevelési – oktatási tartalmi szinten kell 
megvalósulnia, hanem az intézmények infrastruktúrájának a mindenkori helyzethez
igazodásában. Minden intézmény számára előírás, hogy biztosítva legyen az épület 
akadálymentesítése mind a fizikai, mind az információs-kommunikációs követelményeket
illetően. Biztosítani kell a megváltozott oktatásszervezési módok alkalmazási feltételeit, az 
információs – kommunikációs technológiák mind szélesebb körű elterjedését, az ehhez 
szükséges, az IKT használatához nélkülözhetetlen eszközöket.

Fontos az információáramoltatás, a lényeges információk pontos eljuttatása a szülőkhöz és 
a tanulókhoz egyaránt. Az intézményhasználóknak tudniuk kell, milyen választási
lehetőségeik vannak, milyen kínálatot biztosítanak az egyes intézmények minden 
gyermekük, tanulójuk számára. A nevelési – oktatási kínálaton túl az információátadásnak
ki kell terjednie a szociális juttatásokról, kedvezményekről szóló tájékoztatásra is (ingyenes 
tankönyv, iskolakezdési támogatás, gyermekétkeztetés kedvezményei stb.)

A város önkormányzatának az a célja, hogy minden intézményében teljesüljön az
esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód elve. A megvalósulás érdekében támogatja az 
integrált nevelést, az inkluzív és integrációs oktatás feltételeinek javítását, a képesség-
kibontakoztató és integrációs programok iskolai működtetését, a körzethatárok 
kialakításánál az esélyegyenlőség biztosításának figyelembe vételét, az esélyek 
kiegyenlítését célzó programok és pedagógiai módszerek intézményi bevezetését, a
felzárkóztatást és tehetséggondozást.
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13. Kötelezettségek és felelősség 

13.1. Kötelezettségek

1. A település minden lakója, de főként az oktatási intézmények dolgozói, a szülők, az 
érintett szakmai és társadalmi partnerek számára megismerhetővé és elérhetővé 
kell tenni a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet, a terv 
megjelenik Tapolca város honlapján.

2. Kötelezni kell az önkormányzat dolgozóit, tisztségviselőit, döntéshozóit, a 
közoktatási intézmények vezetőit és dolgozóit a Terv megismerésére és az abban 
foglaltak követésére, végrehajtására.

3. A program végrehajtói (önkormányzati, intézményi) számára meg kell teremteni a
szükséges feltételeket (felkészítés, segítség) a program teljesítésére.

4. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tenni az intézkedéseket, 
beavatkozásokat.

13. 2. Felelősség 

1. A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításának felelős 
irányítója:

Feladata és felelőssége 
 a program megvalósításának koordinálása
 a program végrehajtásának követése
 esetleges panaszok kivizsgálása
 intézkedési javaslatok előterjesztése 

2. Vezetői felelősség: a település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői, az intézmények 
vezetői 

Feladata és felelőssége 
 az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos jogi előírások ismerete 
 a diszkriminációmentes oktatás biztosítása
 a befogadó légkör és környezet biztosítása
 a Tervben foglaltak pontos ismerete
 közreműködés a Tervben foglaltak megvalósításában 
 az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalos jelzés a programirányítónak 

3. Az önkormányzattal szerződéses viszonyban állók 

Feladata és felelőssége 
 a Terv megismerése

 a Tervben leírtaknak megfelelő szolgáltatói magatartás
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Esélyegyenlőségi területek 
érvényesülésének vizsgálati
szempontjai

Szükséges lépések és elvárt
beavatkozások

1. Meg kell teremteni az
adatszolgáltatás nyilvántartás
rendszerét, és azt folyamatosan
naprakészen kell tartani

 Az iskolai és önkormányzati
nyilvántartások adatait korszerűsíteni 
kell.

 Azon családok felkutatása,
amelyekben van olyan 3 éveskorú
gyermek, aki nem részesül óvodai
nevelésben

 Törekedni kell a szülői nyilatkozatok 
beszerzésére (E tájékoztató, a szülőket 
meggyőző munkába be kell vonni az 
érintett szakembereket: a védőnőt, a  

szociális munkást, a kisebbségi
önkormányzat képviselőit, a 
pedagógusokat.) Meg kell magyarázni
az érintett szülőknek, milyen előnyeik 
származhatnak a gyermekeiknek abból,
ha nyilatkoznak.

2. A településen biztosítottak a
halmozottan hátrányoshelyzetű 
gyermekek számára az óvodáztatás és
iskoláztatás feltételei.

Beavatkozási lehetőségek: 
A településen a jelenlegi férőhely-
kapacitás elégséges a települési
gyermekek óvodai, és iskolai ellátására.
- A településen lakók körében annak
vizsgálata és azonosítása, hogy a
rendelkezésre álló férőhelyek igénybe 
vételével élnek-e a halmozottan hátrányos
helyzetű családok a gyermekeik 3 éves 
korától, mivel a korai óvodáztatás
feltétele az iskolai
hátránykompenzációnak is. (lakossági és
települési nyilvántartások)
Amennyiben az derül ki, hogy vannak
halmozottan hátrányos gyermekek,
akiknek szülei nem élnek a korai óvodáztatás
családlátogatások szervezése óvodáztatási
szándékmegismerésére
(óvodapedagógus, szociális munkás)
- A lemorzsolódások vizsgálata, okok
feltárása, annak vizsgálata, mennyire
jellemző a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulóknál a lemorzsolódás
- Visszajelzési rendszer kialakítása és
működtetése a volt tanulókról, az adatok 
beépítése a mérési értékelési rendszerbe
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3. A település alapfokú intézményei

között nem érvényesül szegregáció

Beavatkozási lehetőségek: 
- A halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek azonosítása a településen,
a nyilvántartás pontosítása, vizsgálat alá
vonva a település összes alapfokú
intézményét fenntartótól függetlenül. Az
intézkedések a vizsgálat eredményétől 
függenek. A szegregáció megelőzése, 
szükség esetén körzethatár
módosítással, az osztályonkénti
létszámok és osztályok számának
fenntartó általi meghatározása,
maximalizálása az egyenlőtlen létszámok 
és arányok megszüntetése érdekében. A
lehetőségekhez mérten az iskolákat 
befogadóvá és érdekeltté kell tenni az
integrálható SNI, ill. minden HHH
gyermek felé.

4.  SNI  integráció lehetőségei 

Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI
intézmény általános iskolai részén 81
tanulóból 58 az enyhén értelmi fogyatékos
gyermek, 23 fő középsúlyos és autista. 
Az 58 gyermekből 19 fő tapolcai a többi
gyermek a környező településekről jár az 
intézménybe (közel 50 település tartozik
ide). A tanulók mindegyike olyan
rehabilitációs bizottsági szakértői 
véleménnyel rendelkezik, amely
kifejezetten ezt az intézményt jelöli meg,
mint javaslat, ahol a gyermek a
tanulmányait folytathatja. A
felülvizsgálatokat kétévenként végzik el a
rehabilitációs bizottság szakemberei.
A Tapolcai Óvodában integrált formában
foglalkoznak, mind a középsúlyos, mind
az autista és az enyhén értelmi fogyatékos
gyermekekkel.
A Tapolcai Általános Iskolában is van
enyhén értelmi fogyatékos gyermek.
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14. Összegzés

Tapolca Város Önkormányzata a született gyermekek számát figyelembe véve határozta
meg intézményhálózatát, 218/2008. (IX. 29.) Kt. határozattal fogadta el közoktatási
feladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervét. Az óvodák és az 
általános iskolák működési körzetét a képviselő-testület  átalakította, hogy az intézmények 
közötti esélyegyenlőséget előmozdítsa, ha ezt nem tette volna meg a jelenlegi különbségek 
még jobban emelkedtek volna. Sajnos Tapolca városában is nőtt a munkát kereső lakosok 
száma, a megélhetési problémák egyhítésére jönnek a szülők a hivatalba és kérik 
gyermekük részére a gyermekvédelmi kedvezményeket, amellyel enyhíteni szeretnének az
óvodáztatási és iskoláztatási költségeken.  Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 9/N/ 2010. (II. 12.) Kt., Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete a 9/ 2010. 
(II. 09.) Kt. határozatával jelölte ki az óvodák, a város 10/N/ 2010. (II. 12.) Kt., Raposka
pedig a 9/ 2010. (II. 09.) Kt. határozatával az általános iskolák működési körzetét. 
A halmozottan hátrányos tanulók megállapításánál az érintett szülők a 20/1997. (II. 13.) 
Korm. rendelethez kapcsolódó 119/2006. (V.15) Korm. rendelet 7. számú mellékletének
önkéntes kitöltésével nyilatkoztak.

Az adatok százalékos kiszámításánál megállapítható, hogy az intézményi körzethatárok
esetében nincs 25%-os, vagy annál nagyobb eltérés a halmozottan hátrányos gyermekek
vonatkozásában.

Tapolca Város Önkormányzata az általa fenntartott közoktatási intézményeiben a
2009/2010-es tanévtől bevezette a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását. 
(Tapolcai Óvoda, Tapolcai Általános Iskola, Széchenyi István Szakképző Iskola).  
Az intézmények nem rendelkeznek megfelelő gyógypedagógiai végzettségű szakemberrel, 
ezért Tapolca Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási
megállapodást kötött, hogy a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Nevelési Tanácsadó Tapolca, és a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és EGYMI megfelelő végzettségű gyógypedagógusai végezhessék a 
rehabilitációs órákon a foglalkozások vezetését. A Tapolcai Általános Iskolában 15 SNI-s
tanuló található, közülük 1 fő enyhén értelmi fogyatékos, akivel a tanórákon túlmenően 
megfelelő végzettségű gyógypedagógus foglalkozik. 
A gyógypedagógusok alkalmazásáról szóló megállapodást, a két önkormányzat már a
2010/2011-es tanévre vonatkozóan is megkötötte.

http://www.tapolca.hu./intezmenyek2_6.htm
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Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv 
1. Bevezetés

A 2007. évet az Európa Tanács az „Egyenlő esélyek mindenki számára” európai évévé 
nyilvánította, ezzel külön ráirányítva a figyelmet arra a célkitűzésre, hogy az európai 
társadalom figyelmét az igazságos és összetartó, vagyis a mindenki számára egyenlő 
esélyeket biztosító társadalom előnyeire irányítsa. Ez megköveteli a társadalmi 
érvényesülést gátló akadályok elmozdítását, valamint egy olyan légkör kialakítását,
melyben Európa sokféleségére a társadalmi-gazdasági életerő forrásaként tekintenek. 
Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentése. 
Az esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása nem összemosható, egymással nem 
helyettesíthető, jól elkülönített fogalmak, amelyek egyben egymást kiegészítő célokat 
jelölnek meg.
Az esélyegyenlőség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit, 
lehetővé tesz az adott védett csoport számára is. 
Az esélyegyenlőség előmozdítása aktív cselekedet, amelynek eredménye, hogy a védett 
csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel. 
Esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre 
teljesül, az adott védett csoport tényleges résztvevővé válik. 
A fenntartó fogadókészségét fejleszteni kell, ki kell alakítani a megkülönböztetés tilalmát,

egyenlő bánásmódot, 
az emberi méltóság tiszteletben tartását, a társadalmi szolidaritás
kialakítását.

Az esélyegyenlőség pozitív befolyásolásához szükséges megerősítő intézkedések 
készítése, ennek stratégiai terve az esélyegyenlőségi program. Az esélyegyenlőségi 
program része egy részletes, alapos helyzetelemzés, az alapelvek, célok
meghatározása, a továbblépés lehetőségeinek megkeresése, melyhez 
elengedhetetlenül szükséges a partnerségi megközelítés.
Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alapja a Köztársasági Esélyegyenlőségi Program, mely 
kiterjed:

a jogi és szociális, szolgáltató és információs rendszer építésére,
az érintett köztisztviselők, közalkalmazottak képzésére, 
a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak médiajelenlétét biztosító közvélemény-
formáló programok szervezésére,
a fogyatékkal élő emberek számára a környezet bejárhatóvá tételére, 
az erőszaktól szenvedőknek komplex jogi, szociális és pszichológiai segítséget nyújtó 
krízisintervenciós központok kialakítására,
területi szinten halmozottan megjelenő hátrányok újszerű társadalompolitikai 
kezelésére.

Az esélyegyenlőség előmozdítása konkrét, a hátrányok kiegyenlítését segítő intézkedések 
végrehajtásával érhető el. A területet érintő szabályozásnak ennek megfelelően az a 
feladata, hogy olyan keretet biztosítson az állami intézkedéseknek, amelyek a közösségi
erőforrások leghatékonyabb felhasználását teszik lehetővé. 
Fontos, a program megvalósításához a garanciák, módszerek meghatározása, az ehhez
szükséges intézkedési terv készítése.
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1.1. A közoktatás esélyegyenlősége 
Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 63.§-a szerinti települési esélyegyenlőségi program elemzi a településen élő 
hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok 
esélyegyenlőségét elősegítő célokat. 
Az esélyegyenlőségi programmal különösen a közoktatás terén megvalósuló
esélyegyenlőség előmozdítását kell ösztönözni.
Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani minden 
infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási helyzetére a 
beruházásokban, fejlesztésekben, a közoktatási intézményekben. Kiemelten fontos az
érintett intézmények oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésével, illetve az intézmények
tanulói összetételének összehasonlításával annak vizsgálata, hogy
érvényesül-e a településen a
diszkriminációmentesség, szegregációmentesség , és a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása .
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának 
elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, 
szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, 
javítják iskolai sikerességüket.
2008. július 3-án lépett hatályba az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban 
történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi XXXI. 
törvény. Ennek célja, hogy tovább növelje az önkormányzati mozgásteret a közoktatás A
szolgáltatás hatékony és szakszerű megszervezéséhez. Megteremtse az egyenlő bánásmód 
követelménye teljesítéséhez szükséges törvényi hátteret, a rendelkezésre álló hatósági
eszközök bővítésével. 

1.2. Az intézkedési terv célja
A közoktatásról szóló törvény 105. § (1) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat az
önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy 
az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként meghatározza a gyermekek,
tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (a továbbiakban: közoktatási 
esélyegyenlőségi intézkedési terv)” 
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 218 /2008. (IX.29.) Kt.
határozatával építette be a közoktatási feladatellátási intézményhálózat- működtetési és 
fejlesztési tervébe a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. Az 
abban foglaltak figyelembe vételével kerül sor az önálló Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 
megalkotására, melyet Tapolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 219
/2008. (IX.29.) Kt. határozatával fogadott el.

Az közoktatási intézkedési terv alapelvei:
a) Megfelelés, szinkronitás
b) Nyilvánosság
c) Hagyományőrzésen alapuló fejlesztés 
d) Hatékonyság
e) Minőségnövekedés 
f) Hasznosság az intézmények számára
g) Kiszámíthatóság
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h) Értékelhetőség, elszámoltathatóság 
i) Esélyegyenlőség biztosítása 

       j) Esélyegyenlőség biztosítása 
Minden gyermeknek a közoktatás intézményeiben kell megkapnia azt a tudást illetve
megszereznie azokat a képességeket, amikre alapozva továbbléphet a következő 
iskolafokba vagy a munkaerőpiacra. Ezért fontos, hogy minden gyermek képességének, 
adottságainak megfelelő nevelést, oktatást, képzést kapjon. Ennek érdekében 
intézményhálózati szinten is biztosítani kell az egyéni fejlesztés lehetőségét mind a 
felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás területén.
Tapolca Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének alapvető célja,
hogy biztosítsa a településen a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének 
teljes körű érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének 
biztosításán túl célul tűzi ki az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások 
megvalósítását a településen élő hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak 
kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. 
A felnövekvő generációk életesélyei megteremtésének és növelésének a közoktatás 
területén két egymással összefüggő összetevője van: 

 a nevelés és oktatás minőségi színvonalának az elérhető maximumra 
emelése,

 ezzel párhuzamosan az ehhez való hozzáférés biztosítása, szükség esetén
 elősegítése minden érintett számára 

A célok elérésének érdekében a településnek a következő időszakra kiemelt figyelmet kell 
fordítani:

a. minőségfejlesztés területén 
a közoktatási intézményműködtetés színvonalának fejlesztésére és a szükséges anyagi 
források biztosítására, az intézmények rendszeres ellenőrzésére, 
az intézményrendszer racionális, korszerű és hatékony működésére 

 az óvoda és az általános iskola területén elősegíti az integrált nevelést, to
vábbá valamennyi nevelési, nevelési-oktatási intézményben
az integrált nevelés feltételeinek megteremtését,
a nevelés-oktatás tárgyi eszközeinek fejlesztésére
a nevelés-oktatás személyi feltételeinek minőségi fejlesztésére, 
a finanszírozás és az intelligens mérés-értékelés eszközével, a tartalmi
munka
minőségének javítására a gazdaságosság szem előtt tartásával, 

b. az egyenlő hozzáférés jogának biztosítása területén 
a gyermekek, tanulók diszkriminációmentes nevelésére
szegregációmentes nevelési-oktatási intézményszervezésre
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának 
támogatására
a nevelés és oktatás során az integráció elvének figyelembe vételére

 1.3. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv prioritásai 

 Szegregációmentes oktatásszervezés

 A gyermekek/tanulók egyéni igényeihez igazodó fejlesztés tervezése
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 A megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása az intézményekben 

2. Összefüggés az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzéssel  

2.1. Szervezeti változások a helyzetelemzés készítése óta
Településünk 2008. januárjában, Tapolca Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 
2/2008. (I.22.) Kt. határozatával fogadta el a Közoktatási Intézkedési Terv részét képező 
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést, a jelen intézkedési tervhez aktualizáltuk  
helyzetelemzést, melynek adatai beépítésre kerültek az intézkedési terv részeibe.
Az eltelt időszakban az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából lényeges változások 
történtek:
Tapolca Város Önkormányzata átgondolta és a változó körülményekre való tekintettel
átszervezte óvodáit és iskoláit, amely változás 2008. július 2-án lépett hatályba. Az
átszervezett óvoda neve: Tapolcai Óvoda, az átszervezett iskola neve: Tapolcai Általános
Iskola. Az eddigi önálló óvodák és iskolák tagintézményekként működnek tovább, 
megtartva arculatukat, sajátosságaikat, hagyományaikat.
A középiskolai oktatást illetően egy Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) 
kialakítása történt meg a városban (Balaton-felvidék –Somló Szakképzés –szervezési
Társulás)

Az oktatásszolgáltatás jellemzői 
Tapolca városában működő közoktatási intézmények 2009. szeptember 1-jén: 

Intézmény neve Fenntartó
Tapolcai Óvoda

 Barackvirág Tagintézménye

 Kertvárosi Tagintézménye

 Szivárvány Intézményegysége

 Szivárvány Tagintézménye

Tapolca Város Önkormányzata
Raposka Község Önkormányzata
(Tapolcai Közoktatási Intézményi
Társulás)

Szent Erzsébet Óvoda Szeretet Leányai Társulata

Tapolcai Általános Iskola

 Bárdos Lajos Intézményegysége

 Batsányi János Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű és Sportiskolai 
Tagintézménye Batsányi János
Hungarian-English Bilingual
Primary School and Sports School,
Member School of Tapolca
Primary School

 Kazinczy Ferenc Tagintézménye

Tapolca Város Önkormányzata
Raposka Község Önkormányzata
(Tapolcai Közoktatási Intézményi
Társulás)

Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola

Veszprémi Érsekség

Széchenyi István Szakképző Iskola Tapolca Város Önkormányzata

http://www.tapolca.hu./intezmenyek2_12.htm
http://www.tapolca.hu./intezmenyek2_12.htm
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Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Veszprém Megyei Önkormányzat

Batsányi János Gimnázium és Kollégium Veszprém Megyei Önkormányzat

Járdányi Pál Zeneiskola Veszprém Megyei Önkormányzat

Balatonfelvidéki Szín- Vonal Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 

Szín és Vonal Művészetoktatási 
Közhasznú Alapítvány (2008-2013-ig
szerződéssel) 

Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó
Tapolca

Veszprém Megyei Önkormányzat

Mihály Dénes Szakképző Iskola  
(felnőtt oktatás) 

Ezredfordító Oktatási Alapítvány
(2005-2010-ig szerződéssel) 

2.2. A helyzetelemzés megállapításának összegzése
Az oktatási esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálata a településen 

Esélyegyenlőségi terület2 Feltárt probléma Szükséges beavatkozás

Halmozottan hátrányos
helyzetű 
adatgyűjtés/nyilatkoztatás 
problémái

A HHH-s gyermekek
tanulók, megtalálása és
bevonása a szolgáltatásba.
A 813 gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő gyermek közül 
55 fő (tapolcai lakhellyel 
rendelkező gyermekek 
száma) esetében
nyilatkoztak a szülők a 
HHH-ról.
Az intézményekben
azonban jóval magasabb
adatot tartanak nyilván:
145 fő, amely a bejáró 
gyermekek adatait is
tartalmazza.

Professzionális kommunikáció
s szülőkkel megnyerésük 
érdekében, hogy minél
nagyobb arányban
nyilatkozzanak a gyermekük
intézménybe lépésekor az
esetleg meglévő HHH-ról. 
Az adatok koherenciáját meg
kell valósítani. A fenntartó és
az intézmények
adatszolgáltatása ne legyen
ilyen nagy mértékben eltérő. 
A hivatal a gyermekvédelmi
kedvezményről szóló 
határozattal együtt kiküld a
szülőnek egy tájékoztatót és az 
iskolázottsági nyilatkozatot,
mivel ennek kitöltése önkéntes
kevésbé tud be avatkozni.
Az éves beiratkozások után a
lakónyilvántartó adatainak
segítségével felkutatjuk a be

2 Az táblázat sorai a kiemelt területeket jelzik, akkor is fel kell őket tüntetni, ha az adott területen nincs ok 
beavatkozásra.

http://www.tapolca.hu./intezmenyek2_5.htm
http://www.tapolca.hu./intezmenyek2_6.htm
http://www.tapolca.hu./intezmenyek2_6.htm
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nem iratkozott tanulókat és a
szüleiket felszólítjuk a
beiratkozásra.

Egyéb adathiányok Vannak Olyan
Intézmények amelyek a
HH és HHH tanulók
részvételét az egyes
intézményi
folyamatokban nem
tudják nyomon követni
pontosan (pl.
kompetencia mérési
eredmények feldolgozása,
az intézmény összevonás
miatt a tagintézmények
eredményességi
mutatóinak nyomon
követése nehézkes)

Megfelelő adatszolgáltatási 
rendszer kialakítása.

Halmozottan hátrányos
helyzetű 3 éves kortól való 
rendszeres óvodába járása

Az óvodás korosztálynál
nem rendelkezünk az
óvodába be nem íratott 3-
5 éves korú gyermekek
pontos számával, így
nem ismerik a
halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek számát 
sem.

Lakónépességi nyilvántartás,
védőnői szolgálat, családsegítő 
együttműködésével a HHH 
gyermekek felkutatása és
bevonása az óvodai nevelésbe
Korai gondoskodás feltételei
megteremtésének érdekében
meg kell teremteni a pontos,
naprakész nyilvántartás
lehetőségét valamennyi 
hátrányos helyzetű gyermek 
esetében. El kell érni, hogy
minél többen kerüljenek be az
óvodai ellátó rendszerbe.
Meg kell keresni azokat az
okokat, melyek akadályozzák
ezen gyerekek óvodai
beíratását. Személyes
beszélgetésekkel meg kell
győzni a szülőket, hogy 
gyermekeiket járassák
óvodába. Különös tekintettel
a 3 éves, halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek 
óvodáztatására.

Iskolai szegregáció
települési szinten

Egyenlőtlen a városban a 
HH és HHH
gyermekek/tanulók

A településen a HHH –sok
arányát legfeljebb 15% -kal
haladhatja meg a HHH tanuló
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eloszlása az egyes
intézmények között:
Jelen számadatok
alapján a településen
jelenleg nem folyik
szegregáló oktatás-
szervezési gyakorlat,
hiszen az
intézményekben
viszonylag egyenletesen
elosztott létszámban
tanulnak HHH gyermekek.
A HHH gyermekek
arányait tekintve ismét a
Szász Márton Általános
Iskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézményt
kell említeni (47%), amely
A Veszprém MEGYI
Önkormányzat
fenntartásában működik 
és megyei beiskolázási
feladatokat lát el., az
intézménybe járó tapolcai
diákok esetében a HHH
arány 32 %. Magas a
hátrányos helyzetűek 
aránya a
Nagyboldogasszony Római
Katolikus Általános Iskola
(34 %) és Tapolcai Óvoda
Szivárvány
Intézményegysége (40 %)
esetében.

gyermekek aránya az egyes
intézményekben.
Az intézményekben
folyamatosan mérni és
ellenőrizni kell a pedagógusi 
oktató, nevelőmunka 
hatékonyságát,
eredményességét. Szükség
esetén intézkedéseket kell
tenni annak érdekében, hogy
az iskolák és az óvoda
megfelelő szakmai és 
technikai hátérrel
rendelkezzenek feladataik
ellátására, különös tekintettel
a HH, HHH, valamint a
sajátos nevelési igényű tanulók 
képzése területén.

Iskolai szegregáció
intézményi szinten

Az emeltszintű 
oktatásban résztvevő 
osztályok esetében
kevesebb a HH és HHH
tanulók száma.

Az osztályba, csoportba sorolás
elveinél az esélyegyenlőségi 
szempontok folyamatos
figyelembe vétele. A HHH-s
arány 25%-al nem térhet el az
egyes osztályok
vonatkozásában.

Továbbtanulási arányok
jelentős eltérése a 

Tovább tanulási arányok
jelentős eltérése a 

A középiskolákkal történő 
együttműködés erősítése a 
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halmozottan hátrányos
helyzetű és a nem 
halmozottan hátrányos
helyzetű végzősök között. 

halmozottan hátrányos
helyzetű és a nem 
halmozottan hátrányos
helyzetű végzősök között.

szülők megfelelő tájékoztatása, 
egyéni fejlesztés és a
középiskolára felkészítő 
programok szervezése.

SNI-vé minősítés 
meghaladja az országos
átlagot

A településen az országos
átlagot közelíti a sajátos
nevelési igényű 
gyermekek aránya (5%).
Az általános iskolai
korosztály esetében,
képzésük szinte minden
intézményben folyik, bár
jellemzően egy 
intézményben
koncentrálódik. (Szász
Márton Általános Iskola,
Szakiskola. Speciális
Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
100%, Tapolcai Általános
Iskola 1 %,
Nagyboldogasszony

Római katolikus ált. Isk.
1,4 %)

A sajátos nevelési igényű 
tanulók felülvizsgálatát
figyelemmel kell kísérni. Meg
kell vizsgálni annak
lehetőségét, hogy a jelenleg SNI 
tanulók közül, melyek azok,
akik integráltan oktathatók a
normál általános
iskolákban. Tervezni kell a
város közoktatási
intézményeiben, az SNI
tanulókkal foglalkozó
szakemberek folyamatos
képzését, és ennek lehetőségét 
minden iskolában biztosítani
kell. A sajátos nevelési
igényűvé nyilvánítás 
megelőzésére, a kockázat 
korai felismerésére és korán
megkezdett fejlesztésre van
szükség óvodás korban, illetve
azt megelőző időszakban.

Hiányos a pedagógusok
módszertani képzettsége

Kiegyenlítetlen az elmúlt
3 évben a pedagógusok
részvétele a módszertani
képzéseken: Kazinczy,
Nagyboldogasszony. A
pedagógusok nem vettek
részt a hatékony
együttnevelést segítő 
képzésben.

Azokban az intézményekben,
ahol vannak HHH-s tanulók a
pedagógusok továbbképzését
ebben az irányban ösztönözni
szükséges.

Közszolgáltatások Családi napközi családok
átmeneti otthona, és a
házi gyermekfelügyelet
ellátatlan.

Igényfelmérés igény esetén
amennyiben HHH családok az
ellátást igénylik intézkedési
tervkészítése szükséges

Magántanulók Magas a település
iskoláiban a
magántanulók száma 1%

A magántanulóvá nyilvánítás
folyamatában szigorúbban kell
vizsgálni kell a tényleges
okokat és indokokat.

Infrastruktúra A város intézményeiben
az infrastrukturális

Az egyenlő feltételek 
biztosítása érdekében
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feltételek nem
kiegyenlítettek.

szükséges az infrastrukturális
feltételek prioritásának
felállítása és annak megfelelő 
munkák tervezése a 11/1994.
MKM rendelet 7. számú
melléklete alapján.

2.3.Csomópontok kiemelése

Tématerület Aktorok

a HHH gyerekek és tanulók
megtalálása, bevonása a
szolgáltatásokba

Egészségügyi szektor (védőnő, 
háziorvos)
Szociális szektor (CSSK, GYEJÓ)
Civilek, CKÖ, Óvodák, iskolák

Beóvodáztatás a 3. évet betöltött HHH
gyermekek bekerülése az óvodai
nevelésbe.

Egészségügyi szektor (védőnő, 
háziorvos)
Szociális szektor (CSSK, GYEJÓ)
Civilek, CKÖ, Óvodák

Továbbtanulás A HH és HHH
tanulók közoktatási
eredményessége

Általános iskola, partner középiskolák,
pályaorientáció megvalósításában
közreműködő egyéb partnerek (pl. 
munkaügyi központ,

2.4. Összefoglaló az intézmények létszámváltozásairól*

2009. október 1-jei statisztikai adatok alapján:

létszám HH % HHH % SNI %

Település

intézményeibe járó

gyermekek

összesen

3124 727 23,2% 145 4,6% 157 5%

Óvodák 610 172 28,1% 12 1,9% 2 0,3%

T. Ó. Szivárvány Integys 134 54 40,3% 2 1,5% 0 0%

T. Ó. Barackvirág Tagint. 166 43 25,9% 0 0% 1 0,6%

T. Ó. Kertvárosi Tagint. 161 36 22,4% 5 3,1% 1 0,6%

T. Ó. Szivárvány Tagint. 86 30 34,9% 3 3,5% 0 0%

Szent Erzsébet Óvoda 63 9 14,3% 2 3,2% 0 0%

Általános iskolák 1432 349 24,3% 71 4,9% 98 6,8%

T.Á.I. Bárdos L. Integys 367 94 25,6% 9 2,5% 2 0,5%

T.Á.I. Batsányi J. Mgy-
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Angol Két Tan. Ny.

Tagint.

276 57 20,7% 13 4,7% 8 2,9%

T.Á.I. Kazinczy F. Tagin 570 107 18,8% 3 0,5% 5 0,9%

Nagyboldogasszony

Római Kat. Ált.Isk.
138 47 34% 8 6%

2 1,4%

Szász Márton EGYMI
Ált. iskolai rész 81 44 54,3% 38 46,9%

81 100%

Középiskolák 1082 206 19% 62 5,7% 57 5,2%

Batsányi János

Gimnázium és Kollégium
360 20 5,6% 0 0%

0 0%

Széchenyi István

Szakképző Iskola 
609 119 19,5% 19 3,1%

0 0%

Szász Márton EGYMI
Középiskolai rész 113 67 59,3% 43 38,1%

57 50,4%

2.5. Elért eredmények a helyzetelemzés elkészítése óta
1. A bejáró tanulók 53%-a tömegközlekedéssel jár be az iskolába a környező 
településekről. 
A környező településekről a tanulók nagytöbbsége, főleg az általános iskola felső 
osztályától kezdve tömegközlekedéssel jár be a környező településekről. A városban a 
tanulók közlekedését viszont segíti az önkormányzat által működtetett iskolabusz 
rendszer.

2. Az iskolák közötti HH/HHH arány egyenetlen eloszlása.
A intézményrendszer átszervezése után a körzethatárok módosításra kerültek, hogy a
feltárt iskolák közötti HH/HHH egyenetlen eloszlást megszüntessük.

3. Magas a település iskoláiban a magántanulók száma.
A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal minden kérvény esetében egyeztetésre kerül 
sor, és csak nagyon indokolt esetben kerül támogatásra a szülői kérés. 

3. Célmeghatározás
3.1. Jövőképünk 
Olyan társulásban kívánunk élni, ahol szívesen laknak az emberek, gyermekek és felnőttek 
egyaránt, ahol a diákok – nemtől, vallási és faji hovatartozástól függetlenül – 
felkészülhetnek az életre, a szakmájukra, további tanulmányaikra, s ahol sikereket érnek el
települési, regionális és országos szinten egyaránt, azok is, akik a leghátrányosabb
helyzetekből indultak. 
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3.2. Céljaink rövid távon (egy éven belül)
Egy éves időtávlatban el kívánjuk érni, hogy pontosan lássuk az esélyegyenlőséggel 
összefüggő problémák mértékét és mélységét, és hozzákezdjünk a hátrányokból fakadó 
különbségek csökkentéséhez.

3.3. Céljaink középtávon (három éven belül)
Három éven belül reményeink szerint már látható eredményei lesznek az esélykiegyenlítő 
munkának, amely megmutatkozik a HHH-tanulók kompetenciamutatóiban és
továbbtanulási eredményeiben is.

Fontosnak tartjuk emellett eddig elért eredményeink fenntartását, további javítását is, így
például a HHH-s diákok kiemelkedő arányú tanórán kívüli foglalkozásokon való 
részvételét

3.4. Céljaink hosszú távon (hat éven belül)
El kívánjuk érni, hogy megfelelő infrastrukturális feltételeket tudjunk biztosítani 
valamennyi településen iskolába, vagy óvodába járó gyermekek/tanulók számára.

4. Akcióterv
4.1. Megvalósítási terv

a) A HHH-tanulók iskolai sikerességének javítása

Feltárt probléma HHH-diákok nem tanulnak tovább érettségit adó középiskolában

Elérendő cél A HHH továbbtanulási arányok megfelelnek az iskolai átlagnak; az
iskolai átlag az országos átlag közelébe kerül

Beavatkozások 1. Az oktatás színvonalának emelése
a)  belső értékelési rendszer megerősítése 
b) a pedagógiai módszertan fejlesztése
c) kompetenciafejlesztési intézkedési terv készítése
d) TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása  
2. Komplex felkészítő program a HHH-tanulók iskolai  sike-

rességének javítása érdekében.
a) egyéni fejlesztések, csoportos foglalkozások beindítása az

iskolában és a kollégiumban egyaránt
b) tanulók mentorálása
c) TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása 
d) jelzőrendszer működtetése a problémák gyors felismerése és 

kezelése érdekében
e) A HHH-tanulók minél nagyobb arányban történő bevonása 

a kollégiumi ellátásba; a kollégiumi felvételi során a HH,
 illetve HHH-tanulók előnyben részesítése 
f) Útravaló Programba történő még intenzívebb  bekapcsoló

dás)
3. Tájékoztatás, kommunikáció
a) Informálódás, és tájékoztatás a HH és HHH-tanulók tovább
 tanulási lehetőségeinek támogatási rendszeréről, annak 
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érdekében, hogy az iskola továbbtanulásra tudja sarkallni a
 hátrányos helyzetű tanulóit. 
b) Pályázati programok feltárása (megyei, régiós, minisztériu

mi, közalapítványi, magánalapítványi, stb.), pályázatok fo
lyamatos nyomon követése (internet, folyóiratok)

c) A HHH-tanulók megismertetése a számukra biztosított
 továbbtanulási lehetőségekkel, támogatásokkal 
d) szülői tájékoztató program végrehajtása, továbbtanulás, 

kollégiumi részvétel, stb. fontosságáról; a kommunikáció és
 együttműködés hatékonyságának növelése a szülőkkel és 
 segítő szolgáltatásokkal, társadalmi partnerekkel 
e) pályaorientáció hangsúlyosabbá tétele az osztályfőnöki órák 

tananyagában
f) prevenciós programok megvalósítása

Felelős Esélyegyenlőségi Fórum vezetője, 
intézményvezetők 

Partner tanári kar, diákok, szülői munkaközösség 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, szakértők, Oktatási Hivatal, 
Educatio Kht., Oktatási és Kulturális Minisztérium

Határidő 2010. augusztus 31., majd folyamatos 

Kiinduló érték érettségit adó képzésbe bejutott HHH-diákok száma: 0

Indikátorok
rövidtávon

Az iskolai továbbtanulási mutatók 5%-os növekedése; a HHH-
továbbtanulási arányok legfeljebb 20%-ban térnek az átlagtól.
A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj
programban: 35%

Indikátorok
középtávon

Az iskolai továbbtanulási mutatók 10%-os növekedése; a HHH-
továbbtanulási arányok legfeljebb 10%-ban térnek el az átlagtól.
A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj
programban: 20%

Indikátorok hosszú
távon

Az iskolai továbbtanulási mutatók 15%-os növekedése; a HHH-
továbbtanulási arányok legfeljebb 5%-ban térnek el az átlagtól.
A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj
programban: 60%

Az indikátorok
forrása

 intézményi nyilvántartás, aktualizált Esélyegyenlőségi Terv 

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Kockázatok: érintett diákok, pedagógusok, valamint szülők 
együttműködési szándékának, az ügy mellett történő 
elkötelezettségének alacsony szintje
A kockázat csökkentésének eszköze:
- diákok egyéni felkészítése, szemléletformálása
- pedagógusok módszertani kompetenciáinak fejlesztése
- együttműködés a szülőkkel, rendszeres és részletes tájékoztatás, 
párbeszéd, Esélyegyenlőségi Fórum működtetése 

Erőforrások intézményvezetés, tanári kar 
szükséges erőforrás lehet:  
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- a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek; működő modellek 
megismerése

Státusz előkészítés alatt 

b) Pedagógiai módszerek, pedagógusi kompetenciák fejlesztése

Feltárt probléma Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók felzárkóztatását segítő módszertani 
képzésekben nem vettek még részt a
pedagógusok.
Hiányok tapasztalhatók a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók eredményességét segítő korszerű 
pedagógiai módszerek alkalmazása terén; az
intézmények nem kapcsolódtak be az Integrált
Pedagógiai Rendszerbe.

Elérendő cél A pedagógusok ismerik és alkalmazzák a korszerű, 
inkluzív pedagógiát, differenciáló módszertant és a
kulcskompetenciákat fejlesztő programokat a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
eredményes oktatásának megvalósítása érdekében.
Integrált pedagógiai módszerek alkalmazása, IPR-
ben történő eredményes részvétel, integrációs 
normatíva lehívása

Beavatkozások a) továbbképzési terv készítése
b) Pedagógus-továbbképzések igénybevétele,

módszertani adaptáció megtervezése és
megvalósítása a tantestület aktív
bevonásával, a tanórai gyakorlat fejlesztése
(szükség szerint mentori támogatás
igénybevételével).

c) Vonatkozó pályázati lehetőségekbe 
(TÁMOP) történő bekapcsolódás 

d) A kiegészítő normatív vagy egyéb 
támogatások (pl. integrációs- és képesség-
kibontakoztató felkészítés támogatása,
nemzetiségi/roma kisebbségi oktatás
normatívája) igényjogosultjainak
számbavétele, az igényjogosultság
megállapításához szükséges adminisztratív
feltételek megteremtése

e) az Országos Oktatási Integrációs Hálózat
által kidolgozott „Útmutató a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók integrált 
nevelésének kialakításához, az IPR alapú
tervezéshez és intézményi önértékeléshez”
c. dokumentum útmutatásai alapján az IPR
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bevezetése
f) A kiegészítő források jog-, és szakszerű 

felhasználására, a hatékony felhasználás
monitorozása

Felelős Esélyegyenlőségi Fórum vezetője, 
intézményvezetők,  

Partner Oktatási és Kulturális Minisztérium
Educatio Kht.

Határidő 2011. augusztus 31. 

Kiinduló érték A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását 
segítő módszertani képzéseken részt vettek száma: 
0

Indikátorok
rövidtávon

A módszertani fejlesztő továbbképzésen részt vett 
pedagógusok száma: 5
Integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató
normatíva igénylése min. a HHH-létszám + 10 fő 
után

Indikátorok
középtávon

A módszertani fejlesztő továbbképzésen részt vett 
pedagógusok száma: 15
Integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató
normatíva igénylése min. a HHH-létszám + 10 fő 
után

Indikátorok hosszú
távon

A módszertani fejlesztő továbbképzésen részt vett 
pedagógusok száma: 20
Integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató
normatíva igénylése min. a HHH-létszám + 10 fő 
után

Az indikátorok
forrása

intézményi nyilvántartások, aktualizált
Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Kockázatok: a pedagógusok inkább saját
szakterületükön szeretik tovább képezni magukat
A kockázat csökkentésének eszköze:
- az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet a 
tantestületek minden tagjával megismertetjük, az
Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alapján készült 
intézményi akciótervről a testületek határozatot 
hoznak
- pályázati támogatást igyekszünk elnyerni a
képzésen történő részvétel megvalósításához 

Erőforrások intézmények vezetői, tanári kar 
szükséges erőforrás lehet:  
- a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek 

Státusz előkészítés alatt 
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AZ
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L

Atelepülésen

meg kell
teremteni a

HHH-s

gyermek
ek

pontos,
naprakész

nyilvántart

ását.

Valamenny

i HHH-s
gyermek,tanuló

bekerüljön az
ellátási
körbe.

A szülők 
tájékoztatása, a

lehetőségek 
ismertetése.

Jegyző 

Családs
egítő, 

Védőnő
k,

2010.

szeptemb
er 1-tól

folyamato
s

Az adatok

nyilvántart
ása 70%-os

készültség
ben

települési

szinten.

Intézm

ényve
zetők, 

oktatá
sirefere

ns,

szociál
is

ügyint
éző 

CKÖ

3 Nő a 
nyilvántarto

tt HHH-s

tanulók
száma.

Vala

menn
yi

HH
H-s

gyermek, és

tanuló
szerepel

a
nyilvánt

artásban

Anyilvántartás

napraké
sz.
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L

3

intézményb

en magas a
HH/HHH-

s tanulók
aránya.

Arányosan

vegyenek

részt ahátrányos
helyzetű

tanul
ók a

város egyes
közoktatási

intézményeib
en.

A Tapolcai Óvoda

körzethatárának felülvizsgálata.

Oktatási

referens

Intézmé
ny-

vezetők 

2011.

február

Szász Márton

Általános

Iskolában 47%, a HHH arány
a Tapolcai

Óvoda
Szivárvány

Intézményegy
ségében 40 %,

a
Nagyboldog

asszony R. K.

Ált. Isk. 34 %
a hátrányos

helyzetűek 
aránya.

Intézmé

nyvezet

ők, 
oktatási

referens
,

3 Az első 
évfolyamona

beiskolázás
már az új

körzethatáro
k alapján

történik.

Csökkenaz

érintett

intézmé
nyekben

a HH és
HHH

gyerme

kek,
tanulók

aránya.

Az
általános

Iskolák
beiskoláz

ási

körzetéb
en

települési
átlagtól

nem tér
e l

1 5 % -
t

meghal

adó
arányban
HHH-s
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L

A

magántanulói

státusok
átvizsgálása,

indokok
azonosítása,

az
iskolázási

feltételek
biztosításána

k

azonosításaa
családdal

közösen,
szükség

esetén
korrekció

Csak

ténylegesen

indokolt
esetben, a

tanulói
érdek

maximális
figyelembe

vételével
jöhessen

létre a

magántanul
ói státus.

A jelenlegi magántanulók státusának

és annak indoklásának vizsgálata, a

szükséges döntések meghozatala.
Szempontrendszer kidolgozása, a

magántanulói státus létrejötte
feltételeinek és az ezzel kapcsolatos

tennivalók, nyomon követés,
támogatás megszervezése. A Szász

Mártom EGYMI esetében csak a
rehabilitációs bizottság javaslata és

orvosi szakvélemény alapján lehet

magántanuló a gyermek. A többi
közoktatási intézmény esetében,

pedig a gyermekjóléti szolgálat
véleménye alapján.

Intézmény-

vezetők 

2009/2010-

es

tanévtől 
folyamat

osan

Tapolcai
Általános
Iskola
Bárdos Lajos
Intézménye
gysége 3 %
Szász
Mártom
EGYMI 10
%

Intézm

ényve

zetők, 
család

segítő 
munk

atársai
CKÖ

3 A

magántanuló

k száma
csökken.

Csak
tényleges
en

indokolt,
kidolgoz

ott
szempont

rend-

szer
indokolt

tanulók
kerülnek

magánta
nulói

státusba.

Ahalmozottan
hátrányo

s
helyzetű 

tanulók
csak

rendkívü

l
indokolt

esetben
kerülnek

magánta
nulói

státusba,
de

támogat

ásuk
szervezet

t.
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L

Beóvodáztat
ás:
A településen
lakókkörében

annak

vizsgálata
és

azonosítása,
hogy a
rendelkezésr
e
álló
 férőhelyek 

igénybe

vételével

élnek-e a
halmozottan

hátrányos
helyzetű 
családok a
gyermekeik 3
éves korától

A
halmozottan

hátrányos
helyzetű 

gyermekek
minél

korábbi
bekapcsolása

az óvodai

ellátásba.

Az érintett gyermekek azonosítása.

A szülőkkel való kapcsolatfelvétel , 

kapcsolattartás és egyeztetés a
gyermek érdekében.

A gyermekek elhelyezése az
óvodákban. Együttműködés erősítése 

minden lehetséges partnerrel.

Családsegítő
,vez etője 

vezető 
óvónő

2010..szeptember
tól
folyamato

s

AHH/HHH
gyerekek40%-

a

lett

azonosítva

családseg
ítő 

munkatá
rsai,

óvónők, 
védőnők

CKÖ

3 A
nyilvántartás

ok a l a p j á n
a z érintett

gyermekek

számának
megállapítás

a. Minden
érintett

család
megkeresése.

Az érintett
korosztály

hoz
tartozó

halmozott

an
hátrányos

helyzetű 
gyermek

ek
legalább

felének
óvodai

elhelyezés

e

Az érintett
korosztál

yhoz
tartozó

halmozot

tan
hátrányo

s
helyzetű 

gyermeke
k

legalább
70%-ánaóv

elhelyezé

se
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Az iskolai
HHH tanulók

nem vagy
nagyon

kevesen
választják a

gimnáziumi
és

szakközépisk

olai
továbbtanulás

t.

Elérni, hogy
végzős 

HHH
diákok

minél
többen

válasszák az
érettségit

adó

középiskolá
kat.

Pályaválasztási és továbbtanulási
program bevezetése a

továbbtanulási arányok javításáért.

Általános
iskolák

vezetői

2010.
szeptemb
ertől 
folyamato
s

Esélyegyenlő
ségi

intézményi
adatlapok

alapján a
HHH- s

tanulók
kevésbé

választják

gimnáziumi
képzést.

Intézmén
yvezetők, 

osztályfő
nökök,

családseg
ítő és 

gyermekj
óléti

szolgálat

munkatá
rsa

CKÖ

1 Komplex
pályaválasztási

és
továbbtanulási

terv / program
készül.
5%-os
növekedés

A program
működése 

folyamatos
10%-os

növekedése

A
program

működés
e

folyamat
os

15%-os
növeked
és
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A sajátos
nevelési

igényű 
gyermekek

aránya
közelíti a

településen
az országos

átlagot

Jelentős 
eltérés

mutatkozik
egyes

intézmények
sni-s

aránymutatói
között.

A sajátos
nevelési

igényű 
gyermekek

számának
csökkentése

A Szász Márton EGYMI-ben az enyhe
fokban értelmi sérült tanulók

felülvizsgálata. Az újonnan minősített 
enyhe értelmi fogyatékos gyerekek

normál ellátásba történő 
beillesztésének tervezése. A Szász

Mártonban az enyhe fokban
értelmi fogyatékosok vizsgálata,

visszahelyezési program az EGYMI

szakmai irányításával.  Szűrések, 
korai fejlesztés, szülői tájékoztatók

szervezése. Szakértői 
felülvizsgálatok kezdeményezése

A gyermekek lehetőség szerinti 
integrálása, visszaintegrálása

A lehetséges normatívák igénylése
és célzott felhasználása. Preventív

célú óvodai, iskolai programok

működtetése, az ez irányú
továbbképzések támogatása.

Az integrált oktatás feltételeinek
megteremtés e az intézményekben.

Intézmény-
vezetők 

Nevelési
Tanácsadó

vezetője, 
Szakértői 

Bizottság
vezetője, 

Szász

Márton
EGYMI

vezetője.

folyamato
s

Települési
szinten 5 % az

SNI
tanulók

aránya

Intézmé
ny-

vezetők
Nevelé

si
Tanácsa

dó
munkat

ársai,

3 Az összes
érintett szűrése. 

Felülvizsgálatok
lebonyolítása.

Azintegrálható
gyerekek

számának
növekedése

százalékosan

kimutatható
arányban.

Az integrált
oktatás

feltételeinek és
módszereinek

megjelenése az
intézmények

alapdokument

umaiban

SNIarány
csökkenté

se
százalékos

an
mérhető 

arányban.
A

települési

arányt
közelítik

az
intézmény

ek.
Szülői
fórumok
Szervezés

e (évi

két
alkalom)

SNI arány
csökkent

ése
százaléko

san
mérhető

arányban
Kiegyenlí

tett

arány.
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L

Nincs
egységes

kimutatás
arról a

településen,de
még iskolai

szinten sem
mindenhol,

hogy a

kompetencia-
mérések,

illetve a
települési

mérések
eredményei

hogy
alakulnak a

halmozottan

hátrányos
helyzetű 

tanulóknál

Az
oktatás

hatékony
ságában

és a
halmozo

ttan
hátrányo

s

helyzetű 
tanulók

iskolai
eredmén

yességen
való

eltérés
további

csökkent

ése

Kimutatások elkészítése,
beavatkozások megtervezése,: (fejlesztő 

foglalkozások szervezése, a tanulás
tanítása...) Nyilvántartás vezetése a

HH/HHH tanulók kompetencia-
méréseken elért eredményeiről. 

Szükség esetén külön
intézkedési tervek készítése

Intézmény-
vezetők 

2010.májustól
folyamato
s

Nem volt
ilyen

Nyilvántartás
az

intézményekb
en.

Intézmé
nyvezet

ők, 

2 A HHH
gyermekek
eredményeine
k közelítése
(5%-os
javulás)

További5%
javulás

További5%
javulás
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ÁLLAPOTOT

JELLEMZİ 
ADAT,

AMINEK
JAVÍTÁSÁRA

AZ
INTÉZKEDÉS

IRÁNYUL)

AZ
INTÉZK

EDÉS
MEGVA
LÓSÍTÁ

SÁ
HOZ

SZÜKSÉ
GES

ERŐFO
RRÁS

AZ
INTÉ
ZKE-
DÉS

STÁT
USZA

AZ
INTÉZKEDÉS

HATÁSÁT
MÉRŐ 

INDIKÁTOR
RÖVIDTÁVO

N

AZ
INTÉZKE

DÉS
HATÁSÁ

T
MÉRŐ 

INDIKÁT
OR

KÖZÉPTÁ
VON

AZ
INTÉZK

EDÉS
HATÁS

ÁT
MÉRŐ

INDIKÁ
TOR

HOSSZ
ÚTÁVO

L

Hiányok
tapasztalható

k a hhh
tanulók

eredményessé
gét segítő 

korszerű 
pedagógiai

módszerek

alkalmazása
terén

Kiegyenlítet
tség, az

egyenlő 
oktatási

színvonal
biztosítására

Továbbképzési és beiskolázási tervek
össze-hangolása, belső tovább-képzések

megszervezése

intézményve
zetők,  

oktatási
referens

2010.
október 1-
től 
folyamato
s

Esélyegyenlős
égi

intézményi
adatlapok

alapján a
pedagógusok

a
továbbképzés

ek

választásánál
kevésbé

jelentkeznek
a hhh tanulók

eredményessé
gét segítő 

korszerű 
pedagógiai

módszereket

nyújtó
tanfolyamra

Intézmé

nyvezető

k,

oktatási

referens

2 Minden
nevelő/tantest
ületből 
tagjainak
legalább 10%-a
részt vesz a
korszerű 
módszertani
képzéseken

Minden
nevelő/ta
ntestületb
ől 
tagjainak
legalább
25%-a
részt vesz
a korszerű 
módszerta
ni
képzéseke
n

Minden
nevelő/t
antestül
etből 
tagjaina
k
legalább
50%-a
részt
vesz a
korszerű 
módszer
tani
képzése
ken
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HELYZET-
ELEMZÉS

MEGÁLLAPÍ
TÁ

SÁRA VALÓ
HIVATKOZÁ

S

CÉL INTÉZKEDÉS

AZ
INTÉZKED

ÉS
FELELŐSE

AZ
INTÉZKE

DÉS
MEGVAL

ÓSÍTÁ
SÁNAK

HATÁRID
EJE

KIINDULÓ
ÉRTÉK

(A KIINDULÓ
ÁLLAPOTOT

JELLEMZİ 
ADAT,

AMINEK
JAVÍTÁSÁRA

AZ
INTÉZKEDÉS

IRÁNYUL)

AZ
INTÉZK

EDÉS
MEGVA
LÓSÍTÁ

SÁ
HOZ

SZÜKSÉ
GES

ERŐFO
RRÁS

AZ
INTÉ
ZKE-
DÉS

STÁT
USZA

AZ
INTÉZKEDÉS

HATÁSÁT
MÉRŐ 

INDIKÁTOR
RÖVIDTÁVO

N

AZ
INTÉZKE

DÉS
HATÁSÁ

T
MÉRŐ 

INDIKÁT
OR

KÖZÉPTÁ
VON

AZ
INTÉZK

EDÉS
HATÁS

ÁT
MÉRŐ

INDIKÁ
TOR

HOSSZ
ÚTÁVO

L

A település
intézményeib

en javasolt az
IPR

alkalmazásán
ak

mérlegelése

A HHH-s
tanulók

eredményes
nevelését/okt

atását segítő 
pedagógiai

rendszer
járuljon

hozzá az

eredményess
éghez.

Az intézményi dokumentumok
átdolgozása

Intézményve
zető 

Esélyegyenlő
ségi felelős 

2011.
szeptembe
r 01.

A település
egy

intézményébe
n sem

működik  IPR

Intézmény

vezetők, 

oktatási

referens

1 Nő az IPR-által
nevelt tanulók
aránya 5%-kal

Nő az IPR-
által
nevelt
tanulók
aránya
5%-kal

Nő az 
IPR-által
nevelt
tanulók
aránya
5%-kal

A tárgyi

feltételek
meglétében

mutatkozó

hiányosságok
felszámolása,

az
infrastruktúra

fejlesztése.

A 11/1994 és

a 14/1994
MKM

rendelet

alapján a
kötelező 

felszerelési és
eszközlisták

teljesülése

Az intézmények tárgyi és

infrastrukturális hátterének vizsgálata,
ütemterv a hiányok pótlására.

Intézményve

zetők, 

Polgármester

2013.
06.30

Az

intézményekbe
n nincs

logopédiai

foglalkoztató,
egyéni

fejlesztőszoba. 
Nem

rendelkeznek a
kívánalmaknak

megfelelő 
korszerű 

Képviselő

- testület.
Jegyző 

intézmén

yvezetők, 
oktatási

referens

3 A tárgyi
feltételek
jogszabály
szerinti
biztosítása,
pályázattal,
egyéb
pénzügyi
források
felkutatásával

Szükséges
pótlások,
az
ütemterv
szükséges
módosítás
a,
kiegészítés
e.

Szükség
es
pótlások
, az
ütemter
v
szükség
es
módosít
ása,
kiegészít
ése.
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HELYZET-
ELEMZÉS

MEGÁLLAPÍ
TÁ

SÁRA VALÓ
HIVATKOZÁ

S

CÉL INTÉZKEDÉS

AZ
INTÉZKED

ÉS
FELELŐSE

AZ
INTÉZKE

DÉS
MEGVAL

ÓSÍTÁ
SÁNAK

HATÁRID
EJE

KIINDULÓ
ÉRTÉK

(A KIINDULÓ
ÁLLAPOTOT

JELLEMZİ 
ADAT,

AMINEK
JAVÍTÁSÁRA

AZ
INTÉZKEDÉS

IRÁNYUL)

AZ
INTÉZK

EDÉS
MEGVA
LÓSÍTÁ

SÁ
HOZ

SZÜKSÉ
GES

ERŐFO
RRÁS

AZ
INTÉ
ZKE-
DÉS

STÁT
USZA

AZ
INTÉZKEDÉS

HATÁSÁT
MÉRŐ 

INDIKÁTOR
RÖVIDTÁVO

N

AZ
INTÉZKE

DÉS
HATÁSÁ

T
MÉRŐ 

INDIKÁT
OR

KÖZÉPTÁ
VON

AZ
INTÉZK

EDÉS
HATÁS

ÁT
MÉRŐ

INDIKÁ
TOR

HOSSZ
ÚTÁVO

L

Az épületek
nem

akadálymentes
ek

Akadályment
es közoktatási

intézmények

Felmérések, tervek készítése,
forráskeresés, pályázat-készítés

Polgármester
folyamatos

Az épületek
nem

akadálymentes
ek

Képviselő
- testület.

Jegyző 
intézmén

yvezetők, 
oktatási

referens

1 Felmérések,
tervek
elkészülnek

Legalább
ügyfél-
szintű 
akadály-
mentesítés
az
intézmény
ekben

Legaláb
b
ügyfél-
szintű 
akadály-
mentesít
és az
intézmé
nyekben

Kódok

1. elıkészítés alatt (egyeztetések zajlanak) 
2. képviselıtestületi vagy intézményi döntés született a programelem elindításáról, felelısök és határidık kijelölve 
3. a feladat végrehajtása folyamatban (rendszeres egyeztetések, találkozók, programok zajlanak)
4. a végrehajtás folyamatban, a célérték eléréséhez további elıre nem látott beavatkozásokra volt szükség, amelyek zajlanak 
(felsorolásuk)
5. a célérték elérésre került, a folytatólagos programelemek megvalósítása folyamatban
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5. Megvalósítás

Önkormányzatunk az általa fenntartott közoktatási intézmények vezetői számára feladatul adja, és ellenőrzi, a településen működő nem 
önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények vezetőit pedig felkéri, és a közoktatási szerződés megkötése/meghosszabbítása során 
figyelembe veszi, hogy

- vizsgálják meg, és a program elfogadását követően 3 hónapon belül biztosítsák, hogy az intézményük működését és pedagógiai 
munkáját érintő, és az esélyegyenlőségi szempontból fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a 
program célkitűzései;  

A program értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, ill. a programba történő beépítésének 
garantálására Esélyegyenlőségi Fórumot hozunk létre és működtetünk (lásd a Konzultáció, visszacsatolás című fejezetet).  
Annak érdekében, hogy önkormányzati döntéshozók, tisztségviselők és közoktatási intézményvezetők felkészültek legyenek a programban 
végrehajtandó feladatokra, gondoskodunk folyamatos továbbképzésükről az érintett területeken.

Az akciótervben szereplő vállalásokról az egyes intézmények az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket,
cselekvési ütemterveket készítenek. Ezáltal biztosítható, hogy az akciótervben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósuljanak.

A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításába a településen működő nem önkormányzati fenntartású
közoktatási intézményeket is bevonjuk.
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6. Megvalósulást segítő egyéb programok 

Az Esélyegyenlőségi Terv végrehajtását segítő egyéb programelemek, összefüggések 

Kiemelt

programelem

Ezek alapján

meghatározott

feladatok

Határidők Célértékek Feladatok

státusza3

Koordinációs

feladat

Koordinációért

felelős személy 

IPR

implementáció

Intézményfejlesztés
Önértékelés
Intézményi
dokumentumok
átdolgozása
Pedagógus
továbbképzések
Új módszerek
szerinti
képességfejlesztés

2011.
szept.01

A HHH-s
tanulókat
nevelő/oktató 
óvodák, általános
és középiskolák
építsék be a
pedagógiai
programba az IPR-
t a jogszabályok
alapján

1 A pályázat
benyújtása,
Szerződés kötés az 
OOIH-val,
Továbbképzések
szervezése

Intézményvezető 

Antiszegregációs

terv a települési

szegregáció

felszámolására

Az óvodáztatási és
iskoláztatási
körzetek
felülvizsgálata.

2011.

február

Csökken az
tagintézmények
közötti arány
különbség

3 Testületi döntés

előkészítése. 

Oktatási referens

TÁMOP

pályázat alapján

támogatott

Kompetencia-
alapú oktatás
bevezetése
Pedagógus
továbbképzések

2010.
szept. 1-től 
folyamatos

A fenntartó beadja
pályázatát
meghatározott
feladatellátási
helyekre, a

1 Pályázat beadása
Intézményi
helyzetelemzés
intézményfejlesztés

intézményvezetők
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fejlesztés kompetencia-alapú
oktatás bevezetése
érdekében.

TIOP pályázat

alapján

támogatott

fejlesztés

Pedagógiai
módszertani
reformot támogató
informatikai
infrastruktúra
fejlesztése TIOP
1.1.1/07/1
pályázat beadása
és esélyegyenlőségi 
intézkedési terv
elkészítése.

2010.
május 1.

Sikeres pályázat
esetén a
programok
megvalósítása.

3 Pályázat beadása
Intézményi
helyzetelemzés
intézményfejlesztés

Oktatási referens
Pályázati
koordinátor

ROP, vagy

egyéb

infrastrukturális

fejlesztést

lehetővé tévő 

pályázat alapján

támogatott

fejlesztés

Intézményi
akadálymentesítés

2014. dec.
31.

A város
fenntartásában
működő 
intézmények
fizikai
akadálymentesítése
megvalósul.

1 Tervezés
Építés
lebonyolítása

projektvezető 
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7. Kockázatelemzés

Cél konkrét szöveges

megfogalmazása

Intézkedés leírása Az intézkedés

eredményes

megvalósulásának

kockázata

A kockázat

következmén

yének

súlyossága (1-

3)

A kockázat

bekövetkezé

sének

valószínűsé

ge (1-3)

A kockázat elhárításának,

kezelésének tervezett módja

Minden HHH-s

gyermek/tanuló bekerüljön a
szükséges ellátásba.

Szülői nyilatkozatok A szülők nem szívesen 

nyilatkoznak alacsony
iskolai végzettségükről 

3 2 Az intézmény maga tájékozódik a

szülők iskolai végzettségéről az 
adatvédelmi törvény betartásával és ő 

kezdeményezi a jegyzőjénél a 
gondozásba vételt

Az iskolák adatgyűjtésének 

korszerűsítése, egységesítése. 
Minden folyamatba kerüljön

be a HHH-s tanulókról
gyűjtött adat. 

Olyan adattáblák

készítése, hogy minden
folyamatban külön

látni lehessen a HH-s s
HHH-s tanulók

teljesítményét az
intézményben, a

szükséges
beavatkozások

tervezése érdekében.

Nincs megfelelő 

számítógépes háttér

3 1 Szükség esetén felkészítés az intézmény

adminisztratív dolgozói részére.

Nyilvántartás vezetése a
HH/HHH tanulók

kompetenciaméréseken elért
eredményeiről

A kompetenciamérések
eredményeinek

feldolgozása,
tantestületi megvitatás,

szükség esetén egy-egy
kolléga beiskolázása a

Nem megfelelő módon 
értékelik a mérési

eredményeket, belülről 
nem látják a megfelelő 

lépéseket elfogulatlanul

2 1 Külső mérési szakember segítségét kell 
kérni.
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mérés eredményeinek
helyes feldolgozását

segítő továbbképzésre, 
munkaközösségenként

fejlesztési terv készítése

Az SNI-s tanulók megfelelő 
ellátása, lehetőség szerinti 

integrálása,
visszaintegrálása

Az SNI-s tanulók
szükséges

felülvizsgálata. Az
integráltan nevelhető 

gyermekek/tanulók és
a nem SNI-s tanulók

visszahelyezése normál
tantervű iskolába. 

Szülői tájékoztatók. 

A pedagógusok
ellenállása.

A visszahelyezett
tanulók

eredményessége
csökken.

3 2 Törvénynek megfelelő felülvizsgálatok. 
A szükséges szakemberek biztosítása.

A pedagógusok képzése, a tanulók
mentorálása.

Az intézményekben ismerjék
meg a kollégák és alkalmazzák

a kompetencia alapú oktatást

A kompetencia alapú
programcsomagok

megismerése
Óralátogatáson

tájékozódás a
fejlesztésekről. 

TÁMOP pályázat

benyújtása

A pedagógusok
kevéssé lesznek

motiváltak a szakmai
megújulásra

3 1 A HEFOP-ban sikeres intézmények
tapasztalataival ismertetjük meg a

kollégákat.

Az intézmények tárgyi

feltételei feleljenek meg a
jogszabályi elvárásoknak

Az intézmények

ütemtervet készítenek a
hiányzó feltételek

biztosításáról

Nem jut a fenntartó

pályázati, vagy állami
hozzájáruláshoz a

fejlesztés

megvalósításához.

3 3 A fejlesztések között szükségességi

sorrend kialakítása, erre intézményi és
fenntartói szinten javasolt alapot

képezni pályázatok benyújtásával.
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8. Monitoring, nyilvánosság és konzultáció

8.1. Monitoring
A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósulását, végrehajtását az 
Esélyegyenlőségi Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít az Intézkedési Terv változások alapján 
szükség szerinti aktualizálására, az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve 
létrehozott munkacsoportok beszámolói alapján.

Felelős:   Esélyegyenlőségi Fórum vezetője 
Határidő: minden év augusztus 31. 

8.2. Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze, amelyre a szülők, a hátrányos helyzetű csoportok 
képviselői, valamint a nevelőtestületek tagjai is meghívást kapnak. 

Felelős:   Esélyegyenlőségi Fórum vezetője 
Határidő:  az Esélyegyenlőségi Terv képviselő-testületi  
   elfogadását megelőzően  

8.3. Konzultáció és visszacsatolás
Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében 
Esélyegyenlőségi Fórumot hozunk létre.  

a) Az Esélyegyenlőségi Fórum feladata: 
- az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósulásának figyelemmel kísérése, a 
kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, dokumentálása, szankcionálása
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, ezen tapasztalatok alapján esetleges új 
beavatkozások meghatározása
- az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben lefektetett célok megvalósulásához szükséges 
beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv aktualizálása,  
- a változások beépítése a tervbe, a módosított Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv előkészítése 
képviselő-testületi döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, 
kommunikálása

A kiemelt problématerületekre a terület aktorainak részvételével (lásd. a 2.3. fejezetet)
tematikus munkacsoportokat alakítunk a problématerület beavatkozásainak részletes
kidolgozása, cselekvési terv készítése és a területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A 
munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok 
rendszeresen (min. évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. 

b) Az Esélyegyenlőségi Fórum tagjai:  
intézményvezetők 
a fenntartó(k) képviselői 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
a tematikus munkacsoportok vezetői 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök 
szülők képviselői 
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diákok képviselői 
családsegítő szolgálat 
gyermekjóléti szolgálat
gyámügy
nevelési tanácsadó

c) Az Esélyegyenlőségi Fórum működése 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik
A Fórum működését megfelelően dokumentálni kell, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósulásáról készített 
beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint az Intézkedési Terv szükség szerinti
módosítására
A Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve 
újabb munkacsoportokat hozhat létre.

d) Észrevételek visszacsatolása
Az Esélyegyenlőségi Fórum felelőst jelöl ki a végrehajtás menetében érintett felek (tanulók, 
pedagógusok, szülők, egyéb partnerek) észrevételeinek gyűjtésére, aki ezekről tájékoztatja a 
Fórumot. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel kapcsolatban beérkező javaslatokat az 
Esélyegyenlőségi Fórum megvitatja, és egyetértése esetén javaslatot tesz a képviselő-
testületnek az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv kiegészítésére vagy módosítására. 

Az Intézkedési Tervvel kapcsolatban beérkező javaslatoknak Fórum elé terjesztése: 
Határidő: 2011. december 15., majd évente minden év augusztus 31. 
Felelős: iskolai ifjúságvédelmi felelős   

9. Kötelezettségek és felelősség 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok, az itt 
meghatározott körben felelősek. 

A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv végrehajtásáért az önkormányzat 
részéről Tapolca Város Polgármestere felel. Az ő feladata és felelőssége:  

- Biztosítania kell, hogy a település minden lakója, de főként az oktatási intézmények, 
szülők és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a 
Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv, illetve, hogy az 
önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és a településen működő közoktatási 
intézmények dolgozói ismerjék és kövessék a benne foglaltakat.

- Biztosítania kell, hogy az önkormányzat, illetve az egyes intézmények vezetői minden 
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az intézkedési terv
végrehajtásához.

- Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket, 
vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni.

- Emellett az Esélyegyenlőségi Fórum javaslatai alapján is intézkedéseket tesz. 
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A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításának irányításáért az 
önkormányzat részéről Tapolca Város Polgármestere felel, aki egyben az Esélyegyenlőségi 
Fórumnak is elnöke.
Az ő feladata és felelőssége: 

- az intézkedési terv megvalósításának koordinálása (az intézkedési tervben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),

- az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása, 
- az Esélyegyenlőségi Fórum összehívása és működtetése. 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a településen működő közoktatási 
intézmények vezetői

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Intézkedési Tervben foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt az intézkedési terv kijelölt 
irányítónak.

- Az intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi 
Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről 

10. Érvényesülés, módosítás

Amennyiben az éves felülvizsgálat során kiderül, hogy az Esélyegyenlőségi Intézkedési 
Tervben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, az Esélyegyenlőségi Fórum 30 napon belül 
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A Fórum a 
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz a
képviselő-testületnek a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az Intézkedési Terv
végrehajtásáért felelős személy intézkedik a felelős(ök) beazonosításáról, és – szükség esetén – 
felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az Intézkedési Terv végrehajtásáért felelős 
személy megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
Az Intézkedési Tervet mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges
változás következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon 
járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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11. Záradék

A Tapolca Többcélú Kistérségi Társulás / Közoktatási Intézményfenntartó Társulás /
Település / Intézmény4

a Település / Társulás / Intézmény  Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és /vagy
Közoktatási Intézkedési Terv elkészültét/ felülvizsgálatát a ……/2010 …… . határozatával
2010. április hónap 30. nap elfogadta.2

A dokumentum legfrissebb adatként a 2009/2010. tanév statisztikai adataira épült, illetve
csatolt adattáblákként azokat tartalmazza - a Fenntartó nyilatkozata alapján.

A Tapolca Többcélú Kistérségi Társulás / Közoktatási Intézményfenntartó Társulás /
Település / Intézmény Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének (KEH) és /vagy
Közoktatási Intézkedési Tervének (KET) készítését segítette, véleményezte és elfogadta az
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. részéről: 

Mosolits Lászlóné Hardy Éva
 Esélyegyenlőségi szakértő Esélyegyenlőségi szakérő 

A fenntartó nevében:

Tapolca, 2010. április 30.

.......................................... .......................................
Császár László Dr. Imre László

   Tapolca Város Polgármestere Tapolca Város Jegyzője 

Raposka Község Önkormányzati Képviselő-testülete a         /2010. (IV.    .) Kt. számú 
határozatával fogadta el.

Raposka, 2010. április 30.

.......................................... .......................................
Bolla Albert dr. Horváth Károly

 Raposka Község Polgármestere körjegyző

4
A megfelelő rész(ek) aláhúzandó(ak). Kérjük a további elválasztójellel ellátott esetekben is eszerint járjanak el. 

2 A záradék keltezésének időpontján túli, utólagos kötelezettség vállalásokat avagy bármilyen fontos információt pótlapon kötelező 
megjeleníteni. Amennyiben releváns, kérjük, jelezze itt a pótlap darabszámát…… db
3 Az esélyegyenlőségi szakértő nevét nyomtatott formában kérjük feltüntetni, felette pedig aláírással ellátni. Kérjük, hogy a további 
aláírásoknál is eszerint járjanak el. Az aláírók köre szükség szerint bővítendő (pl. kisebbségi önkormányzat elnöke, közoktatási intézmény 
vezetője – amennyiben a dokumentum elkészítésében aktívan részt vett). 
4 Bármely olyan információ, amelyet a megbízott szakértő vagy a fenntartó képviseletében lévő személy fontosnak tart közölni, aláírásával
ellátni. Amennyiben a megjegyzés rovat nem elegendő az bővíthető, illetve további pótlappal ellátható. Amennyiben releváns, kérjük, 
jelezze itt a pótlap darabszámát…… db



87

Megjegyzés: 4

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………

………………………………………………

Aláírás

Kelt, ……………….., 2010.. …………..hó…….nap
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		Tapolcai Óvoda intézményvezető
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		Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 	intézményvezető
		Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat csoportvezető
	Tisztelt Képviselő-testület!
	Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: EB) 63.§-a szerinti települési esélyegyenlőségi program elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat.
	Az esélyegyenlőségi programmal különösen a közoktatás terén megvalósuló  esélyegyenlőség előmozdítását kell ösztönözni.
	Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási helyzetére a beruházásokban, fejlesztésekben, a közoktatási intézményekben. Kiemelten fontos az érintett intézmények oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésével, illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlításával annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a településen a
	diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása.
	A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket.
	2008. július 3-án lépett hatályba az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi XXXI. törvény. Ennek célja, hogy tovább növelje az önkormányzati mozgásteret a közoktatás a szolgáltatás hatékony és szakszerű megszervezéséhez. Megteremtse az egyenlő bánásmód követelménye teljesítéséhez szükséges törvényi hátteret, a rendelkezésre álló hatósági eszközök bővítésével.
	A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 105. § (1) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként meghatározza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (a továbbiakban: közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv)”
	Az Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázatok elnyeréséhez szükséges csatolni az EB-ben meghatározott elvek alapján született esélyegyenlőségi programokat. Az esélyegyenlőségi programok egyik dokumentuma a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv.
	A (Kt.) 85. § (4) bekezdése előírja, hogy az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket.
	Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 218/2008. (IX.29.) Kt. határozatával építette be a közoktatási feladatellátási intézményhálózat- működtetési és fejlesztési tervébe a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. Az abban foglaltak figyelembe vételével került sor az önálló közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megalkotására, és elfogadására a 219 /2008. (IX.29.) Kt. határozattal.
	A Terv felülvizsgálatát 2010. decemberére tűztük ki, de a TIOP-1.1.1./07/01. kódszámú „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázat feltétele volt, hogy 2010. április 30-ig kell a Képviselő –testületnek elfogadnia, az OKM által kiadott útmutató alapján és az OKM által delegált esélyegyenlőségi szakértők bevonásával átdolgozott Tervet.
	A Terv szinte minden közoktatást érintő pályázat alapfeltétele.
	A város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve a településen működő közoktatási intézmények közreműködésével készült. Az átdolgozást az Oktatási és Kulturális Minisztérium által delegált esélyegyenlőségi szakértők, Mosolits Lászlóné és Hardi Éva, segítették.
	Az elfogadás másik feltétele egy esélyegyenlőségi fórum megtartása volt, melyen részt vettek a közoktatási intézmények vezetői, gyermek és ifjúságvédelmi felelősei a Cigány Önkormányzat Elnöke, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat csoportvezetője.
	Az EB szellemében összeállított Tapolca Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének programja a város közoktatási feladatellátás terén megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását kívánja ösztönözni.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Tapolca Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét jóváhagyja és az 1. számú melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.
	1. számú melléklet
	Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
	Tapolca Város Önkormányzata
	2010.
	A nemzetközi és hazai kutatások azt igazolják, hogy az erőteljes társadalmi polarizációval egyidejűleg az iskolában is jelen vannak az esélykülönbségek. A tanulók iskolába hozott különbségeiből adódó esélyegyenlőtlenséget hivatott az iskola csökkenteni, viszont ezt a feladatát jelenleg meglehetősen hiányosan tudja teljesíteni. Köztudott, hogy a tanulók háttere, otthoni körülményei igen meghatározóak képességeik alakulásában. Természetesen a gyermek fejlődése érdekében a család, a szülők tudnak a legtöbbet tenni, de mert ez nem minden esetben történik meg, az iskolák egyik fő feladata a hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek javítása.
	A PISA 2000 jelentés szerint Magyarországon az alsó és felső társadalmi státuszú szülők gyermekeinek iskolai teljesítménye közötti különbségek kiugróan magasnak számítanak. A legfrissebb, 2007-es PISA vizsgálat eredményei sem tudnak beszámolni változásról. A hazai központi vizsgálat a kompetenciamérés körébe vonja a hozott érték vizsgálatát, amelynek keretén belül azt nézi, hogy az iskola mennyire képes fejleszteni tanulóit, figyelembe véve, milyen hátterű az iskolai tanulók összessége. Az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából a hozott érték index számítása azért fontos, mert ezt figyelemmel kísérve választ kaphatunk arra a kérdésre, az iskola mennyire tud hozzájárulni a tanulók képességeinek fejlesztéséhez, az egyenlőtlenségek csökkentéséhez.
	Az integráltan oktatott hátrányos helyzetű tanulók fejlődése inkább garantált, mint az elkülönítetten oktatottaké. A szocializálódást is sokkal jobban segíti az együttnevelés, mint a szegregáció. Az integráció hosszú távon növelheti a tanulók esélyeit a munkapiaci érvényesülésben és a sikeres felnőtté válásban. Az iskolai oktatásban tehát lényeges a szegregáció megszüntetése, a diszkriminációmentes oktatási gyakorlat kialakítása és működtetése.
	Minden gyermek és tanuló számára egyrészt hasznos, másrészt kifejezetten érdekes más társadalmi csoport, etnikum életszokásait, hagyományait megismerni, az iskola feladata ennek lehetőségeit kihasználni. Nem a különbözőségek lefaragása tehát az iskola feladata, hanem az egyes tanulók hátrányainak csökkentése, az egyenlő esélyek biztosítása.
	A jogszabályok pontosan meghatározzák, milyen teendői vannak a közoktatási intézményeknek az esélyegyenlőség biztosítását illetően:
	( A diszkriminációt a magyar jogban elsődlegesen az Alkotmány tiltja (70/A§).
	( A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 4/A §-a rögzíti
	( 	Közös Memorandum a társadalmi befogadásról (Magyarország):
		A Memorandum bemutatja azokat a fő kihívásokat, amelyeket Magyarországnak kezelnie kell a szegénység és társadalmi kirekesztődés csökkentése érdekében, az ezekre adott szakmapolitikai válaszokat az EU tagállamai által elfogadott közös célkitűzések figyelembe vételével, valamint feltárja azokat a fő szakmapolitikai területeket, amelyek a későbbi értékelés és szakmai felülvizsgálat alapját képezhetik. E szakmapolitikai intézkedések megvalósítása értékelésre kerül az EU társadalmi befogadással kapcsolatos együttműködése keretében, amelynek célja, hogy 2010-ig a szegénység jelentős mértékű csökkenését segítse elő Európában.
	A város térségi szerepe, idegenforgalmi jelentősége évről évre nő.
	Német Kisebbségi Önkormányzat
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
	A városban a lakosság létszáma:
	1999. január 1-jén 18.660 fő,
	2002. január 1-jén 18.023 fő,
	2005. január 1-jén 17.678 fő
	2006. január 1-jén  17.332 fő
	2007. január 1-jén 17.209 fő
	2010. január 1-jén 16.415 fő volt.
	A lakosságszám folyamatos - tíz év alatt közel ezer fős - csökkenést mutat. A 2001-2007. közötti  lakosságszám csökkenést  az alábbi diagram mutatja:
	Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
	Jól látszik, hogy az utóbbi években a lakosságszám csökkenése erőteljesebb, mint a korábbi időszakban. A megelőző évhez viszonyított legmagasabb lakosságcsökkenés 2003-ban és 2006-ban volt, mindkét évben 185 – 185 fővel volt kevesebb a város lakóinak a száma. Egymáshoz hasonló képet mutat a 2004-es és a 2005-ös év, mindkettőben 160 volt a csökkenés száma. A 2007-es év adatai szerint ebben az évben a csökkenés kisebb, mint korábban, mindössze 123 fő. A 2007-es és a 2010-es adatokat figyelembe véve a csökkenés 794 fő volt, ami három éves viszonylatban évenként 264 főt jelent évente.
	A lakosság korösszetételét mutatja a következő diagram.
	A lakosság kor szerinti megosztása részletesebb bontásban:
	A település neve
	1 évesek száma
	2 évesek száma
	3 évesek száma
	4 évesek száma
	5 évesek száma
	6
	évesek száma
	7-10 évesek száma
	10-14 évesek száma
	14-16
	évesek száma
	16-18 évesek száma
	18-20
	évesek száma
	21-24 évesek száma
	Tapolca
	180
	184
	171
	141
	164
	150
	866
	892
	460
	480
	461
	1053
	Forrás: Demográfiai mutatók, Közigazgatási hivatal
	Tapolca legfrissebb adatai alapján a város lakosságának nem és kor szerinti megoszlását mutatja az alábbi korfa.
	Tapolca korfája 2007
	(fő)
	Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
	A korfa azt igazolja, hogy a munkavállaló korú népesség erős túlsúlyban van a településen.
	A következő diagram a Közép - dunántúli Régió, Veszprém megye és a Tapolcai Többcélú Kistérségi Társulás adatait hasonlítja össze.
	A kistérség elvándorlási mutatói 1999 óta erősen ingadoznak. A 2000. és a 2003. évet kivéve viszont nem magasak, alulmaradnak a régiós értékekhez képest.
	Az alábbi táblázatok azt mutatják, mennyire jellemző a településre a bevándorlás illetőleg az elvándorlás.
	A bevándorlás értékelése:
	Közeli településekről
	3
	Közeli városból
	1
	Távolabbi településekről
	3
	Távolabbi városokból
	2
	Megyeszékhelyről
	1
	Budapestről
	1
	Külföldről
	1
	Egyáltalán nem jellemző a közeli városból, a megyeszékhelyről és Budapestről való bevándorlás. Ritkán fordul elő, hogy külföldről a városba költöznek, és jellemző, hogy Tapolcán telepednek le a közeli vagy távolabbi településekről, távolabbi városokból ideérkezők.
	Az elvándorlás értékelése:
	Közeli településekre
	4
	Közeli városba
	2
	Távolabbi településekre
	1
	Távolabbi városokba
	1
	Megyeszékhelyre
	1
	Budapestre
	3
	Külföldre
	1
	Egyáltalán nem jellemző a távolabbi településekre, városokba, a megyeszékhelyre vagy a külföldre való elvándorlás. Előfordul, hogy néhányan elköltöznek közeli városba, közepesen jellemző a Budapestre való elvándorlás. Leginkább a közeli településekre való költözés a jellemző.
	Tapolca város arra törekszik, hogy lakói számára mind nagyobb teljességgel biztosítsa a különböző közszolgáltatásokat. A szolgáltatások ellátásában az önkormányzat célja nem csupán a mennyiségi teljesítés, feladatai elvégzésében lényeges elem a minőségi munka.
	Az alábbi közszolgáltatások jellemzően a településen elérhetőek:
	Közoktatási intézményi feladatok
	Óvodai nevelés
	Intézményfenntartó társulásban vagy a megyének átadott feladatként
	Általános iskolai oktatás 1-4.
	Általános iskolai oktatás 5-8.
	Érettségit adó középfokú oktatás
	Szakképzés
	Alapfokú művészetoktatás
	Közoktatási szakszolgálati feladatok:
	Korai fejlesztés és gondozás
	Megyei önkormány
	zati fenntartással
	Nevelési tanácsadás
	Logopédiai ellátás
	Fejlesztő felkészítés
	Gyógypedagógiai tanácsadás
	Gyógytestnevelés
	Intézményfenntartó társulásban
	Gyermekjóléti alapellátások:
	Gyermekjóléti szolgáltatás
	Önkormányzati feladatellátással
	Bölcsőde
	Önkormányzati feladatellátással
	Iskolai napközi
	Az önkormányzat által társulásban fenntartott intézményekben
	Kulturális/sportinformatikai szolgáltatás:
	Könyvtár
	Az önkormányzat által fenntartott intézményekben
	Művelődési központ
	Múzeum
	Ingyenes internetes hozzáférés
	A következő gyermekjóléti alap- és szakellátások nem érhetők el a településen, a szolgáltatást más szervezet sem biztosítja.
	Családi napközi
	Házi gyermekfelügyelet
	A következő szakszolgálati feladatokat Veszprémben tudják elérni:
	Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
	-	pedagógiai szaktanácsadás (pedagógiai módszerek ismertetése, terjesztése),
	-	pedagógiai tájékoztatás (szakmai információk, dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, használatba adása),
	-	a pedagógusok önképzésének segítése, továbbképzések szervezése,
	-	tanácsadás tanulóknak, szülőknek,
	-	jogi tanügy-igazgatási tanácsadás pedagógusoknak,
	-	tantárgyi mérések elvégzése, annak kiértékelése, elemzése,
	-	pályázatokban való együttműködés.
	A településen 2009. december 31-én 813 gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi támogatást.
	Járdányi Pál Zeneiskola
	Balatonfelvidéki Szín- Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
	Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó Tapolca
	Mihály Dénes Szakképző Iskola
	(felnőtt oktatás)
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete 207/2008. (IX. 12.) Kt.,
	Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2008.(IX. 11.) Kt. határozatával módosította a Társulási megállapodást a 2008. július 2-ával történő átszervezés vonatkozásában.
	Településünk 2008. januárjában, Tapolca Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2/2008. (I.22.) Kt. határozatával fogadta el a Közoktatási Intézkedési Terv részét képező Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést.
	Az eltelt időszakban az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából lényeges változások történtek:
	Tapolca Város Önkormányzata átgondolta és a változó körülményekre való tekintettel átszervezte óvodáit és iskoláit, amely változás 2008. július 2-án lépett hatályba. Az átszervezett óvoda neve: Tapolcai Óvoda, az átszervezett iskola neve: Tapolcai Általános Iskola. Az eddigi önálló óvodák és iskolák tagintézményekként működnek tovább, megtartva arculatukat, sajátosságaikat, hagyományaikat.
	2007-ig a Tapolca biztosította az önként vállalt közoktatási intézmények fenntartását. A város vezetése 2007. augusztus 31-ével megyei fenntartásba adja át e feladatait, köztük a Széchenyi István Szakképző Iskolát is.
	2008-ban azonban a különböző jogszabályi változások szükségessé tették volna az érvényben lévő intézménystruktúra 2008. szeptember 1-jétől történő átalakítását a jövőbeni fejlesztési lehetőségek megteremtése érdekében.
	A Város Képviselő-testülete döntéséivel támogatta a szakképzés területén létrehozandó Területi Integrált Szakképző Központok létrehozását.
	Az előkészületi munkák során, azonban felmerült annak lehetősége, hogy  a TISZK-en belül a Széchenyi István Szakképző Iskola tagintézményként működhetne tovább és ezáltal olyan folyamat indulna el, amely az intézmény folyamatos visszafejlesztését eredményezte volna.
	Erre való figyelemmel a város 2008. július 1-jével a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartását közös megegyezéssel visszavette Veszprém Megyei Önkormányzattól.
	A középiskolai oktatást illetően egy Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) kialakítása történt meg a városban (Balaton-felvidék –Somló Szakképzés –szervezési Társulás)
	Tapolcai Általános Iskola
	Bárdos Lajos Intézményegysége
	Az intézményt Tapolca Város Önkormányzata pályázati forrás segítségével részlegesen felújította (tetőcsere, hőszigetelt vakolat , hőszigetelt nyílászárók beépítése).
	Tapolcai Általános Iskola
	Kazinczy Ferenc Tagintézménye
	Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola
	Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
	Az alapképzés mellett a diákok a következő fejlesztő foglalkozásokon, fakultációkon vehetnek részt:
	- logopédia,  néptánc,  szövő, háztartási ismeretek,  szakkör,  sportkör
	Speciális szakiskola választható szakai: dísznövénytermesztő, parkgondozó, sütőipari munkás, varrómunkás, virágkötő.
	Lehetőség van az iskola típusából adódóan ingyenes második szakma megszerzésére, melyek megegyeznek a fentiekkel. A szakiskola elvégzése után lehetőség van jobb képességű, tehetséges tanulóknak szakmunkásvizsga letételére a tanulmányi idő meghosszabbításával.
	Balatonfelvidéki Szín- Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a művészetoktatás fejlesztő hatásának ismeretében fontosnak tartja, hogy a Tapolcai Általános Iskola intézményegységeiben a képzőművészet iránt érdeklődő tanulók a Balatonfelvidéki Szín- Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által kínált lehetőségekkel (képző-és iparművészeti ágon, kézműves tanszakon) megismerkedjenek, és azokat igénybe vegyék. A testület 193/2008. (VII. 22.) Kt határozatával, és bérleti szerződés megkötésével engedélyezte az intézmény működését.
	A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Képző- és Iparművészeti Iskola 2005. szeptemberében azzal a céllal kezdte meg működését, hogy a Balaton-felvidék fiataljai számára igényes művészetoktatást biztosítson, olyan művészetoktatást, ami országosan is példaértékű.
	A 2007/2008-as tanévben zajló minősítési eljárást követően az intézmény elnyerte a „Kiválóra minősített intézmény” címet.
	Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
	A középfokú nevelési – oktatási intézmények megyei fenntartásban vannak, kivétel a Széchenyi István Szakképző Iskola.
	A város a helyben lakók és a környék gyermekei, tanulói számára az oktatási lehetőségek széles kínálatát biztosítja.
		A Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye Batsányi János Hungarian-English Bilingual Primary School and Sports School, Member School of Tapolca Primary School angol két tanítási nyelvű képzés van.
		Emelt szintű nyelvoktatás folyik a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Általános Intézményegységében és a Kazinczy Ferenc Tagintézményében.
		Alapfokú művészetoktatás folyik a Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézményben és a Balatonfelvidéki Szín- Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézményben.
		Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban középfokú, általánosan képző iskolai osztályok is működnek és emeltszintű nyelvoktatási képzés is folyik.
		A szakképzés biztosítása két intézményt érint: a Széchenyi István Szakképző Iskolát és Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt
		A kollégiumi ellátáshoz való hozzáférés is biztosított a városban a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban.
	A települési Önkormányzat határozattal szabályozta Tapolcán a beóvodáztatási és beiskolázási körzethatárokat. A körzethatárok megállapítása megfelel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. §. (2) bekezdése az iskolai körzethatárok kialakításával kapcsolatos előírásoknak.
	A településen a lakosság túlnyomó része a város belterületén él, a külterületen élők száma minimális.
	Külterületen élők száma:
	összesen
	HH / HHH
	6 fő
	ebből
	3-5 éves gyermekek száma
	2 fő
	1/0 fő
	ebből
	óvodába jár
	2 fő
	1/0 fő
	általános iskolás tanulók száma
	4 fő
	2/0 fő
	A külterületen élő 3-5 éves gyermekek száma alacsony, mintegy 6 fő. Ők mindannyian járnak óvodába és iskolába, közülük négyen hátrányos helyzetűek, nincs közöttük halmozottan hátrányos helyzetű.
	A gyermekek és tanulók közül a legtöbben a településen működő nevelési-oktatási intézményekbe járnak. Elenyésző számban vannak a településről eljárók és a településre bejárók is.
	Az óvodás gyermekek tekintetében a következő a helyzet.
	Helyben óvodába járó gyermekek száma: 610 fő.
	Közülük 50 gyermek jár be más településekről, ez az óvodások összlétszámának 8,1 %-a.
	A bejárók között nincs halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.
	A többség (40 gyermek) a szüleivel, személygépkocsival jár be Tapolcára, 10 gyermek tömegközlekedési eszközt használ a bejáráshoz.
	Nincs a településről más helység óvodájába eljáró gyermek.
	Tapolca Város Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata intézményi társulást hozott létre Tapolcai Közoktatási Intézményi Társulás néven.
	Raposkról bejárók száma
	 (fő)
	Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézménye
	2
	Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézménye
	2
	Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézménye
	3
	Tapolcai Óvoda Szivárvány Intézményegysége
	0
	Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye
	2
	Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége
	6
	Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye
	4
	Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
	0
	Összesen:
	19
	Az általános iskolás tanulók vonatkozásában
	A tanulók létszáma a település általános iskoláiban
	Összesen:
	Alsó tagozatos (1-4.)
	664
	Más településről bejáró
	124
	ebből
	tömegközlekedéssel
	44
	iskolabusszal
	0
	falugondnoki szolgálattal
	0
	egyéni (szülők szgk.-val)
	80
	Felső tagozatos (5-8.)
	768
	Más településről bejáró
	192
	ebből
	tömegközlekedéssel
	150
	iskolabusszal
	0
	falugondnoki szolgálattal
	0
	egyéni (szülők szgk.-val)
	42
	A város általános iskoláiba járó tanulók közül a bejárók száma: 316 fő.
	Ez a tanulók összlétszámának 22 %-a.
	A bejárók közül kevesen járnak be iskolabusszal, több tanulót a szülők szállítanak, a többség tömegközlekedést használ. A tömegközlekedési eszközzel bejáró tanulók aránya: 13,5%. Jellemzően az alsó tagozatos gyermekeket szállítják a szülők személygépkocsival, a felsősök a tömegközlekedést használják.
	Az intézmények közötti megoszlás a bejáró tanulók tekintetében:
	
	Az iskola tanulói létszámához viszonyítva a legnagyobb a bejárók aránya 65,4%-a a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskolába és EGYMI-ben.  Itt a bejáró tanulók 66 %-a hátrányos helyzetű tanuló. A magas százalékot az iskola térségben betöltött szerepe indokolja. A legkisebb a bejáró tanulók aránya a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményében.
	Az óvodai feladatellátást az önkormányzat 1 óvodája és 1 egyházi fenntartású óvoda látja el.
	Az óvodai férőhelyek száma 698 fő.
	Az óvodába járó gyermekek száma: 610 fő.
	Az óvodáskorú gyermekek kimaradása az óvodai nevelésből nem jellemző a településen. Nem fordul elő, hogy férőhely hiánya miatt nem biztosított az óvodai szolgáltatás a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára 3 éves kortól.
	Gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás nincs a település óvodáiban, de integrált formában foglalkoznak az óvodák sajátos nevelési igényű gyermekekkel.
	A települési önkormányzat határozattal szabályozta Tapolcán a körzethatárokat.
	Tapolcán az általános iskolai feladatot ellátó intézmények száma: 3, a feladat ellátási helyek száma: 6.
	Az általános iskolákban 1432 gyermek tanul.
	Ebből a magántanulók száma: 21 fő.
	A magántanulók megoszlása az iskolák között:
	 Az iskola neve
	Magántanulók száma
	Magántanulók aránya az össz létszámhoz viszonyítva
	Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége
	11 fő
	2,9%
	Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye
	0 fő
	0%
	Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye
	2 fő
	0,7%
	Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola
	3 fő
	2,1%
	Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
	8 fő
	9,8%
	Összesen 655 fő veszi igénybe az iskolai napközis szolgáltatásokat, mely alsó tagozaton 536 főt jelent, felső tagozaton, pedig 119 főt. A 1432 fős összlétszámhoz viszonyítva 45,7 %-ot tesz ki.
	A napközis szolgáltatást igénybe vevők megoszlása az iskolák között:
	 Az iskola neve
	Napköziben és tanulószobán résztvevők száma
	Résztvevő aránya az általános iskolások össz létszámhoz viszonyítva
	Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége
	178 fő
	48,5%
	Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye
	248 fő
	43,5%
	Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye
	116fő
	42%
	Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola
	72 fő
	52,2%
	Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
	41 fő
	50,6%
	Az intézményfenntartók törekvése, hogy minél több tanuló kapja meg az igénye szerinti szolgáltatást: a tanítási órákra való szervezett felkészülést, a napközi otthonos foglalkozások által nyújtott, szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségét. A városban tanulók közül sokan élnek ezzel a szolgáltatással.
	Tapolca általános iskolai szolgáltatást nyújtó intézményei különböző tanórán kívüli tevékenységeket kínálnak és szerveznek a tanulóik számára. Ezeken a foglalkozásokon, programokon évről évre a tanulók nagy hányada részt vesz. A programok szereplői a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók is.
	A 2009/10-es tanév számai a tanórán kívüli programokat illetően.
	Tanórán kívüli programok
	 
	Résztvevők aránya az össz tanulói létszámhoz viszonyítva
	Szakkör, érdeklődési kör
	62%
	Művészeti csoport
	1,7%
	Iskolai nyári tábor
	19%
	Erdei iskola
	29%
	Iskolai sportkör
	52%
	Énekkar
	21%
	Vannak intézmények, ahol bővebb az iskolán kívüli programok kínálata, máshol ez szűkebb. A tanórán és iskolán kívüli programok működtetésével leginkább foglalkozó intézmények:
	Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége,
	Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye
	Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye, valamint a
	Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola,
	A településen működő nevelési, oktatási intézmények nagy gyakorisággal kerülnek kapcsolatba a különböző, a nevelő-oktató munkát segítő szervezetekkel. Így rendszeres kapcsolatuk van:
		a családsegítő szolgálattal,
		a gyermekjóléti szolgálattal,
		a védőnőkkel,
		a cigány kisebbségi önkormányzattal,
		a német kisebbségi önkormányzattal,
		a Városszépítő Egyesülettel,
		a Városi Sportegyesülettel,
		a nevelési tanácsadóval,
		a Boldog Özséb Alapítvánnyal,
		a Kinizsi Táncegyüttessel.
	Tapolcán a középfokú oktatás feladat ellátási helyeinek száma: 3.  A városban megtalálható
	-	a gimnáziumi oktatás,
	-	a szakközépiskolai oktatás,
	-	a szakiskolai oktatás,
	-	a speciális szakiskolai oktatás,
	-	a kollégiumi ellátás.
	A középiskolai létszámadatok a 2009/2010-es tanévben a következők:
	Intézmény
	Tanulók száma
	360
	Kollégium
	36
	Szakközépiskola
	241
	Szakiskola
	338
	Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
	113
	
	A középiskolák biztosítják az általános műveltség átadását, valamint a szakképzést. A tanórán kívüli foglalkozásokon segítik a tanulók előrehaladását, a vizsgákra való felkészülést, a versenyeken való eredményes szereplést.
	A város közoktatási intézményeiben a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók aránya a következőképpen alakul.
	Két óvoda működik Tapolcán, 5 feladatellátási hellyel. Az óvodákban a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya a következő.
	Hátrányos helyzetű gyermekek:
	Az összlétszámot tekintve a hátrányos helyzetű gyermekek aránya 28 %.
	Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek:
	Az összlétszámot tekintve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arány 2 %.
	A hátrányos helyzetű gyermekek megoszlása a városban működő óvodák között %-ban kifejezve:
	Az óvodák között nagy a különbség a hátrányos helyzetű gyermekek befogadását illetően.
	A legmagasabb a hátrányos helyzetűek aránya a Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézményében, ebben az Tagintézményben a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek is vannak (3,5%).
	A településen három intézmény 6 feladatellátási helyen foglalkozik általános iskolai neveléssel, oktatással.
	Az iskolákban a hátrányos helyzetű tanulók aránya a következő:
	Az általános iskolások 24,3%-a hátrányos helyzetű tanuló.
	Az iskolákban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a következő:
	A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya: 4,9%.
	Az alábbi diagram azt ábrázolja, hogy az egyes általános iskolai tagintézményenként milyen a hátrányos helyzetű tanulók aránya az iskolánkénti összes tanulói létszámhoz képest.
	A legalacsonyabb, 20 % alatti a hátrányos helyzetű tanulók aránya a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményében: 18,8 %.
	Ennél magasabb mutatókkal rendelkeznek az alábbi intézmények:
	Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége: 25,6 %
	Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye: 20,7 %
	Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény: 54,3%
	Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola: 34%.
	A hátrányos helyzetű tanulók megoszlása az egyes alapfokú intézmények között nem nagy különbségeket mutat. Kiemelkedő viszont a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI: 54,3%. Utóbbi nem helyi önkormányzati fenntartású iskola. Viszont a két évvel ezelőtti felmérés alapján nem történt sem emelkedés sem csökkenés. A Tapolcai Általános Iskola tagintézményeiben viszont emelkedett a hátrányos helyzetű tanulók száma, eloszlásuk viszont egyenletesebb lett.
	Az alábbi diagram azt ábrázolja, hogy az egyes általános iskolák tagintézményeiben milyen a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az iskolánkénti összes tanulói létszámhoz képest, százalékban kifejezve:
	A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat tekintve sem kiegyenlített a helyzet a település iskolái között.
	Viszonylag alacsony az arány a következő iskolákban:
	Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye: 0,5 %
	Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége: 2,5 %
	Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye: 4,7 %
	Ennél magasabb mutatóval rendelkezik a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola: 6%
	Kiemelkedően magas a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI, ott ez az arány: 46,9%.
	A tanórán kívüli programok, foglalkozások mindenki számára hozzáférhetők. Nincs megkülönböztetés, az esélyegyenlőség biztosítva van.
	A középiskolák vonatkozásában a hátrányos helyzetű tanulók arányát illetően a következő a helyzet:
	Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI: 59,3 %
	A középiskolák vonatkozásában a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányát illetően a következő a helyzet:
	Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI: 38,1 %
	Ezek jelentős aránykülönbségek, amelyek szemben állnak az esélyegyenlőség követelményével. A HHH-s diákok esélyeinek egyenlősége érdekében csökkennie kell a HHH-s diákok 38,1 %-kos arányának a fogyatékosok szegregált iskolájában, mivel nem képzelhető el, hogy a szellemi fogyatékosság összefüggne a társadalmi réteghelyzettel.
	A HHH-s diákok esélyeinek egyenlőségét az tükrözné híven, ha nem 0% lenne az arányuk a gimnáziumban, hanem ennél jelentősen nagyobb. Ilyen célú intézkedéseket tervezni kell a HHH-s tanulók érdekében, hogy a munkaerőpiacon sikeresen indulhassanak el.
	Tapolca város óvodáiba kevés a sajátos nevelési igényű gyermek 2 fő,  a sajátos nevelési igényű gyermekek aránya az összlétszámhoz viszonyítva 0,3 %.
	Az általános iskolákban a sajátos nevelési igényű tanulók arány a következő:
	Az általános iskolákban az összlétszámához viszonyítva az SNI tanulók aránya 6,8 %.
	A településen működik a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI, amely alapító okirata szerint: sajátos nevelésű igényű gyermekek általános iskolája, szakiskola, speciális szakiskolája, ahol az általános iskolások 100 %-a  SNI-s tanuló. A középiskolák esetében a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI kívül a többi középiskolában nincsenek SNI-s tanulók.
	országos átlag 2005/2006
	2,11% évfolyamismétlők aránya
	0,61% magántanulók aránya
	0,37% 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya (%)
	A város általános iskoláiban évről évre változik a lemorzsolódási arány. Hol magasabb, hol alacsonyabb, az aktuális tanulói képességektől, attitűdöktől függően.
	Az alábbi táblázat a Bárdos Lajos Általános Iskola (jelenleg a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységeként működik) lemorzsolódási helyzetét mutatja 6 tanév viszonylatában.
	Évfolyamismétlők aránya (%)
	Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya (%)
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	2003/2004
	1
	4
	1,1
	4
	2004/2005
	2,4
	7
	1,3
	5
	2005/2006
	2,7
	10
	1,4
	5
	2006/2007
	2,7
	8
	0,8
	5
	2007/2008
	4,2
	9/3
	0,7
	3/1
	2008/2009
	4,5
	10/4
	0,2
	1/1
	Az Intézményegységben a lemorzsolódási arány az országos átlag fölött van. Hiányzás miatti évismétlők is jóval többen vannak, mint az országos átlag.
	Az alábbi táblázat a Batsányi János Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola (jelenleg a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézményeként működik) lemorzsolódási helyzetét mutatja 6 tanév viszonylatában.
	Évfolyamismétlők aránya (%)
	Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya (%)
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	2003/2004
	1,8
	10,9
	0,6
	2,4
	2004/2005
	1,7
	10,1
	0,85
	2,5
	2005/2006
	1,7
	9,4
	1,1
	2,1
	2006/2007
	1,8
	4,3/2,1
	1,34
	0/6,7
	2007/2008
	2,6
	5/3
	0,3
	1/1
	2008/2009
	2,8
	5/3
	0,3
	1/0
	A tagintézményben a lemorzsolódási arány az országos átlag felett van. A 250 óránál többet hiányzók aránya az évek során egyre csökken, a vizsgált tanévek némelyikében meghaladja az országos áltagot.
	Az alábbi táblázat a Kazinczy Ferenc Általános Iskola (jelenleg a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményeként működik) lemorzsolódási helyzetét mutatja 6 tanév viszonylatában.
	Évfolyamismétlők aránya (%)
	Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya (%)
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	2003/2004
	2,5
	11/11
	0
	0
	2004/2005
	2,,3
	12/6
	0
	0
	2005/2006
	2,0
	12/0
	0
	0
	2006/2007
	1,0
	5/0
	0
	0
	2007/2008
	0,5
	2/0
	0,1
	1/0
	2008/2009
	0
	0
	0
	0/0
	A Tagintézményben a lemorzsolódási arány az utóbbi 6 évben már az országos átlag alatt van. Hiányzás miatti évismétlés egy esetben fordult elő.
	Az alábbi táblázat a Nagyboldogasszony RK Általános Iskola lemorzsolódási helyzetét mutatja 6 tanév viszonylatában.
	Évfolyamismétlők aránya (%)
	Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya (%)
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	2003/2004
	7,04
	28,57
	2,11
	10,71
	2004/2005
	3,64
	12,9
	1,82
	9,68
	2005/2006
	8,33
	32,2
	1,04
	6,45
	2006/2007
	2,87
	7,8
	0,57
	4,76
	2007/2008
	1,8
	3/0
	0,6
	1/1
	2008/2009
	1,4
	2/0
	0,7
	1/1
	Az iskolában az utóbbi két évben a lemorzsolódási arány az országos átlag alatt van. A 250 óránál többet hiányzók aránya az évek során egyre javul, de továbbra is az országos átlag fölé emelkedik.
	Az alábbi táblázat a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI lemorzsolódási helyzetét mutatja 6 tanév viszonylatában.
	Az iskola esetében nem vettük külön az általános iskolai és a középiskolai részt, a számadatok az egész intézményre vonatkoznak.
	Évfolyamismétlők aránya (%)
	Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya (%)
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	2003/2004
	3
	3
	2
	2
	2004/2005
	2
	2
	1,5
	1,5
	2005/2006
	4
	4
	1
	1
	2006/2007
	3
	3
	1
	1
	2007/2008
	6,8
	11/7
	1,7
	1/1
	2008/2009
	7,3
	7/5
	3,9
	4/3
	Az iskolában a lemorzsolódási arány az országos átlag fölött van minden tanévben. A 250 óránál többet hiányzók aránya szintén meghaladja az országos átlagot.
	Batsányi János Gimnázium és Kollégium
	Évfolyamismétlők aránya (%)
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	2003/2004
	1,4
	-
	2004/2005
	0,1
	-
	2005/2006
	0,6
	-
	2006/2007
	0,4
	-
	2007/2008
	0,2
	-
	2008/2009
	0
	-
	Az intézményben az évismétlők száma alacsony, 250 óránál többet hiányzó pedig a vizsgált időszakban nem volt az iskolában.
	Széchenyi István Szakképző Iskola
	Évfolyamismétlők aránya (%)
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	2003/2004
	1,9
	2004/2005
	1,6
	2005/2006
	1,7
	6/2
	2006/2007
	1,9
	5/3
	2007/2008
	5,7
	13/4
	2008/2009
	4,9
	12/3
	Az iskola lemorzsolódási mutatói egyre alacsonyabbak, fokozatos javulás tapasztalható. Hiányzás miatti lemorzsolódás a vizsgált időszakban nem volt az intézményben.
	A következőkben a táblázatok azt mutatják meg, hogy az egyes általános iskolák tanulói milyen középfokú intézményben folytatják tanulmányaikat a 8. évfolyam elvégzése után.
	Az alábbi táblázat a Bárdos Lajos Általános Iskola (jelenleg a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegységeként működik) továbbtanulási adatait rögzíti.
	Gimnázium (%)
	Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (%)
	Szakiskolai képzés (%)
	összlétszámon belül
	HHH-tanulók körében
	összlétszámon belül
	HHH-tanulók körében
	összlétszámon belül
	HHH-tanulók körében
	2003/2004
	47
	34
	25
	20
	28
	46
	2004/2005
	29
	25
	37
	32
	34
	43
	2005/2006
	41
	32
	31
	28
	28
	40
	2006/2007
	50
	35
	30
	27
	20
	38
	országos átlag
	36,6%
	43,1%
	19,0%
	
	Az országos adatok tekintetében a fennmaradó 1,3% speciális szakiskolában tanul tovább.
	Egy év kivételével jellemzően a gimnáziumban továbbtanulók aránya a legmagasabb. A legtöbb hátrányos helyzetű tanuló a szakiskolában továbbtanulók körében van.
	Az alábbi táblázat a Batsányi János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola (jelenleg a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézményeként működik) továbbtanulási adatait rögzíti.
	Gimnázium (%)
	Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (%)
	Szakiskolai képzés (%)
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	2003/2004
	52
	6
	27
	8
	21
	17
	2004/2005
	58
	7
	19
	9
	23
	20
	2005/2006
	56
	6,5
	26
	6
	18
	19
	2006/2007
	52
	7
	16
	4
	32
	16
	A gimnáziumokban továbbtanulók aránya az egyes tanévekben folyamatosan több, mint a továbbtanulók 50%-a. A szakközépiskolában és a szakiskolában továbbtanulók hasonló arányban vannak évről évre.
	A Kazinczy Ferenc Általános Iskola (jelenleg a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményeként működik) továbbtanulási adatait rögzíti a következő táblázat
	Gimnázium (%)
	Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (%)
	Szakiskolai képzés (%)
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	2003/2004
	52
	1/0
	32
	6/0
	16
	7/7
	2004/2005
	50
	0/0
	32
	13/0
	18
	5/5
	2005/2006
	43
	0/0
	27
	11/0
	30
	3/3
	2006/2007
	50
	2/0
	31
	5/0
	19
	3/3
	Az iskolának csak egy évre vannak adatai. Ebben a tanévben a legtöbben a gimnáziumi oktatást választották a továbbtanulók közül, legkevesebben pedig a szakiskolába mentek az általános iskolai tanulmányaik befejeztével. Nem volt, aki ne tanult volna tovább.
	A következő táblázat a Tapolcai Általános Iskola összesített adatait tartalmazza az utóbbi két tanévben:
	Gimnázium (%)
	Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (%)
	Szakiskolai képzés (%)
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	összlétszámon belül
	HH / HHH-tanulók körében
	2007/2008
	52
	11/0
	32
	11/1
	14
	6/1
	2008/2009
	51
	11/0
	29
	11/0
	19
	6/2
	A Nagyboldogasszony R.K. Általános Iskola továbbtanulási adatait mutatja a következő táblázat.
	Gimnázium (%)
	Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (%)
	Szakiskolai képzés (%)
	Speciális szakiskola (%)
	Nem tanult tovább
	(%)
	összlétszámon belül
	HHH-tanulók körében
	összlétszámon belül
	HHH-tanulók körében
	összlétszámon belül
	HHH-tanulók körében
	összlétszámon belül
	HHH-tanulók körében
	összlétszámon belül
	HHH-tanulók körében
	2003/2004
	36,4
	1
	27,3
	-
	36,4
	99
	2004/2005
	11,1
	-
	33,3
	-
	55,5
	100
	2005/2006
	11,1
	-
	50
	66,6
	33,3
	-
	5,6
	33,3
	2006/2007
	33,3
	-
	19,4
	-
	44,4
	100
	2,8
	-
	A vizsgált időszakban az iskolából a nyolcadik évfolyamot elvégzők legnagyobb része szakiskolai osztályokban folytatta a tanulmányait. A hátrányos helyzetű tanulók jellemzően a szakiskolai oktatást választják, ott tanulnak tovább.  Az utóbbi két tanévben előfordult, hogy egy-egy tanuló nem tanult tovább.
	A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI továbbtanulási adatait mutatja a következő táblázat.
	Gimnázium (%)
	Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (%)
	Szakiskolai képzés (%)
	Speciális szakiskola (%)
	Nem tanult tovább
	(%)
	Össz-létszá-mon belül
	HHH-tanulók köré-ben
	Összlét-számon belül
	HHH-tanulók körében
	Összlét-számon belül
	HHH-tanulók körében
	Összlét-számon belül
	HHH-tanulók körében
	Összlét-számon belül
	HHH-tanulók körében
	2003/2004
	-
	-
	-
	-
	3
	16
	93
	63
	4
	4
	2004/2005
	-
	-
	-
	-
	4
	18
	91
	65
	5
	5
	2005/2006
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	98
	67
	2
	2
	2006/2007
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	100
	71
	0
	0
	2007/2008
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	100
	14/8
	0
	0
	2008/2009
	-
	--
	-
	-
	0
	0
	100
	15/8
	0
	0
	Az iskola tanulóinak nagy többsége speciális szakiskolában folytatja tanulmányait. A korábbi években volt, aki szakiskolában tanult tovább, az utóbbi két tanévben nem volt ilyen tanuló. Kis százalékban, de előfordult a vizsgált időszakban, hogy tanuló nem folytatta tanulmányait.
	Meg kell állapítani, hogy a település azonos típusú intézményeiben nincs jelentős eltérés a továbbtanulási mutatók tekintetében. A legtöbb, szakiskolában továbbtanuló a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában van. A speciális szakiskolai továbbtanulás a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-ben jelenik meg. Utóbbi két iskola esetében fordul elő, hogy a diák az iskola elvégzése után nem tanul tovább.
	A kompetenciaméréssel kapcsolatos összehasonlítható adatok a következők.
	Bárdos Lajos Általános Iskola (jelenleg a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézményeként működik)
	2003
	2004
	2006
	Országos kompetencia-mérés eredménye
	Iskola átlaga
	Országos átlag
	Iskola átlaga
	Országos átlag
	Iskola átlaga
	HHH tanulók átlaga
	Országos átlag
	Szövegértés
	6. évfolyam
	500
	500
	516
	509
	543
	430
	493
	8. évfolyam
	–
	–
	505
	500
	505
	420
	497
	Matematika
	6. évfolyam
	512
	500
	547
	505
	523
	425
	493
	8. évfolyam
	–
	–
	494
	500
	514
	420
	494
	Batsányi János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola (jelenleg a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézményeként működik)
	2003
	2004
	2006
	Országos kompetencia-mérés eredménye
	Iskola átlaga
	Országos átlag
	Iskola átlaga
	Országos átlag
	Iskola átlaga
	HH / HHH tanulók átlaga
	Országos átlag
	Szövegértés
	6. évfolyam
	519
	500
	559
	509
	-
	-
	493
	8. évfolyam
	–
	–
	566
	500
	551
	-
	497
	Matematika
	6. évfolyam
	506
	500
	576
	505
	-
	-
	493
	8. évfolyam
	–
	–
	559
	500
	532
	-
	494
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola (jelenleg a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményeként működik)
	2003
	2004
	2006
	Országos kompetencia-mérés eredménye
	Iskola átlaga
	Országos átlag
	Iskola átlaga
	Országos átlag
	Iskola átlaga
	HHH tanulók átlaga
	Országos átlag
	Szövegértés
	6. évfolyam
	511
	500
	540
	509
	-
	-
	493
	8. évfolyam
	–
	–
	520
	500
	529
	-
	497
	Matematika
	6. évfolyam
	546
	500
	528
	505
	-
	-
	493
	8. évfolyam
	–
	–
	528
	500
	517
	-
	494
	Minden vizsgált iskola hasonló eredményeket ér el a kompetenciaméréseken: nincs az iskolák között jelentős eltérés. Általában az országos átlag fölött vannak a mérések mutatói.
	Meg kell állapítani, hogy a HHH eredményességéről egy iskola kivételével nincsenek adatok a mérési mutatókat illetően.
	Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
	2003
	2004
	2006
	2007
	Országos kompetencia-mérés eredménye
	Iskola átlaga
	Országos átlag
	Iskola átlaga
	Országos átlag
	Iskola átlaga
	HHH tanulók átlaga
	Országos átlag
	Iskola átlaga
	HHH tanulók átlaga
	Szövegértés
	10. évfolyam
	574
	500
	558
	499
	569
	Nincs adat
	501
	Nincs adat
	Nincs adat
	Matematika
	10. évfolyam
	556
	500
	567
	497
	543
	Nincs adat
	499
	Nincs adat
	Nincs adat
	
	A mérések pontértékei az országos ponthatár fölött vannak.
	Széchenyi István Szakképző Iskola
	2003
	2004
	2006
	2007
	Országos kompetencia-mérés eredménye
	Iskola átlaga
	Országos átlag
	Iskola átlaga
	Országos átlag
	Iskola átlaga
	HHH tanulók átlaga
	Országos átlag
	Iskola átlaga
	HHH tanulók átlaga
	Szövegértés
	10. évfolyam
	490
	500
	491
	499
	464
	Nincs adat
	501
	Nincs adat
	Nincs adat
	Matematika
	10. évfolyam
	440
	500
	442
	497
	448
	Nincs adat
	499
	Nincs adat
	Nincs adat
	A mérések pontértékei alatta maradnak az országos átlagnak.
	2008. évi Országos kompetencia-mérés eredménye
	Országos
	átlag
	Batsányi J. M-A. Két. Tan. Ált. Isk.
	átlag
	Bárdos L. Ált. Isk.
	átlag
	Kazinczy F. Ált. Isk.
	átlag
	Széchenyi I. Szakképző Isk.
	átlag
	Matematika
	6. évf.
	499
	480
	529
	527
	-
	8. évf.
	497
	499
	507
	528
	-
	10. évf.
	490
	-
	-
	-
	454
	10. évf. szakközép
	484
	-
	-
	-
	473
	10. évf. szakiskola
	399
	-
	-
	-
	434
	Szövegértés
	6. évf.
	519
	522
	554
	551
	-
	8. évf.
	506
	519
	516
	541
	-
	10. évf.
	497
	-
	-
	-
	465
	10. évf. szakközép
	491
	-
	-
	-
	496
	10. évf. szakiskola
	393
	-
	-
	-
	431
	Az intézkedési terv készítésé szükségességének vizsgálata:
	2008. évi Országos kompetencia-mérés eredménye
	Batsányi J. M-A. Két. Tan. Ált. Isk.
	1. szint alatti tanulók százalékos megoszlása
	Bárdos L. Ált. Isk.
	1. szint alatti tanulók százalékos megoszlása
	Kazinczy F. Ált. Isk.
	1. szint alatti tanulók százalékos megoszlása
	Széchenyi I. Szakképző Isk.
	1. szint alatti tanulók százalékos megoszlása
	Matematika
	6. évf.
	15,9 %
	10,6 %
	8,1 %
	-
	8. évf.
	10,7 %
	10,7 %
	9,1 %
	-
	10. évf.
	-
	-
	-
	10. évf. szakközép
	-
	-
	-
	6,8 %
	10. évf. szakiskola
	-
	-
	-
	11,8 %
	Szövegértés
	6. évf.
	2,3 %
	4,3 %
	1,2 %
	-
	8. évf.
	1,8 %
	4,0 %
	0 %
	-
	10. évf.
	-
	-
	-
	10. évf. szakközép
	-
	-
	-
	0 %
	10. évf. szakiskola
	-
	-
	-
	7,8 %
	A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási intézmények egyike sem érte el a 2008. évi Országos kompetencia mérés azon határát, amikor szükséges lenne intézményi intézkedési tervet készíteni.
	Azt azonban vizsgálni kell, hogy az azonos oktatási szintek esetében miért jelentkezik jelentős eltérés az egyes iskolák között. Az előző évek mérési alapján nem volt ilyen mértékű eltérés az egyes intézmények között, és az általános iskolák minden esetben az országos áltag felett teljesítettek. A 2008. évi mérés esetében azonban negatív irányba változott az eredmény.
	Az okokat szükséges lenne feltárni, hogy a következő méréseknél ne legyen szükség -az eredményekből adódóan - intézkedési tervhez.
	Az intézmények dolgozói mind az óvodai, mind az általános iskolai oktatásban az előírt képesítési feltételeknek megfelelnek (Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás).
	Az iskolák többsége nagy gondot fordít arra, hogy az új módszertani ismereteket megszerezzék pedagógusai.
		( differenciált tanulásszervezés,
		( kooperatív tanulás,
		( drámapedagógia.
	Az utóbbi három évben az intézmények pedagógusai akkreditált továbbképzéseken is igyekeztek megszerezni az eredményes oktatás korszerű módszertani ismereteit. Az alábbi számban vettek részt a megjelölt továbbképzéseken.
	Módszertani terület
	Tapolcai Általános Iskola
	Nagyboldog-asszony Ált. Isk.
	Szász Márton EGYMI
	Hatékony együttnevelés - IPR
	-
	-
	-
	Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés
	2
	-
	3
	Kooperatív tanulás
	1
	-
	--
	Projektpedagógia
	-
	-
	-
	Drámapedagógia
	2
	-
	1
	Egyéb
	16
	6
	A Tapolcai Általános Iskola pedagógusai az elmúlt két tanév során, a következő továbbképzéseken vettek részt, elsősorban a hátrányos helyzetű tanulók oktatására-nevelésére vonatkozó témákban:
		Nem szakrendszerű oktatás: 6 fő
		Tanulásirányítás mesterfokon: 1 fő
		Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája: 3 fő
		Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája: 1 fő
		Jogok az iskolában (Ifjúságvédelmi felelősök számára): 2 fő
		Mérés, értékelés módszertana: 1 fő
		Kisgyermekek testnevelése (gyógytestnevelés) : 1 fő
		Közoktatásvezető szakvizsga: 1 fő
	A Batsányi János Gimnázium és Kollégium a 2009/2010. tanévtől részt vesz a TÁMOP 3.1.4. program megvalósításában. Ennek keretében a 6 főt érintő 120 órás továbbképzéseket követően 2010. június 28-29-30-án 30 órás nevelőtestületi IPR képzésre kerül sor az intézményben.
	A Széchenyi István Szakképző Iskola az elmúlt 15 évben részt vett a PHARE, a Világbanki, valamint a Szakiskolai Fejlesztési Programban. Mindhárom program velejárója volt a tantestület módszertani, szakmai továbbképzése. A továbbképzéseken a tantestület tagjai többek között megismerkedhettek a projekt alapú oktatás valamint a kooperatív tanítás módszertanával is.
	A Széchenyi István Szakképző Iskola tagja a Balaton-Felvidék-Somló Szakképzés-Szervezési Társulásnak. A TÁMOP-2.2.3-09 pályázat megvalósítása során a tantestületből 4 fő mentori és 3 fő fejlesztőpedagógusi megbízást kapott. Kiemelt feladatuk a hátrányos és halmozottan hátrányos valamint az SNI-s tanulók fejlesztése, mentorállása.
	Megállapítható, hogy nincs jelentős hiányosság a település intézményeiben a szakos ellátottság tekintetében. Viszont az utóbbi évek módszertani képzéseit vizsgálva látszik, hogy az egyes intézményekben különböző számban készülnek fel a pedagógusok a korszerű módszerek és tanulásszervezési eljárások alkalmazására, a módszertani képzéseken való részvétel nagyon eltérő.
	A településen fokozatosan történik az intézmények felújítása.
	Az óvodák esetében megállapítható, hogy többségük régi építésű, a felújításokra is meglehetősen régen (vagy egyáltalán nem) került sor.
	Fejlesztő szobával 2 óvoda rendelkezik, számítógép is összesen 2 óvodában van (2-
	2db), ugyancsak 2 intézmény rendelkezik tornateremmel.
	Az általános iskolákban a következő a helyzet:
	Tapolcai Általános Iskola
	Nagyboldog-asszony Ált. Isk.
	Szász Márton EGYMI
	Bárdos János Ie.
	Batsányi János Ti.
	Kazinczy Ferenc Ti.
	Fejlesztő szoba
	-
	-
	-
	-
	1
	Nyelvi labor
	-
	1
	1
	1
	0
	Számítástechnikai szakterem
	1
	1
	2
	1
	2
	Számítógép (min.P4)
	13
	13
	12
	24
	68
	Internet hozzáférés
	13
	13
	12
	24
	68
	Tornaterem
	1
	1
	1
	1
	-
	A felszereltség felújítása, kiegészítése minden intézményben folyamatosan szükséges az amortizáció és az új, modernebb eszközök megjelenése miatt.
	Megállapítható, hogy az infrastrukturális feltételek között nincs alapvetően jelentős különbség az intézményeket illetően.  Az eltérések felszámolásáról, az egyenlő esélyek megteremtéséről, a felújításokról, fejlesztésekről a fenntartó folyamatosan gondoskodik.
	A meglévő iskolai eszközök minden intézményben hozzáférhetőek a HH, a HHH és az SNI tanulók számára.
	Kiegészítő normatív támogatást a 2006/07, 2007/08 és 2008/09-es a tanévben nem igényeltek.
	Az elmúlt 5 évben Tapolca város önkormányzata hozzájárulásáról a településen működő önkormányzati fenntartású oktatási intézmények működéséhez a következő táblázat ad adatokat.
	OM azonosító
	intézmény neve
	Önkormányzati /társulási hozzájárulás (Ft)
	1 gyermekre, tanulóra jutó hozzájárulás (Ft)
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	036791
	Barackvirág Óvoda
	24.928.000
	31.301.000
	34.553.000
	-
	--
	157.772
	198.108
	213.290
	--
	--
	036788
	Kertvárosi Óvoda
	33.904.000
	32.255.000
	38.857.000
	--
	--
	217.333
	208.097
	249.083
	--
	--
	036790
	Szivárvány Óvoda
	27.375.000
	32.738.000
	40.197.000
	--
	--
	143.325
	174.138
	225.826
	--
	--
	201169
	Tapolcai
	Óvoda
	--
	--
	--
	113.835.000
	110.788.000
	--
	--
	--
	225.863
	202.908
	037018
	Batsányi János Magyar-Angol Kéttanítású nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola
	15.327.000
	24.412.000
	39.819.000
	--
	--
	31.667
	55.356
	101.321
	--
	--
	037017
	Bárdos Lajos Általános Iskola
	34.867.000
	40.186.000
	54.581.000
	--
	--
	68.233
	82.348
	118.654
	--
	--
	037020
	Kazinczy Ferenc Általános Iskola
	17.175.000
	33.458.000
	53.741.000
	--
	--
	24.784
	50.313
	85.986
	--
	--
	OM azonosító
	intézmény neve
	Önkormányzati /társulási hozzájárulás (Ft)
	1 gyermekre, tanulóra jutó hozzájárulás (Ft)
	201170
	Tapolcai Általános Iskola
	--
	--
	---
	138.565.000
	188.047.000
	--
	--
	--
	103.252
	149.838
	038570
	Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
	40.273.000
	54.446.000
	71.283.000
	91.824.000
	0
	235.515
	336.086
	459.890
	510.133
	0
	036793
	Szent Erzsébet Óvoda
	1.000.000
	1.000.000
	1.000.000
	1.000.000
	1.000.000
	16.700
	16.700
	16.700
	16.700
	16.700
	101607
	Nagyboldogasz-szony Római Katolikus Általános Iskola
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	037234
	Batsányi János Gimnázium és Kollégium
	--
	32.780.000
	38.801.000
	35.285.000
	0
	--
	66.491
	82.900
	85.851
	0
	037224
	Széchenyi István Szakképző Iskola
	--
	27.201.000
	42.199.000
	42.564.000
	2.500.00
	--
	46.497
	72.632
	67.670
	3.700
	A közoktatási intézmények fenntartásában az önkormányzati támogatás évről évre kis mértékben változik, de alapvetően kiegyensúlyozottnak tekinthető.
	Az egyes intézményi támogatások mértékét az aktuális szükséglet határozza meg.
	A települési közoktatási esélyegyenlőségi terv megalkotásának alapvető célja, hogy megvalósításával a településen élő gyermekek számára biztosított legyen az esélyegyenlőség. Ennek érdekében fontos célok:
		a diszkriminációmentesség biztosítása
		a szegregációmentesség biztosítása
		a minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása
		az integráció biztosítása
		az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése
	A jogszabályi előírásokat követve a fenntartó önkormányzat célja, hogy közoktatási intézményhálózata révén elérje a következőket:
		a bármilyen szempontból hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási folyamatban,
		a tanulók továbbhaladási esélyeinek növelése,
		a társadalmi beilleszkedés előkészítése, a munkaerő-piaci esélyek növelése,
		befogadó intézményi környezet kialakítása,
		a személyiségközpontú oktatás elterjesztésével az egyéni képességek szerinti haladás biztosítása,
		minden tanuló képességei kibontakoztatásának elősegítése.
	Mind a fenntartó, mind az egyes intézmények kötelessége az iskolai szegregáció elleni fellépés. A szegregáció csökkentése illetve megszüntetése minden esetben fontos, vonatkozzon az a hátrányokkal induló tanulókra, az etnika és egyéb kisebbségekre, a sajátos nevelési igényű tanulókra. A beiskolázási körzeteket és az iskolákon belül a tanulócsoportokat ennek értelmében úgy kell alakítani, hogy ne jöjjön létre, vagy legalább nagyban mérséklődjön a szegregáció lehetősége.
	Növelni kell azoknak a programoknak az iskolai gyakorlatban való megjelenését, amelyek az esélyegyenlőséget tűzik ki célul és azt szolgálják. A hátrányos szociokulturális hátterű tanulók számára biztosítani kell, hogy képesség-kibontakoztató és integrációs programokban vehessenek részt. El kell érni, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók lehetőségük szerint a kortársaikkal közösen tanulhassanak.
	Fontos, hogy az esélyegyenlőség biztosításának pedagógiai – szakmai hátterét is megteremtse a helyi közoktatási rendszer. A pedagógusoknak és a pedagógiai munkát segítő más alkalmazottaknak fel kell készülniük arra a helyzetre, hogy az együttneveléssel járó kihívásoknak, az esélyegyenlőség biztosítását célzó programok megvalósítási feltételeinek meg tudjanak felelni.
	A módszertani kultúra bővítésével, időnként a pedagógusi szemlélet változtatásával el kell érni, hogy az egyéni fejlesztés elvének előtérbe kerülésével ne csak azt mondjuk ki, hogy befogadó intézményekre van szükség, hanem azt is, hogy benne befogadó pedagógusokra van szükség.
	Az esélyegyenlőség biztosításának nem csupán a nevelési – oktatási tartalmi szinten kell megvalósulnia, hanem az intézmények infrastruktúrájának a mindenkori helyzethez igazodásában. Minden intézmény számára előírás, hogy biztosítva legyen az épület akadálymentesítése mind a fizikai, mind az információs-kommunikációs követelményeket illetően. Biztosítani kell a megváltozott oktatásszervezési módok alkalmazási feltételeit, az információs – kommunikációs technológiák mind szélesebb körű elterjedését, az ehhez szükséges, az IKT használatához nélkülözhetetlen eszközöket.
	Fontos az információáramoltatás, a lényeges információk pontos eljuttatása a szülőkhöz és a tanulókhoz egyaránt. Az intézményhasználóknak tudniuk kell, milyen választási lehetőségeik vannak, milyen kínálatot biztosítanak az egyes intézmények minden gyermekük, tanulójuk számára. A nevelési – oktatási kínálaton túl az információátadásnak ki kell terjednie a szociális juttatásokról, kedvezményekről szóló tájékoztatásra is (ingyenes tankönyv, iskolakezdési támogatás, gyermekétkeztetés kedvezményei stb.)
	A város önkormányzatának az a célja, hogy minden intézményében teljesüljön az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód elve. A megvalósulás érdekében támogatja az integrált nevelést, az inkluzív és integrációs oktatás feltételeinek javítását, a képesség-kibontakoztató és integrációs programok iskolai működtetését, a körzethatárok kialakításánál az esélyegyenlőség biztosításának figyelembe vételét, az esélyek kiegyenlítését célzó programok és pedagógiai módszerek intézményi bevezetését, a felzárkóztatást és tehetséggondozást.
	1.	A település minden lakója, de főként az oktatási intézmények dolgozói, a szülők, az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára megismerhetővé és elérhetővé kell tenni a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet, a terv megjelenik Tapolca város honlapján.
	2.	Kötelezni kell az önkormányzat dolgozóit, tisztségviselőit, döntéshozóit, a közoktatási intézmények vezetőit és dolgozóit a Terv megismerésére és az abban foglaltak követésére, végrehajtására.
	3.	A program végrehajtói (önkormányzati, intézményi) számára meg kell teremteni a szükséges feltételeket (felkészítés, segítség) a program teljesítésére.
	4.	Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tenni az intézkedéseket, beavatkozásokat.
	1. A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításának felelős irányítója:
		
	Feladata és felelőssége
		a program megvalósításának koordinálása
		a program végrehajtásának követése
		esetleges panaszok kivizsgálása
		intézkedési javaslatok előterjesztése
	2. Vezetői felelősség: a település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői, az intézmények vezetői
	Feladata és felelőssége
		az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos jogi előírások ismerete
		a diszkriminációmentes oktatás biztosítása
		a befogadó légkör és környezet biztosítása
		a Tervben foglaltak pontos ismerete
		közreműködés a Tervben foglaltak megvalósításában
		az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalos jelzés a programirányítónak
	3. Az önkormányzattal szerződéses viszonyban állók
	Feladata és felelőssége
		a Terv megismerése
		a Tervben leírtaknak megfelelő szolgáltatói magatartás
	Esélyegyenlőségi területek érvényesülésének vizsgálati szempontjai
	Szükséges lépések és elvárt beavatkozások
	1. Meg kell teremteni	az adatszolgáltatás nyilvántartás rendszerét, és azt folyamatosan naprakészen kell tartani
		Az iskolai és önkormányzati nyilvántartások adatait korszerűsíteni kell.
		Azon családok felkutatása, amelyekben van olyan 3 éves	korú gyermek, aki  nem részesül óvodai nevelésben
		Törekedni kell a szülői nyilatkozatok beszerzésére (E tájékoztató, a szülőket meggyőző munkába be kell vonni az érintett szakembereket: a védőnőt, a
	szociális munkást, a kisebbségi önkormányzat képviselőit, a pedagógusokat.) Meg kell magyarázni az érintett szülőknek, milyen előnyeik származhatnak a gyermekeiknek abból, ha nyilatkoznak.
	2. A településen	biztosítottak	a halmozottan	hátrányos	helyzetű gyermekek számára az óvodáztatás és iskoláztatás feltételei.
	Beavatkozási lehetőségek:
	A településen a jelenlegi férőhely-kapacitás elégséges a települési gyermekek óvodai, és iskolai ellátására.
	- A településen lakók körében annak vizsgálata és azonosítása, hogy a rendelkezésre álló férőhelyek igénybe vételével élnek-e a halmozottan hátrányos helyzetű családok a gyermekeik 3 éves korától, mivel a korai óvodáztatás feltétele az iskolai hátránykompenzációnak is. (lakossági és települési nyilvántartások)
	Amennyiben az derül	ki,	hogy	vannak
	halmozottan hátrányos gyermekek, akiknek szülei nem élnek a korai	óvodáztatás	lehetőségével,
	családlátogatások szervezése 	óvodáztatási
	szándék megismerésére	és	az	óvodáztatást akadályozó	tényezők	elhárítására
	(óvodapedagógus, szociális munkás)
	- A lemorzsolódások vizsgálata, okok feltárása, annak vizsgálata, mennyire jellemző a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknál a lemorzsolódás
	- Visszajelzési rendszer kialakítása és működtetése a volt tanulókról, az adatok beépítése a mérési értékelési rendszerbe
	3.	A település alapfokú intézményei között nem érvényesül szegregáció
	Beavatkozási lehetőségek:
	- A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek azonosítása a településen, a nyilvántartás pontosítása, vizsgálat alá vonva a település összes alapfokú intézményét fenntartótól függetlenül. Az intézkedések a vizsgálat eredményétől függenek. A szegregáció megelőzése, szükség esetén körzethatár módosítással, az osztályonkénti létszámok és osztályok számának fenntartó általi meghatározása, maximalizálása az egyenlőtlen létszámok és arányok megszüntetése érdekében. A lehetőségekhez mérten az iskolákat befogadóvá és érdekeltté kell tenni az integrálható SNI, ill. minden HHH gyermek felé.
	4.	 SNI  integráció lehetőségei
	Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI intézmény általános iskolai részén 81 tanulóból 58 az enyhén értelmi fogyatékos gyermek, 23 fő középsúlyos és autista.
	Az 58 gyermekből 19 fő tapolcai a többi gyermek a környező településekről jár az intézménybe (közel 50 település tartozik ide). A tanulók mindegyike olyan rehabilitációs bizottsági szakértői véleménnyel rendelkezik, amely kifejezetten ezt az intézményt jelöli meg, mint javaslat, ahol a gyermek a tanulmányait folytathatja. A felülvizsgálatokat kétévenként végzik el a rehabilitációs bizottság szakemberei.
	A Tapolcai Óvodában integrált formában foglalkoznak, mind a középsúlyos, mind az autista és az enyhén értelmi fogyatékos gyermekekkel.
	A Tapolcai Általános Iskolában is van enyhén értelmi fogyatékos gyermek.
	Az adatok százalékos kiszámításánál megállapítható, hogy az intézményi körzethatárok esetében nincs 25%-os, vagy annál nagyobb eltérés a halmozottan hátrányos gyermekek vonatkozásában.
	Tapolca Város Önkormányzata az általa fenntartott közoktatási intézményeiben a 2009/2010-es tanévtől bevezette a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását. (Tapolcai Óvoda, Tapolcai Általános Iskola, Széchenyi István Szakképző Iskola).
	Az intézmények nem rendelkeznek megfelelő gyógypedagógiai végzettségű szakemberrel, ezért Tapolca Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási megállapodást kötött, hogy a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó Tapolca, és a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI megfelelő végzettségű gyógypedagógusai végezhessék a rehabilitációs órákon a foglalkozások vezetését. A Tapolcai Általános Iskolában 15 SNI-s tanuló található, közülük 1 fő enyhén értelmi fogyatékos, akivel a tanórákon túlmenően megfelelő végzettségű gyógypedagógus foglalkozik.
	A gyógypedagógusok alkalmazásáról szóló megállapodást, a két önkormányzat már a 2010/2011-es tanévre vonatkozóan is megkötötte.
	A 2007. évet az Európa Tanács az „Egyenlő esélyek mindenki számára” európai évévé nyilvánította, ezzel külön ráirányítva a figyelmet arra a célkitűzésre, hogy az európai társadalom figyelmét az igazságos és összetartó, vagyis a mindenki számára egyenlő esélyeket biztosító társadalom előnyeire irányítsa. Ez megköveteli a társadalmi érvényesülést gátló akadályok elmozdítását, valamint egy olyan légkör kialakítását, melyben Európa sokféleségére a társadalmi-gazdasági életerő forrásaként tekintenek.
	Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése.
	Az esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása nem összemosható, egymással nem helyettesíthető, jól elkülönített fogalmak, amelyek egyben egymást kiegészítő célokat jelölnek meg.
	Az esélyegyenlőség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit, lehetővé tesz az adott védett csoport számára is.
	Az esélyegyenlőség előmozdítása aktív cselekedet, amelynek eredménye, hogy a védett csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel.
	Esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül, az adott védett csoport tényleges résztvevővé válik.
	A fenntartó fogadókészségét fejleszteni kell, ki kell alakítani a megkülönböztetés tilalmát, egyenlő bánásmódot,
	az emberi méltóság tiszteletben tartását, a társadalmi szolidaritás kialakítását.
	Az esélyegyenlőség pozitív befolyásolásához szükséges megerősítő intézkedések készítése, ennek stratégiai terve az esélyegyenlőségi program. Az esélyegyenlőségi program része egy részletes, alapos helyzetelemzés, az alapelvek, célok meghatározása, a továbblépés lehetőségeinek megkeresése, melyhez elengedhetetlenül szükséges a partnerségi megközelítés.
	Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alapja a Köztársasági Esélyegyenlőségi Program, mely kiterjed:
	a jogi és szociális, szolgáltató és információs rendszer építésére,
	az érintett köztisztviselők, közalkalmazottak képzésére,
	a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak médiajelenlétét biztosító közvélemény-formáló programok szervezésére,
	a fogyatékkal élő emberek számára a környezet bejárhatóvá tételére,
	az erőszaktól szenvedőknek komplex jogi, szociális és pszichológiai segítséget nyújtó krízisintervenciós központok kialakítására,
	területi szinten halmozottan megjelenő hátrányok újszerű társadalompolitikai kezelésére.
	Az esélyegyenlőség előmozdítása konkrét, a hátrányok kiegyenlítését segítő intézkedések végrehajtásával érhető el. A területet érintő szabályozásnak ennek megfelelően az a feladata, hogy olyan keretet biztosítson az állami intézkedéseknek, amelyek a közösségi erőforrások leghatékonyabb felhasználását teszik lehetővé.
	Fontos, a program megvalósításához a garanciák, módszerek meghatározása, az ehhez szükséges intézkedési terv készítése.
	Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63.§-a szerinti települési esélyegyenlőségi program elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat.
	Az esélyegyenlőségi programmal különösen a közoktatás terén  megvalósuló  esélyegyenlőség előmozdítását kell ösztönözni.
	Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási helyzetére a beruházásokban, fejlesztésekben, a közoktatási intézményekben. Kiemelten fontos az érintett intézmények oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésével, illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlításával annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a településen a
	diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása.
	A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket.
	2008. július 3-án lépett hatályba az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi XXXI. törvény. Ennek célja, hogy tovább növelje az önkormányzati mozgásteret a közoktatás A szolgáltatás hatékony és szakszerű megszervezéséhez. Megteremtse az egyenlő bánásmód követelménye teljesítéséhez szükséges törvényi hátteret, a rendelkezésre álló hatósági eszközök bővítésével.
	A közoktatásról szóló törvény 105. § (1) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként meghatározza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (a továbbiakban: közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv)”
	Tapolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 218 /2008. (IX.29.) Kt. határozatával építette be a közoktatási feladatellátási intézményhálózat- működtetési és fejlesztési tervébe a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. Az abban foglaltak figyelembe vételével kerül sor az önálló Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megalkotására, melyet Tapolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 219 /2008. (IX.29.) Kt. határozatával fogadott el.
	Az közoktatási intézkedési terv alapelvei:
	a)	Megfelelés, szinkronitás
	b)	Nyilvánosság
	c)	Hagyományőrzésen alapuló fejlesztés
	d)	Hatékonyság
	e)	Minőségnövekedés
	f)	Hasznosság az intézmények számára
	g)	Kiszámíthatóság
	h)	Értékelhetőség, elszámoltathatóság
	i)	Esélyegyenlőség biztosítása
	Minden gyermeknek a közoktatás intézményeiben kell megkapnia azt a tudást illetve megszereznie azokat a képességeket, amikre alapozva továbbléphet a következő iskolafokba vagy a munkaerőpiacra. Ezért fontos, hogy minden gyermek képességének, adottságainak megfelelő nevelést, oktatást, képzést kapjon. Ennek érdekében intézményhálózati szinten is biztosítani kell az egyéni fejlesztés lehetőségét mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás területén.
	Tapolca Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének alapvető célja, hogy biztosítsa a településen a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul tűzi ki az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a településen élő hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.
	A felnövekvő generációk életesélyei megteremtésének és növelésének a közoktatás területén két egymással összefüggő összetevője van:
		a nevelés és oktatás minőségi színvonalának az elérhető maximumra emelése,
		ezzel párhuzamosan az ehhez való hozzáférés biztosítása, szükség esetén
		elősegítése minden érintett számára
	A célok elérésének érdekében a településnek a következő időszakra kiemelt figyelmet kell fordítani:
	a.	minőségfejlesztés területén
	a közoktatási intézményműködtetés színvonalának fejlesztésére és a szükséges anyagi források biztosítására, az intézmények rendszeres ellenőrzésére,
	az intézményrendszer racionális, korszerű és hatékony működésére
		az óvoda és az általános iskola területén elősegíti az integrált nevelést, to	vábbá valamennyi nevelési, nevelési-oktatási intézményben
		az integrált nevelés feltételeinek megteremtését,
	a nevelés-oktatás tárgyi eszközeinek fejlesztésére
	a nevelés-oktatás személyi feltételeinek minőségi fejlesztésére,
	a finanszírozás és az intelligens mérés-értékelés eszközével, a tartalmi munka
	minőségének javítására a gazdaságosság szem előtt tartásával,
	b.	az egyenlő hozzáférés jogának biztosítása területén
	a gyermekek, tanulók diszkriminációmentes nevelésére
	szegregációmentes nevelési-oktatási intézményszervezésre
	halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatására
	a nevelés és oktatás során az integráció elvének figyelembe vételére
	Településünk 2008. januárjában, Tapolca Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2/2008. (I.22.) Kt. határozatával fogadta el a Közoktatási Intézkedési Terv részét képező Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést, a jelen intézkedési tervhez aktualizáltuk  helyzetelemzést, melynek adatai beépítésre kerültek az intézkedési terv részeibe.
	Az eltelt időszakban az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából lényeges változások történtek:
	Tapolca Város Önkormányzata átgondolta és a változó körülményekre való tekintettel átszervezte óvodáit és iskoláit, amely változás 2008. július 2-án lépett hatályba. Az átszervezett óvoda neve: Tapolcai Óvoda, az átszervezett iskola neve: Tapolcai Általános Iskola. Az eddigi önálló óvodák és iskolák tagintézményekként működnek tovább, megtartva arculatukat, sajátosságaikat, hagyományaikat.
	A középiskolai oktatást illetően egy Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) kialakítása történt meg a városban (Balaton-felvidék –Somló Szakképzés –szervezési Társulás)
	Az oktatásszolgáltatás jellemzői
	Tapolca városában működő közoktatási intézmények 2009. szeptember 1-jén:
	Széchenyi István Szakképző Iskola
	Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
	Batsányi János Gimnázium és Kollégium
	Járdányi Pál Zeneiskola
	Balatonfelvidéki Szín- Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
	Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó Tapolca
	Mihály Dénes Szakképző Iskola
	(felnőtt oktatás)
	A HHH-s gyermekek tanulók, megtalálása és bevonása a szolgáltatásba.
	Az adatok koherenciáját meg kell valósítani. A fenntartó és az intézmények adatszolgáltatása ne legyen ilyen nagy mértékben eltérő.
	A hivatal a gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal együtt kiküld a szülőnek egy tájékoztatót és az iskolázottsági nyilatkozatot, mivel ennek kitöltése önkéntes kevésbé tud be avatkozni.
	Lakónépességi nyilvántartás, védőnői szolgálat, családsegítő együttműködésével a HHH gyermekek felkutatása és bevonása az óvodai nevelésbe Korai gondoskodás feltételei megteremtésének érdekében meg kell teremteni a pontos, naprakész nyilvántartás lehetőségét valamennyi hátrányos helyzetű gyermek esetében. El kell érni, hogy minél többen kerüljenek be az óvodai ellátó rendszerbe.
	Meg kell keresni azokat az okokat, melyek akadályozzák ezen gyerekek óvodai beíratását. Személyes beszélgetésekkel meg kell győzni a szülőket, hogy gyermekeiket járassák óvodába. Különös tekintettel a 3 éves, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodáztatására.
	Egyenlőtlen a városban a HH és HHH gyermekek/tanulók eloszlása az egyes intézmények között:
	Jelen számadatok alapján a településen jelenleg nem folyik szegregáló oktatásszervezési gyakorlat, hiszen az intézményekben viszonylag egyenletesen elosztott létszámban tanulnak HHH gyermekek. A HHH gyermekek arányait tekintve ismét a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt kell említeni (47%), amely  A Veszprém MEGYI Önkormányzat fenntartásában működik és megyei beiskolázási feladatokat lát el., az intézménybe járó tapolcai diákok esetében a HHH arány 32 %. Magas a hátrányos helyzetűek aránya a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola (34 %) és Tapolcai Óvoda Szivárvány Intézményegysége (40 %) esetében.
	A településen a HHH –sok arányát legfeljebb 15% -kal haladhatja meg a HHH tanuló gyermekek aránya az egyes intézményekben.
	Az intézményekben folyamatosan mérni és ellenőrizni kell a pedagógusi oktató, nevelőmunka hatékonyságát, eredményességét. Szükség esetén intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy az iskolák és az óvoda megfelelő szakmai és technikai hátérrel rendelkezzenek feladataik ellátására, különös tekintettel a HH, HHH, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók képzése területén.
	Az osztályba, csoportba sorolás elveinél az esélyegyenlőségi szempontok folyamatos figyelembe vétele. A HHH-s arány 25%-al nem térhet el az egyes osztályok vonatkozásában.
	Tovább tanulási arányok jelentős eltérése a halmozottan hátrányos helyzetű és a nem halmozottan hátrányos helyzetű végzősök között.
	A településen az országos átlagot közelíti a sajátos nevelési igényű gyermekek aránya (5%). Az általános iskolai korosztály esetében, képzésük szinte minden intézményben folyik, bár jellemzően egy intézményben koncentrálódik. (Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola. Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 100%, Tapolcai Általános Iskola 1 %,
	Nagyboldogasszony Római katolikus ált. Isk. 1,4 %)
	A sajátos nevelési igényű tanulók felülvizsgálatát figyelemmel kell kísérni. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a jelenleg SNI tanulók közül, melyek azok, akik integráltan oktathatók a normál általános iskolákban. Tervezni kell a város közoktatási intézményeiben, az SNI tanulókkal foglalkozó szakemberek folyamatos képzését, és ennek lehetőségét minden iskolában biztosítani kell. A sajátos nevelési igényűvé nyilvánítás megelőzésére, a kockázat korai felismerésére és korán megkezdett fejlesztésre van szükség óvodás korban, illetve azt megelőző időszakban.
	Kiegyenlítetlen az elmúlt 3 évben a pedagógusok részvétele a módszertani képzéseken: Kazinczy, Nagyboldogasszony. A pedagógusok nem vettek részt a hatékony együttnevelést segítő képzésben.
	Magas a település iskoláiban a magántanulók száma 1%
	2.3.Csomópontok kiemelése
	Továbbtanulás A HH és HHH tanulók közoktatási eredményessége
	létszám
	HH
	%
	HHH
	%
	SNI
	%
	Település intézményeibe járó gyermekek
	összesen
	3124
	727
	23,2%
	145
	4,6%
	157
	5%
	Óvodák
	610
	172
	28,1%
	12
	1,9%
	2
	0,3%
	T. Ó. Szivárvány Integys
	134
	54
	40,3%
	2
	1,5%
	0
	0%
	T. Ó. Barackvirág Tagint.
	166
	43
	25,9%
	0
	0%
	1
	0,6%
	T. Ó. Kertvárosi Tagint.
	161
	36
	22,4%
	5
	3,1%
	1
	0,6%
	T. Ó. Szivárvány Tagint.
	86
	30
	34,9%
	3
	3,5%
	0
	0%
	Szent Erzsébet Óvoda
	63
	9
	14,3%
	2
	3,2%
	0
	0%
	Általános iskolák
	1432
	349
	24,3%
	71
	4,9%
	98
	6,8%
	T.Á.I. Bárdos L. Integys
	367
	94
	25,6%
	9
	2,5%
	2
	0,5%
	T.Á.I. Batsányi J. Mgy-Angol Két Tan. Ny. Tagint.
	276
	57
	20,7%
	13
	4,7%
	8
	2,9%
	T.Á.I. Kazinczy F. Tagin
	570
	107
	18,8%
	3
	0,5%
	5
	0,9%
	Nagyboldogasszony Római Kat. Ált.Isk.
	138
	47
	34%
	8
	6%
	2
	1,4%
	Szász Márton EGYMI
	Ált. iskolai rész
	81
	44
	54,3%
	38
	46,9%
	81
	100%
	Középiskolák
	1082
	206
	19%
	62
	5,7%
	57
	5,2%
	Batsányi János
	Gimnázium és Kollégium
	360
	20
	5,6%
	0
	0%
	0
	0%
	Széchenyi István Szakképző Iskola
	609
	119
	19,5%
	19
	3,1%
	0
	0%
	Szász Márton EGYMI
	Középiskolai rész
	113
	67
	59,3%
	43
	38,1%
	57
	50,4%
	1. A bejáró tanulók 53%-a tömegközlekedéssel jár be az iskolába a környező településekről.
	A környező településekről a tanulók nagytöbbsége, főleg az általános iskola felső osztályától kezdve tömegközlekedéssel jár be a környező településekről. A városban a tanulók közlekedését viszont segíti az önkormányzat által működtetett iskolabusz rendszer.
	2. Az iskolák közötti HH/HHH arány egyenetlen eloszlása.
	A intézményrendszer átszervezése után a körzethatárok módosításra kerültek, hogy a feltárt iskolák közötti HH/HHH egyenetlen eloszlást megszüntessük.
	3. Magas a település iskoláiban a magántanulók száma.
	A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal minden kérvény esetében egyeztetésre kerül sor, és csak nagyon indokolt esetben kerül támogatásra a szülői kérés.
	Feltárt probléma
	HHH-diákok nem tanulnak tovább érettségit adó középiskolában
	Elérendő cél
	A HHH továbbtanulási arányok megfelelnek az iskolai átlagnak; az iskolai átlag az országos átlag közelébe kerül
	Beavatkozások
	1.	Az oktatás színvonalának emelése
	a)		belső értékelési rendszer megerősítése
	b)	a pedagógiai módszertan fejlesztése
	c)	kompetenciafejlesztési intézkedési terv készítése
	d)	TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása
	2.	Komplex felkészítő program a HHH-tanulók iskolai 	sike-	rességének javítása érdekében.
	a)	egyéni fejlesztések, csoportos foglalkozások beindítása az 	iskolában és a kollégiumban egyaránt
	b)	tanulók mentorálása
	c)	TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása
	d)	jelzőrendszer működtetése a problémák gyors felismerése és 	kezelése érdekében
	e)	A HHH-tanulók minél nagyobb arányban történő bevonása 	a kollégiumi ellátásba; a kollégiumi felvételi során a HH, 	illetve HHH-tanulók előnyben részesítése
	f)	Útravaló Programba történő még intenzívebb 	bekapcsoló	dás)
	3.	Tájékoztatás, kommunikáció
	a)	Informálódás, és tájékoztatás a HH és HHH-tanulók tovább	tanulási lehetőségeinek támogatási rendszeréről, annak 	érdekében, hogy az iskola továbbtanulásra tudja sarkallni a 	hátrányos helyzetű tanulóit.
	b)	Pályázati programok feltárása (megyei, régiós, minisztériu	mi, közalapítványi, magánalapítványi, stb.), pályázatok fo	lyamatos nyomon követése (internet, folyóiratok)
	c)	A HHH-tanulók megismertetése a számukra biztosított 	továbbtanulási lehetőségekkel, támogatásokkal
	d)	szülői tájékoztató program végrehajtása, továbbtanulás, 	kollégiumi részvétel, stb. fontosságáról; a kommunikáció és 	együttműködés hatékonyságának növelése a szülőkkel és 	segítő szolgáltatásokkal, társadalmi partnerekkel
	e)	pályaorientáció hangsúlyosabbá tétele az osztályfőnöki órák 	tananyagában
	f)	prevenciós programok megvalósítása
	Felelős
	Esélyegyenlőségi Fórum vezetője,
	intézményvezetők
	Partner
	tanári kar, diákok, szülői munkaközösségCigány Kisebbségi Önkormányzat, szakértők, Oktatási Hivatal, Educatio Kht., Oktatási és Kulturális Minisztérium
	Határidő
	2010. augusztus 31., majd folyamatos
	Kiinduló érték
	érettségit adó képzésbe bejutott HHH-diákok száma: 0
	Indikátorok rövidtávon
	Az iskolai továbbtanulási mutatók 5%-os növekedése; a HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 20%-ban térnek az átlagtól.
	A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 35%
	Indikátorok középtávon
	Az iskolai továbbtanulási mutatók 10%-os növekedése; a HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 10%-ban térnek el az átlagtól.
	A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 20%
	Indikátorok hosszú távon
	Az iskolai továbbtanulási mutatók 15%-os növekedése; a HHH-továbbtanulási arányok legfeljebb 5%-ban térnek el az átlagtól.A HHH-s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban: 60%
	Az indikátorok forrása
	 intézményi nyilvántartás, aktualizált Esélyegyenlőségi Terv
	Kockázatok és csökkentésük eszközei
	Kockázatok: érintett diákok, pedagógusok, valamint szülők együttműködési szándékának, az ügy mellett történő elkötelezettségének alacsony szintje
	A kockázat csökkentésének eszköze: - diákok egyéni felkészítése, szemléletformálása- pedagógusok módszertani kompetenciáinak fejlesztése- együttműködés a szülőkkel, rendszeres és részletes tájékoztatás, párbeszéd, Esélyegyenlőségi Fórum működtetése
	Erőforrások
	intézményvezetés, tanári karszükséges erőforrás lehet: - a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek; működő modellek megismerése
	Státusz
	előkészítés alatt
	Feltárt probléma
	Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segítő módszertani képzésekben nem vettek még részt a pedagógusok.Hiányok tapasztalhatók a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményességét segítő korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása terén; az intézmények nem kapcsolódtak be az Integrált Pedagógiai Rendszerbe.
	Elérendő cél
	A pedagógusok ismerik és alkalmazzák a korszerű, inkluzív pedagógiát, differenciáló módszertant és a kulcskompetenciákat fejlesztő programokat a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatásának megvalósítása érdekében.Integrált pedagógiai módszerek alkalmazása, IPR-ben történő eredményes részvétel, integrációs normatíva lehívása
	Beavatkozások
	a)	továbbképzési terv készítése
	b)	Pedagógus-továbbképzések igénybevétele, módszertani adaptáció megtervezése és megvalósítása a tantestület aktív bevonásával, a tanórai gyakorlat fejlesztése (szükség szerint mentori támogatás igénybevételével).
	c)	Vonatkozó pályázati lehetőségekbe (TÁMOP) történő bekapcsolódás
	d)	A kiegészítő normatív vagy egyéb támogatások (pl. integrációs- és képesség-kibontakoztató felkészítés támogatása, nemzetiségi/roma kisebbségi oktatás normatívája) igényjogosultjainak számbavétele, az igényjogosultság megállapításához szükséges adminisztratív feltételek megteremtése
	e)	az Országos Oktatási Integrációs Hálózat által kidolgozott „Útmutató a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének kialakításához, az IPR alapú tervezéshez és intézményi önértékeléshez” c. dokumentum útmutatásai alapján az IPR bevezetése
	f)	A kiegészítő források jog-, és szakszerű felhasználására, a hatékony felhasználás monitorozása
	Felelős
	Esélyegyenlőségi Fórum vezetője,
	intézményvezetők,
	Partner
	Oktatási és Kulturális Minisztérium
	Educatio Kht.
	Határidő
	2011. augusztus 31.
	Kiinduló érték
	A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segítő módszertani képzéseken részt vettek száma: 0
	Indikátorok rövidtávon
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