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I. A HELYI INTÉZMÉNYRENDSZER VÁLTOZÁSAI,
2005/06 - 2010/11 TANÉVEK KÖZÖTT

1. ISKOLABEZÁRÁSOK
BEZÁRT ISKOLÁK ADATLAP!
MINDEN BEZÁRT TELEPHELYRE, AHOL
AZ OKTATÁS MEGSZŰNT!

k1. A bezárt iskolák adatlapján van jelezve 2005/06 óta bezárt iskola / telephely?
1 – van

Vesd össze az BEZÁRT ISKOLÁK ADATLAPJÁVAL!X

2 – nincs

UGRÁS A KÖVETKEZŐ RÉSZRE, k7 - RE

k2. Hány esetben történt bezárás?
esetben

Ahány eset volt, a következő oldalakon, annyi esetről szóló részt kell kitölteni!
A kérdőívben maximum pár esetet tudsz felvezetni, ha több eset történt, használj
PÓTLAPOT! Fontos, minden rész egy esetről szól!
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1. ESET, ISKOLABEZÁRÁS
k3. a. Kérem, részletezze a bezárást!
a.
Bezárt
telephely,
Telephelysorszáma

b.
Bezárt
telephely címe

d.
Mely telephely(ek)re kerültek át a tanulók?

c.
Melyik tanévben
működött utoljára?

Telephely
sorszáma

Telephely
rövid neve!

Címe

……/……-os tanév

k4. a. Kérem, egy-két mondatban mondja el, miért döntöttek az iskola / telephely bezárása mellett?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Gyakran nagy nehézségeket okoz ilyen bezáráskor a különböző iskolák közötti pedagógiai programban, színvonalban,
egyebekben is megmutatkozó különbség.
k5. a. Ebben az esetben hogyan dőlt el, hogy ki hová kerül a bezárt Iskola / telephely tanulói közül?
1 – felszálló ágban szüntették meg
2 – a bezárt iskola / telephely tanulóit együtt áthelyezték egy másik iskolába,
3 – a halmozottan hátrányos helyzetű és nem halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat arányosan osztották el a
fogadó iskolákban / telephelyeken
4 – tanulmányi eredmény, képességek szerint másik iskolába / telephelyre kerültek, helyezték át
5 – felvételi elbeszélgetés során

k6. a. HA A BEZÁRT ISKOLA / TELEPHELY TANULÓIT EGYÜTT ÁTHELYEZTÉK EGY MÁSIK ISKOLÁBA!
(k5. a., 2-es)
Vissza tud-e emlékezni arra, hogy a befogadó iskolában / telephelyen a befogadás előtt körülbelül milyenek voltak a
tanulóarányok? Az összes tanuló hány %-át tették ki..
a. az sni tanulók?

%

b. a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók?

%

c.

%

a roma tanulók?

d. a kiemelkedően tehetséges tanulók?

%
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2. ESET, ISKOLABEZÁRÁS
k3. b. Kérem, részletezze a bezárást!
a.
Bezárt
telephely,
Telephelysorszáma

b.
Bezárt
telephely címe

d.
Mely telephely(ek)re kerültek át a tanulók?

c.
Melyik tanévben
működött utoljára?

Telephely
sorszáma

Telephely
rövid neve!

Címe

……/……-os tanév

k4. b. Kérem, egy-két mondatban mondja el, miért döntöttek az iskola / telephely bezárása mellett?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Gyakran nagy nehézségeket okoz ilyen bezáráskor a különböző iskolák közötti pedagógiai programban, színvonalban,
egyebekben is megmutatkozó különbség.
k5. b. Ebben az esetben hogyan dőlt el, hogy ki hová kerül a bezárt Iskola / telephely tanulói közül?
1 – felszálló ágban szüntették meg
2 – a bezárt iskola / telephely tanulóit együtt áthelyezték egy másik iskolába,
3 – a halmozottan hátrányos helyzetű és nem halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat arányosan osztották el a
fogadó iskolákban / telephelyeken
4 – tanulmányi eredmény, képességek szerint másik iskolába / telephelyre kerültek, helyezték át
5 – felvételi elbeszélgetés során

k6. b. HA A BEZÁRT ISKOLA / TELEPHELY TANULÓIT EGYÜTT ÁTHELYEZTÉK EGY MÁSIK ISKOLÁBA!
(k5. b., 2-es)
Vissza tud-e emlékezni arra, hogy a befogadó iskolában / telephelyen a befogadás előtt körülbelül milyenek voltak a
tanulóarányok? Az összes tanuló hány %-át tették ki..
a. az sni tanulók?

%

b. a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók?

%

c.

%

a roma tanulók?

d. a kiemelkedően tehetséges tanulók?

%
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Mi jó gyakorlatokat is gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy az egyes problémákat melyik önkormányzat hogyan tudta
megoldani. Segítene abban, hogy megmutatja, vagy később átadja az ezzel, (és más intézkedésekkel)
kapcsolatos önkormányzati határozatot/előterjesztést?)

DOKUMENTUMTÁBLA
Dokumentum típusa

1 – Papír
2 - Elektronikus

Bezárásról szóló releváns képviselőtestületi
határozat és előterjesztése
Eset 1:
Írd ide a nevét!

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

A város/kistérség feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve

Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv

Egyéb:
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Oldalszám

Várjuk

Bejött

2. ISKOLA-ÖSSZEVONÁSOK
ADATLAP!
MINDEN TAGINTÉZMÉNNYÉ VÁLT TELEPHELYRE,
AHOL AZ OKTATÁS FOLYTATÓDOTT!

k7. Az adatlapon van jelezve 2005/06 óta történt összevonás?
1 – van

Vesd össze az ADATLAPPAL!

2 – nincs

UGRÁS A KÖVETKEZŐ RÉSZRE, k13 - RA

k8. Hány esetben történt összevonás?

esetben

Ahány eset volt, a következő oldalakon, annyi esetről szóló részt kell kitölteni!
A kérdőívben maximum pár esetet tudsz felvezetni, ha több eset történt, használj
PÓTLAPOT! Fontos, minden rész egy esetről szól!
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1. ESET, ISKOLAÖSSZEVONÁS
k9. a. Kérem, részletezze az összevonást!
a.
Tagiskolává
váló
telephely,

b.
Tagiskolává váló
telephely címe

d.
Mely telephely(ek)hez csatolták?

c.
Melyik tanévben
vonták össze?

Telephely
sorszáma

Telephelysorszáma

Telephely
rövid neve!

Címe

……/……-os tanév

k10. a. Kérem, egy-két mondatban mondja el, miért döntöttek az iskola / telephely összevonása mellett?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

k11. a. Vissza tud-e emlékezni arra, hogy a tagintézménnyé váló iskolában / telephelyen körülbelül milyenek voltak a
tanulóarányok? Az összes tanuló hány %-át tették ki…
a. az sni tanulók?

%

b. a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók?

%

c.

%

a roma tanulók?

d. a kiemelkedően tehetséges tanulók?

%

k12. a. És arra, hogy a befogadó iskolában / telephelyen a befogadás előtt körülbelül milyenek voltak a
tanulóarányok? Az összes tanuló hány %-át tették ki…
a. az sni tanulók?

%

b. a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók?

%

c.

%

a roma tanulók?

d. a kiemelkedően tehetséges tanulók?

%
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2. ESET, ISKOLAÖSSZEVONÁS
k9. b. Kérem, részletezze az összevonást!
a.
Tagiskolává
váló
telephely,

b.
Tagiskolává váló
telephely címe

d.
Mely telephely(ek)hez csatolták?

c.
Melyik tanévben
vonták össze?

Telephely
sorszáma

Telephelysorszáma

Telephely
rövid neve!

Címe

……/……-os tanév

k10. b. Kérem, egy-két mondatban mondja el, miért döntöttek az iskola / telephely összevonása mellett?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

k11. b. Vissza tud-e emlékezni arra, hogy a tagintézménnyé váló iskolában / telephelyen körülbelül milyenek voltak a
tanulóarányok? Az összes tanuló hány %-át tették ki…
a. az sni tanulók?

%

b. a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók?

%

c.

%

a roma tanulók?

d. a kiemelkedően tehetséges tanulók?

%

k12. b. És arra, hogy a befogadó iskolában / telephelyen a befogadás előtt körülbelül milyenek voltak a
tanulóarányok? Az összes tanuló hány %-át tették ki…
a. az sni tanulók?

%

b. a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók?

%

c.

%

a roma tanulók?

d. a kiemelkedően tehetséges tanulók?

%
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DOKUMENTUMTÁBLA
Dokumentum típusa

1 – Papír
2 - Elektronikus

Összevonásról szóló releváns képviselőtestületi
határozat és előterjesztése
Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

A város/kistérség feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és -fejlesztési terve

Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv

Egyéb:
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Oldalszám

Várjuk

Bejött

3. FENNTARTÓVÁLTÁSOK
MINDEN ESET!

k13. Volt olyan fenntartóváltás a városban a 2005/06-os tanév óta, melynek során önkormányzati iskola egyházi-,
alapítványi- vagy magán-fenntartásba került át?
A kérdések kizárólag azokra az esetekre vonatkoznak, melynek során
önkormányzati iskola egyházi-, alapítványi- vagy magánfenntartásba került át. (Más, önkormányzati fenntartókról (pl.
társulások, megyei önkormányzatok, stb.) máshol lesz szó.).

1 – volt

2 – nem volt

UGRÁS A KÖVETKEZŐ RÉSZRE, k20 - RA

k14. Hány esetben történt fenntartóváltás?

esetben

Ahány eset volt, a következő oldalakon, annyi esetről szóló részt kell kitölteni!
A kérdőívben maximum pár esetet tudsz felvezetni, ha több eset történt, használj
PÓTLAPOT! Fontos, minden rész egy esetről szól!
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1. ESET, FENNTARTÓVÁLTÁS
k15. Kérem, részletezze a fenntartóváltást!

a.
Telephely sorszáma

c.
Melyik tanévben
történt a
fenntartóváltás?

b.
Telephely címe

……/……-os tanév

k16. Milyen volt a fenntartóváltás előtt az iskola / telephely összetétele? Az összes tanuló hány %-át tették ki…
a. az SNI tanulók?

%

b. a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók?

%

c.

%

a roma tanulók?

d. a kiemelkedően tehetséges tanulók?

%

k17. Ha egy-két szóval kellene megfogalmaznia, mit mondana, mi volt a cél a fenntartóváltással?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

k18. Kötöttek-e közoktatási megállapodást az új fenntartóval?
1 – igen
2 – nem

k19. Kérem, értékelje 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy az önkormányzat előzetes szakmai elképzelései teljesültek-e a
fenntartóváltás kapcsán? Az 5-ös az jelenti, hogy maradéktalanul, az 1-es, hogy egyáltalán nem.
egyáltalán nem
1

maradéktalanul
2

3

4

5

DOKUMENTUMTÁBLA
Dokumentum típusa

1 – Papír
2 - Elektronikus

Releváns közoktatási megállapodások (KM)

1

2

1

2

Fenntartóváltásról szóló képviselőtestületi határozat és
előterjesztése

11

Oldalszám

Várjuk

Bejött
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4. új, NEM ÖNKORMÁNYZATI ISKOLÁK megnyitásA
MINDEN ESET!

k20. Nyílt-e a városban nem önkormányzati iskola, a 2005/06-os tanév óta? (Itt nem a fenntartóváltás van szó!)
1 – igen

2 – nem

UGRÁS A KÖVETKEZŐ RÉSZRE,k25.a. - RA

k21. Hány nem önkormányzati iskola nyílt?

iskola

Ahány eset volt, a következő oldalakon, annyi esetről szóló részt kell kitölteni!
A kérdőívben maximum pár esetet tudsz felvezetni, ha több eset történt, használj
PÓTLAPOT! Fontos, minden rész egy esetről szól!
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1. ESET, ÚJ, NEM ÖNKORMÁNYZATI ISKOLÁK MEGNYITÁSA
k22. a. Kérem, részletezze a megnyitást!
a.
Telephely sorszáma

c.
Melyik tanév volt az
első működési év?

b.
Telephely címe

……/……-os tanév

k23. a. Kötöttek-e közoktatási megállapodást a fenntartóval?
1 – igen
2 – nem

k24. a. Segítette-e az önkormányzat az iskolát az alábbi támogatásfajták valamelyikével?
1
2
3
4

–
–
–
–

működési támogatással
épület átengedésével
épület kedvezményes bérleti díjával
beruházási támogatással

TÖBB VÁLASZ LEHET!

2. ESET, ÚJ, NEM ÖNKORMÁNYZATI ISKOLÁK MEGNYITÁSA
k22. b. Kérem, részletezze a megnyitást!
a.
Telephely sorszáma

c.
Melyik tanév volt az
első működési év?

b.
Telephely címe

……/……-os tanév

k23. b. Kötöttek-e közoktatási megállapodást a fenntartóval?
1 – igen
2 – nem

k24. b. Segítette-e az önkormányzat az iskolát az alábbi támogatásfajták valamelyikével?
1
2
3
4

–
–
–
–

működési támogatással
épület átengedésével
épület kedvezményes bérleti díjával
beruházási támogatással

TÖBB VÁLASZ LEHET!

DOKUMENTUMTÁBLA
Dokumentum típusa

1 – Papír
2 - Elektronikus

Releváns közoktatási megállapodások (KM)
Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Az iskola/fenntartó támogatásáról szóló
képviselőtestületi határozat és előterjesztése
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Oldalszám

Várjuk

Bejött

5. együttműködés NEM önkormányzati intézmények fenntartóival
MINDEN ESET!
Vannak városok, amelyek arra panaszkodnak, hogy a nem önkormányzati fenntartók elviszik az önkormányzati
iskolákból a tehetségesebb, vagy éppen a tehetősebb tanulókat, még nehezebbé téve a többi iskola dolgát az egyes,
különleges bánásmódot igénylő tanulók (kiemelkedően tehetséges, SNI, halmozottan hátrányos helyzetű, roma)
oktatása terén. Vagy éppen összegyűjti az e tanulócsoportokba tartozókat.

k25. a. Itt, a városban vannak-e olyan NEM önkormányzati iskolák, ahol a kiemelkedően tehetséges tanulók aránya
eltér a városi arányoktól, akár úgy, hogy nagyobb, akár úgy, hogy kisebb annál?
Ha több ilyen iskola is van, kérem, hogy azt a 3-at emelje ki, ahol leginkább eltér a kiemelkedően tehetséges
tanulók aránya!
0 – nincs ilyen

ADATLAP ÁTTEKINTÉSÉVEL!X

UGRÁS,k25. c. - RE

1 – nagyobb
Kiemelkedő
tehetségek
aránya:
2 – kisebb

Telephely sorszáma:

Címe:

Telephely sorszáma:

Címe:

Telephely sorszáma:

Címe:

Telephely sorszáma:

Címe:

Telephely sorszáma:

Címe:

Telephely sorszáma:

Címe:

k25. b. Kötöttek-e vagy módosítottak-e a korábban megkötött Közoktatási Megállapodást 2005 / 2006 óta annak
érdekében, hogy a kiemelkedően tehetséges tanulók iskolai aránya közelítsen a városi arányokhoz?
(A táblázatban csak a Közoktatási Megállapodás megkötése szerepel szövegként, természetesen a
módosítást is bele kell érteni minden esetben, ahogy a kérdés is szól!)
Iskola /
Telephely Telephely
sorszáma

Kötöttek-e ebből a célból
Közoktatási Megállapodást?
1 – Igen, kötöttek

1. Iskola /
Telephely

2. Iskola /
Telephely

3. Iskola /
Telephely

TOVÁBB!

2 – Nem kötöttek, a fenntartó
elzárkózott ettől
3 – Nem kötöttek egyéb ok
miatt
1 – Igen, kötöttek
TOVÁBB!
2 – Nem kötöttek, a fenntartó
elzárkózott ettől
3 – Nem kötöttek egyéb ok
miatt
1 – Igen, kötöttek
TOVÁBB!
2 – Nem kötöttek, a fenntartó
elzárkózott ettől
3 – Nem kötöttek egyéb ok
miatt
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A megállapodás nevesíti ebből a célból
ezt a csoportot?
1 – Igen
0 – Nem,
mert:………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
1 – Igen
0 – Nem,
mert:………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
1 – Igen
0 – Nem,
mert:………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Megkö
-tésének
éve

k25. c. Itt, a városban vannak-e olyan NEM önkormányzati iskolák, ahol a roma tanulók aránya eltér a városi
arányoktól, akár úgy, hogy nagyobb, akár úgy, hogy kisebb annál?
Ha több ilyen iskola is van, kérem, hogy azt a 3-at emelje ki, ahol leginkább eltér a roma tanulók aránya!
0 – nincs ilyen

ADATLAP ÁTTEKINTÉSÉVEL!X

UGRÁS,k26. a. - RA

1 – nagyobb
Roma
tanulók
aránya:
2 – kisebb

Telephely sorszáma:

Címe:

Telephely sorszáma:

Címe:

Telephely sorszáma:

Címe:

Telephely sorszáma:

Címe:

Telephely sorszáma:

Címe:

Telephely sorszáma:

Címe:

k25. d. Kötöttek-e vagy módosítottak-e a korábban megkötött Közoktatási Megállapodást 2005 / 2006 óta annak
érdekében, hogy a roma tanulók iskolai aránya közelítsen a városi arányokhoz?
(A táblázatban csak a Közoktatási Megállapodás megkötése szerepel szövegként, természetesen a
módosítást is bele kell érteni minden esetben, ahogy a kérdés is szól!)
Iskola /
Telephely Telephely
sorszáma

Kötöttek-e ebből a célból
Közoktatási Megállapodást?
1 – Igen, kötöttek

1. Iskola /
Telephely

2. Iskola /
Telephely

3. Iskola /
Telephely

TOVÁBB!

2 – Nem kötöttek, a fenntartó
elzárkózott ettől
3 – Nem kötöttek egyéb ok
miatt
1 – Igen, kötöttek
TOVÁBB!
2 – Nem kötöttek, a fenntartó
elzárkózott ettől
3 – Nem kötöttek egyéb ok
miatt
1 – Igen, kötöttek
TOVÁBB!
2 – Nem kötöttek, a fenntartó
elzárkózott ettől
3 – Nem kötöttek egyéb ok
miatt
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A megállapodás nevesíti ebből a célból
ezt a csoportot?
1 – Igen
0 – Nem,
mert:………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
1 – Igen
0 – Nem,
mert:………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
1 – Igen
0 – Nem,
mert:………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Megkö
-tésének
éve

k26. a. Itt, a városban vannak-e olyan NEM önkormányzati iskolák, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
aránya eltér a városi arányoktól, akár úgy, hogy nagyobb, akár úgy, hogy kisebb annál?
Ha több ilyen iskola is van, kérem, hogy azt a 3-at emelje ki, ahol leginkább eltér a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók aránya!

ADATLAP ÁTTEKINTÉSÉVEL!X

0 – nincs ilyen

UGRÁS A
DOKUMENTUMTÁBLÁRA
VAGY! (X)
k27 – RE

1 – nagyobb
Halmozottan
hátrányos
helyzetű
tanulók aránya:
2 – kisebb

Telephely sorszáma:

Címe:

Telephely sorszáma:

Címe:

Telephely sorszáma:

Címe:

Telephely sorszáma:

Címe:

Telephely sorszáma:

Címe:

Telephely sorszáma:

Címe:

k26. b. Kötöttek-e vagy módosítottak-e a korábban megkötött Közoktatási Megállapodást 2005 / 2006 óta annak
érdekében, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai aránya közelítsen a városi arányokhoz?
(A táblázatban csak a Közoktatási Megállapodás megkötése szerepel szövegként, természetesen a
módosítást is bele kell érteni minden esetben, ahogy a kérdés is szól!)
Iskola /
Telephely Telephely
sorszáma

Kötöttek-e ebből a célból
Közoktatási Megállapodást?
1 – Igen, kötöttek

1. Iskola /
Telephely

2. Iskola /
Telephely

3. Iskola /
Telephely

TOVÁBB!

2 – Nem kötöttek, a fenntartó
elzárkózott ettől
3 – Nem kötöttek egyéb ok
miatt
1 – Igen, kötöttek
TOVÁBB!
2 – Nem kötöttek, a fenntartó
elzárkózott ettől
3 – Nem kötöttek egyéb ok
miatt
1 – Igen, kötöttek
TOVÁBB!
2 – Nem kötöttek, a fenntartó
elzárkózott ettől
3 – Nem kötöttek egyéb ok
miatt
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A megállapodás nevesíti ebből a célból
ezt a csoportot?
1 – Igen
0 – Nem,
mert:………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
1 – Igen
0 – Nem,
mert:………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
1 – Igen
0 – Nem,
mert:………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Megkö
-tésének
éve

DOKUMENTUMTÁBLA
Dokumentum típusa

1 – Papír
2 - Elektronikus

Releváns közoktatási megállapodások (KM)
Telephely sorszáma:

1

2

Telephely sorszáma:

1

2

Telephely sorszáma:

1

2

Telephely sorszáma:

1

2

Telephely sorszáma:

1

2

Telephely sorszáma:

1

2

Egyéb:
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Oldalszám

Várjuk

Bejött

6. ISKOLAKÖRZETEK ÁTALAKULÁSA
MINDEN ESET!
k27. Hány beiskolázási körzet van ma a városban?
beiskolázási körzet van

k28. Hány beiskolázási körzet volt a 2005/06-os tanévben?
beiskolázási körzet volt

k29. Volt-e a 2005/06-os tanév óta olyan átalakítás, amelynek során az iskolakörzetek száma a felére, vagy annál is
kevesebbre csökkent?
1 – igen
2 – nem

UGRÁS A KÖVETKEZŐ RÉSZRE, k31 - RE

k30. Mi indokolta ezt az átalakítást?X
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

DOKUMENTUMTÁBLA
Dokumentum típusa
Körzetek nagymértékű összevonásról szóló releváns
képviselőtestületi határozat és előterjesztése
A város/kistérség feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és -fejlesztési terve:

1 – Papír
2 - Elektronikus

1

2

1

2

1

2

1

2

Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv

Egyéb:
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Oldalszám

Várjuk

Bejött

7. KÖRZETHATÁR-MÓDOSÍTÁSOK
Az előzőekben tárgyalt, nagy átalakításokon KÍVÜL!

k31. Volt-e a városban 2005/2006-os tanév óta (nem az előzőekben tárgyalt, átfogó) de jelentősebb körzethatármódosítás, vagy körzetösszevonás?
1 – igen

2 – nem

UGRÁS A KÖVETKEZŐ RÉSZRE, k37 - RE

k32. Hány jelentősebb körzethatár-módosítás, vagy körzetösszevonás volt?
eset
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1. ESET, KÖRZETHATÁR-MÓDOSÍTÁS, VAGY KÖRZETÖSSZEVONÁS
k33. a. Mely iskola vagy iskolák körzetét, körzeteit érintette?
Mely telephely(ek)et érintette?
Telephely
sorszáma

Telephely
rövid neve!

Címe

k34. a. Melyik tanév előtt történt?
………./……….-os tanév előtt

k35. a. Mi indokolta a módosítást?X
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

k36. a. Tudható, hogy egy körzethatár-módosítás önmagában még nem jár együtt a szülők beiskolázási
elképzeléseinek megváltozásával.
Segítették-e valamilyen formában az új körzetbe került szülők iskolaválasztását (történtek-e „ráerősítő”
lépések)?
1 – igen

k36a.a. Melyek voltak ezek?X
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2 – nem
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2. ESET, KÖRZETHATÁR-MÓDOSÍTÁS, VAGY KÖRZETÖSSZEVONÁS
k33. b. Mely iskola vagy iskolák körzetét, körzeteit érintette?
Mely telephely(ek)et érintette?
Telephely
sorszáma

Telephely
rövid neve!

Címe

k34. b. Melyik tanév előtt történt?
………./……….-os tanév előtt

k35. b. Mi indokolta a módosítást?X
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

k36. b. Tudható, hogy egy körzethatár-módosítás önmagában még nem jár együtt a szülők beiskolázási
elképzeléseinek megváltozásával.
Segítették-e valamilyen formában az új körzetbe került szülők iskolaválasztását (történtek-e „ráerősítő”
lépések)?
1 – igen

k36b.a. Melyek voltak ezek?X
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2 – nem
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3. ESET, KÖRZETHATÁR-MÓDOSÍTÁS, VAGY KÖRZETÖSSZEVONÁS
k33. c. Mely iskola vagy iskolák körzetét, körzeteit érintette?
Mely telephely(ek)et érintette?
Telephely
sorszáma

Telephely
rövid neve!

Címe

k34. c. Melyik tanév előtt történt?
………./……….-os tanév előtt

k35. c. Mi indokolta a módosítást?X
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

k36. c. Tudható, hogy egy körzethatár-módosítás önmagában még nem jár együtt a szülők beiskolázási
elképzeléseinek megváltozásával.
Segítették-e valamilyen formában az új körzetbe került szülők iskolaválasztását (történtek-e „ráerősítő”
lépések)?
1 – igen

k36c.a. Melyek voltak ezek?X
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2 – nem
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DOKUMENTUMTÁBLA
Dokumentum típusa

1 – Papír
2 - Elektronikus

Körzetek összevonásról szóló releváns
képviselőtestületi határozat és előterjesztése
Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

A város/kistérség feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési
terve:

Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv

Programdokumentumok (ráerősítő lépések)

Egyéb:
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Oldalszám

Várjuk

Bejött

8. ÓVODAI FÉRŐHELYEK A VÁROSBAN
Több városban gondot okoz, hogy nem tudnak minden óvodáskorúnak férőhelyet biztosítani az óvodában.

k37. Ön szerint a városban van-e óvodai férőhelyhiány?
1 – van
2 – nincs

k38. Kérem, segítsen kitölteni az alábbi táblázatot!

1 – Óvodai férőhelyek száma a városban:……………..……………....férőhely
2 – Óvodáskorúak száma a városban: …………………….……...….. gyermek
3 – Helyben lakó óvodába járók száma a városban: ….……….….…gyermek
4 – NEM helyben lakó óvodába járók száma a városban: ..….…..…gyermek
5 – Helyben lakó óvodás korú gyerekek közül
férőhelyhiány miatt elutasítottak száma: ……...………………… gyermek

k39. Tett-e lépéseket az önkormányzat férőhelybővítés érdekében?
1 – Igen
2 – Nem, kevesebb ugyan a férőhely, de nincs túljelentkezés az óvodákban.
3 – Nem, vannak más, égetőbb problémák.
4 – Nem, nem tudnánk a szükséges működési kapacitást biztosítani.

CSAK 1 VÁLASZ,
A LEGJELENTŐSEBB!

Ha az előző kérdés igen, 1-es kód!
k40. Hol tart most ennek a tervnek a megvalósítása?
1
2
3
4

–
–
–
–

Az (át)építési munkák éppen zajlanak.
A részletes tervek és a szükséges forrás is megvan.
A város elbírálás alatt álló pályázatot nyújtott be a férőhelybővítésre.
A város már feltárta a problémát, de még nem tett konkrét lépéseket .

DOKUMENTUMTÁBLA
Dokumentum típusa

1 – Papír
2 - Elektronikus

Óvodai férőhely-bővítési tervek/pályázatok

A város/kistérség feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és -fejlesztési terve:

1

2

1

2

1

2

1

2

Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv

Egyéb:
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Oldalszám

Várjuk

Bejött

II. OKTATÁSI HELYZETKÉP: KIEMELT TANULÓCSOPORTOK
II.I. KIEMELKEDŐ TEHETSÉGEK

9. A VÁROS NÉPSZERŰ ÖNKORMÁNYZATI ISKOLÁI / TELEPHELYEI

k41. Van-e a városban olyan iskola / telephely, ahol nagy a túljelentkezés a többi iskolához / telephelyhez képest?X

ADATLAP!

1 – van

A nagy túljelentkezéssel érintett telephelyek azonosítása adatlap alapján!

2 – nincs

UGRÁS A KÖVETKEZŐ RÉSZRE, k48 - RA

k42. Hány ilyen iskola / telephely van?
eset

Kisebb városnál: néhány telephelyet soroljon fel, ne mindet!
Nagyobb városnál: max. 5 telephelyet sorolhat fel!
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1. ESET, NÉPSZERŰ ÖNKORMÁNYZATI ISKOLA / TELEPHELY
k43. a. Iskola / telephely neve, száma:
Telephely
sorszáma

Telephely
rövid neve!

Címe

k44. a. Erről az iskoláról már vannak információink, arról azonban nincs, hogy ilyen magas túljelentkezés esetén

1
2
3
4
5
6
7

hogyan tudják mindenki számára elfogadhatóan eldönteni, hogy kik kerülnek végül itt felvételre?
Mi az eljárás?X
TÖBB VÁLASZ LEHET!
– Jelentkezési sorrend.
– Halmozottan hátrányos helyzetű, körzeten kívüli tanulók előnyben részesítése.
– Körzeten kívüli jelentkezők körében sorsolás.
– Részletes, a család körülményeit figyelembe vevő prioritások.
– Óvoda-iskola utak, azaz szokás szerint meghatározott óvodából jönnek ide.
– Elbeszélgetés.
– Tudás- és kompetenciamérés eredményei alapján.

k45. a. Változott-e ez az eljárás az elmúlt öt évben az iskolában?
1 – igen

k45a.a. Hogyan változott?
KÓD

Kódok az előző kérdésből!
KÓD

2 – nem

Ha az előző kérdés igen, 1-es kód!
k46. a. Az önkormányzat kezdeményezte vagy támogatta ezt?
1 – igen
2 – nem

Ha az előző kérdés igen, 1-es kód!
k47. a. Miért tartották fontosnak a megváltoztatását?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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2. ESET, NÉPSZERŰ ÖNKORMÁNYZATI ISKOLA / TELEPHELY
k43. b. Iskola / telephely neve, száma:
Telephely
sorszáma

Telephely
rövid neve!

Címe

k44. b. Erről az iskoláról már vannak információink, arról azonban nincs, hogy ilyen magas túljelentkezés esetén

1
2
3
4
5
6
7

hogyan tudják mindenki számára elfogadhatóan eldönteni, hogy kik kerülnek végül itt felvételre?
Mi az eljárás?X
TÖBB VÁLASZ LEHET!
– Jelentkezési sorrend.
– Halmozottan hátrányos helyzetű, körzeten kívüli tanulók előnyben részesítése.
– Körzeten kívüli jelentkezők körében sorsolás.
– Részletes, a család körülményeit figyelembe vevő prioritások.
– Óvoda-iskola utak, azaz szokás szerint meghatározott óvodából jönnek ide.
– Elbeszélgetés.
– Tudás- és kompetenciamérés eredményei alapján.

k45. b. Változott-e ez az eljárás az elmúlt öt évben az iskolában?
1 – igen

k45b.a. Hogyan változott?
KÓD

Kódok az előző kérdésből!
KÓD

2 – nem

Ha az előző kérdés igen, 1-es kód!
k46. b. Az önkormányzat kezdeményezte vagy támogatta ezt?
1 – igen
2 – nem

Ha az előző kérdés igen, 1-es kód!
k47. b. Miért tartották fontosnak a megváltoztatását?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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3. ESET, NÉPSZERŰ ÖNKORMÁNYZATI ISKOLA / TELEPHELY
k43. c. Iskola / telephely neve, száma:
Telephely
sorszáma

Telephely
rövid neve!

Címe

k44. c. Erről az iskoláról már vannak információink, arról azonban nincs, hogy ilyen magas túljelentkezés esetén

1
2
3
4
5
6
7

hogyan tudják mindenki számára elfogadhatóan eldönteni, hogy kik kerülnek végül itt felvételre?
Mi az eljárás?X
TÖBB VÁLASZ LEHET!
– Jelentkezési sorrend.
– Halmozottan hátrányos helyzetű, körzeten kívüli tanulók előnyben részesítése.
– Körzeten kívüli jelentkezők körében sorsolás.
– Részletes, a család körülményeit figyelembe vevő prioritások.
– Óvoda-iskola utak, azaz szokás szerint meghatározott óvodából jönnek ide.
– Elbeszélgetés.
– Tudás- és kompetenciamérés eredményei alapján.

k45. c. Változott-e ez az eljárás az elmúlt öt évben az iskolában?
1 – igen

k45c.a. Hogyan változott?
KÓD

Kódok az előző kérdésből!
KÓD

2 – nem

Ha az előző kérdés igen, 1-es kód!
k46. c. Az önkormányzat kezdeményezte vagy támogatta ezt?
1 – igen
2 – nem

Ha az előző kérdés igen, 1-es kód!
k47. c. Miért tartották fontosnak a megváltoztatását?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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DOKUMENTUMTÁBLA
Dokumentum típusa

1 – Papír
2 - Elektronikus

Szelekciós eljárásokkal kapcsolatos
önkormányzati dokumentumok
Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

A város/kistérség feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési
terve:

Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv

Egyéb:
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10. TEHETSÉGKIBONTAKOZTATÁS A TAGOZATOKON
ADATLAP!
TAGOZAT OSZLOPBAN 4,5,7 KÓDOK
SZEREPELNEK!

Lássuk most a középfokú továbbtanulásban nagy előnyt jelentő emelt szaktantárgyi és a nyelvi tagozatokat működtető
telephelyeket!

k48. Melyek ezek a telephelyek? (Vezesd át azokat a telephelyeket, amelyeknél az Adatlap -Telephelyek
munkafüzetben a 31-33. sorban a tagozatoknál 4,5,7 kódok szerepelnek.)

0 – nincs ilyen telephely

UGRÁS A KÖVETKEZŐ RÉSZRE, k51 - RE

Mely ez(ek) a telephely(ek)?
Telephely
sorszáma

Telephely
rövid neve!

Címe

1.eset

2.eset

3.eset

4.eset

5.eset
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1. ESET, TEHETSÉGKIBONTAKOZTATÁS A TAGOZATOKON
k49. a. Járnak be a környező település(ek)ről is tanulók a tagozatra?
1 – igen

k49a.a. A tagozatra járó tanulóknak hány százaléka bejáró?
%

2 – nem

k50. a. Hogyan tudják mindenki számára elfogadhatóan eldönteni, hogy kik kerülnek végül itt felvételre, mi az eljárás?
1 – jelentkezési sorrend szerint veszik fel
2 – elbeszélgetés alapján
3 – tudás- és kompetencia-mérés alapján
4 – egyéb módon, éspedig: ………………………………………………………………………………………………

2. ESET, TEHETSÉGKIBONTAKOZTATÁS A TAGOZATOKON
k49. b. Járnak be a környező település(ek)ről is tanulók a tagozatra?
1 – igen

k49b.a. A tagozatra járó tanulóknak hány százaléka bejáró?
%

2 – nem

k50. b. Hogyan tudják mindenki számára elfogadhatóan eldönteni, hogy kik kerülnek végül itt felvételre, mi az eljárás?
1 – jelentkezési sorrend szerint veszik fel
2 – elbeszélgetés alapján
3 – tudás- és kompetencia-mérés alapján
4 – egyéb módon, éspedig: ………………………………………………………………………………………………

3. ESET, TEHETSÉGKIBONTAKOZTATÁS A TAGOZATOKON
k49. c. Járnak be a környező település(ek)ről is tanulók a tagozatra?
1 – igen

k49c.a. A tagozatra járó tanulóknak hány százaléka bejáró?
%

2 – nem

k50. c. Hogyan tudják mindenki számára elfogadhatóan eldönteni, hogy kik kerülnek végül itt felvételre, mi az eljárás?
1 – jelentkezési sorrend szerint veszik fel
2 – elbeszélgetés alapján
3 – tudás- és kompetencia-mérés alapján
4 – egyéb módon, éspedig: ………………………………………………………………………………………………
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DOKUMENTUMTÁBLA
Dokumentum típusa

1 – Papír
2 - Elektronikus

Szelekciós eljárásokkal kapcsolatos
önkormányzati dokumentumok
Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

A város/kistérség feladat-ellátási,
intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési
terve:

Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv

Egyéb:
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11. MAGÁNTANULÓK
Részben a kiemelkedő tehetségekhez, részben pedig már a másik kiemelt csoporthoz: a halmozottan hátrányos
helyzetűekhez kötődik a magántanulók kérdése. Most róluk beszélgessünk.

k51. Hány általános iskolai magántanuló él a városban?
0 – nincs általános iskolai magántanuló a városban

UGRÁS A KÖVETKEZŐ RÉSZRE, k56 - RA

általános iskolai magántanuló

k52. A magántanulók hány százalékát jellemzi a túlkorosság és/vagy magatartászavar?
%

k53. Foglalkozott-e az önkormányzat, akár képviselői testület ülésén, akár szakmai fórum keretében az elmúlt öt
évben hivatalosan a magántanulók kérdésével?
1 – igen
2 – nem

Ha az előző kérdés igen, 1-es kód!
k54. Melyek voltak a legfontosabb döntések?X
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

k55. A halmozottan hátrányos helyzetű magántanulók esetében milyen az együttműködés az iskolák és a
gyermekjóléti szolgálatok között?
1
2
3
4

–
–
–
–

jó az együttműködés
jó, de még van mit javítani rajta
nincs igazi együttműködés
az iskolák és a gyermekjóléti szolgálatok közötti együttműködésbe az önkormányzat nem szól bele

DOKUMENTUMTÁBLA
Dokumentum típusa

1 – Papír
2 - Elektronikus

Magántanulókkal kapcsolatos előterjesztés, döntés

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Programdokumentumok (preventív és ellátásfejlesztés)

A város/kistérség feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és -fejlesztési terve:
Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv

Egyéb:
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II.II. HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ

ÉS ROMA TANULÓK

12. JOGOSULTSÁG-MEGÁLLAPÍTÁSI PROBLÉMÁK

A szabályozás szerint a halmozottan hátrányos helyzetű státusszal ma is sok olyan támogatás jár, ami segítheti
iskolai sikerességüket – ehhez szükséges, hogy a szülők nyilatkozzanak arról: iskolai végzettségük nem magasabb,
mint nyolc általános iskolai osztály. Ugyanakkor az országos adatok és tapasztalatok szerint sok helyen a
jogosultak nem nyilatkoznak erről.

k56. Itt, a városban is valószínű Ön szerint, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szülei nem nyilatkoznak
kellő arányban?
1 – igen
2 – nem

UGRÁS A KÖVETKEZŐ RÉSZRE, k58 - RA

K56. a. Az Ön becslése szerint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szüleinek hány százaléka nem nyilatkozik
erről?

% nem nyilatkozik

k57. Milyen programokat indított a város a helyzet javítására?X
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

DOKUMENTUMTÁBLA
Dokumentum típusa

1 – Papír
2 - Elektronikus

Programdokumentumok

1

2

1

2

Egyéb:
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13. A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÉS
ROMA GYERMEKEK ÓVODÁZTATÁSA

Több kutatás beszámolt arról, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók iskolai kudarcaiban szerepet
játszik, hogy alacsonyabb arányban, kevesebb ideig, vagy nem kellő rendszerességgel járnak óvodába.

k58. Az Önök városában is van ilyen jellegű óvodázási probléma?
1 – van
2 – nincs

UGRÁS A KÖVETKEZŐ RÉSZRE, k60 - RA

k59. Indítottak-e programokat a probléma megoldására?
1 – igen

k59.a. Melyek voltak ezek?X
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2 – nem, mert:X k59.b. ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

DOKUMENTUMTÁBLA
Dokumentum típusa

1 – Papír
2 - Elektronikus

Programdokumentumok

1

2

1

2

Egyéb:
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14. A KORTÁRSCSOPORTI KAPCSOLATOK KIAKNÁZÁSA A HALMOZOTTAN
HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK NEVELÉSÉBEN
Most nézzük meg azokat az önkormányzati iskolákat / telephelyeket, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű és a roma
tanulók aránya jelentősen alacsonyabb a városi arányuktól.

ADATLAP ALAPJÁN!
k60. Melyek ezek az iskolák / telephelyek?
0 – nincs ilyen iskola / telephely

UGRÁS A KÖVETKEZŐ RÉSZRE, k63 - RA

Melyek ezek a telephelyek?
Telephely
sorszáma

Telephely
rövid neve!

Címe

k61. Hány iskola / telephely?
Iskola / telephely

Ebben az iskolában már csak a pozitív viselkedési minták követése és az egymástól tanulás miatt is indokolt lehetne
ezeknek az arányoknak a javítása.

k62. Mit tud tenni ez ügyben a város, illetve mit tett már?X
Telephely
sorszáma

a. Mit tud tenni?

b. Mit tett?

38

DOKUMENTUMTÁBLA
Dokumentum típusa

1 – Papír
2 - Elektronikus

Programok (egyes, megvalósult programok leírásai,
pl. ezzel kapcsolatos képviselőtestületi, vagy
szakmai döntésekből, pályázatokból, stb.)
Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

Adminisztrációs eszközök

Egyéb:
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15. ROMA TANULÓK ISKOLÁI
k63. Most nézzük a roma tanulókat nagyobb arányban oktató iskolákat.

ADATLAP ALAPJÁN!
Azt tekintjük nagy aránynak, ahol a roma tanulók aránya 40% fölött van!

0 – nincs ilyen iskola / telephely

UGRÁS A KÖVETKEZŐ RÉSZRE, k69 - RE

Mely telephely(ek) ez(ek)?
Telephely
sorszáma

Telephely
rövid neve!

Címe

1.eset

2.eset

3.eset

4.eset

5.eset

k64. Hány iskola / telephely összesen?
Iskola / telephely

40

1. ESET, ROMA TANULÓK ISKOLÁI
k65. a. Nemzetiségi tanterv szerint oktat?
1 – igen
2 – nem

k66. a. Melyek a közeli tervek az iskolával / telephellyel kapcsolatban?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
k66.a. a. Említi-e a tagiskolává válást?

1 – igen

2 – nem

Ha említette a bezárást!
k67. a. Miként tervezik a bezárását?
1
3
4
5

–
–
–
–

Bezárják, felszálló ágban.
Bezárják, tanulókat együtt másik iskolába helyezik át.
Bezárják, arányosan elosztják a tanulókat.
egyéb, éspedig:…………………………………………………………………………….

Ha az előző kérdés 3-as kód!
k68. a. A tervek alapján mely iskolához integrálják tagiskolaként, vagy mely iskolába / telephelyre íratják át a
tanulókat?
Mely telephelyhez?
Telephely
sorszáma

Telephely
rövid neve!

Címe
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2. ESET, ROMA TANULÓK ISKOLÁI
k65. b. Nemzetiségi tanterv szerint oktat?
1 – igen
2 – nem

k66. b. Melyek a közeli tervek az iskolával / telephellyel kapcsolatban?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
k66.b.a. Említi-e a tagiskolává válást?

1 – igen

2 – nem

Ha említette a bezárást!
k67. b. Miként tervezik a bezárását?
1
3
4
5

–
–
–
–

Bezárják, felszálló ágban.
Bezárják, tanulókat együtt másik iskolába helyezik át.
Bezárják, arányosan elosztják a tanulókat.
egyéb, éspedig:…………………………………………………………………………….

Ha az előző kérdés 3-as kód!
k68. b. A tervek alapján mely iskolához integrálják tagiskolaként, vagy mely iskolába / telephelyre íratják át a
tanulókat?
Mely telephelyhez?
Telephely
sorszáma

Telephely
rövid neve!

Címe
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3. ESET, ROMA TANULÓK ISKOLÁI
k65. c. Nemzetiségi tanterv szerint oktat?
1 – igen
2 – nem

k66. c. Melyek a közeli tervek az iskolával / telephellyel kapcsolatban?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
k66.c.a. Említi-e a tagiskolává válást?

1 – igen

2 – nem

Ha említette a bezárást!
k67. a. Miként tervezik a bezárását?
1
3
4
5

–
–
–
–

Bezárják, felszálló ágban.
Bezárják, tanulókat együtt másik iskolába helyezik át.
Bezárják, arányosan elosztják a tanulókat.
egyéb, éspedig:…………………………………………………………………………….

Ha az előző kérdés 3-as kód!
k68. c. A tervek alapján mely iskolához integrálják tagiskolaként, vagy mely iskolába / telephelyre íratják át a
tanulókat?
Mely telephelyhez?
Telephely
sorszáma

Telephely
rövid neve!

Címe

DOKUMENTUMTÁBLA
Dokumentum típusa

1 – Papír
2 - Elektronikus

Bezárási döntés vagy tervek
Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

Egyéb:
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16. MÁS TELEPÜLÉSEN TANULÓ
HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ/ROMA TANULÓK
MINDEN MEGÁLLAPODÁSRA,
amely tartalmazza, hogy a település
halmozottan hátrányos helyzetű/roma
tanulóit más településen oktatják!

k69. Jellemző-e, hogy a település, halmozottan hátrányos helyzetű / roma tanulói más településre járnak iskolába
(itt most nem az SNI tanulókra gondolunk!)?
1 – igen
2 – nem

UGRÁS A KÖVETKEZŐ RÉSZRE, k74 - RE

k70. Kötöttek-e más településsel / kistérséggel erről szóló megállapodást?
1 – igen
2 – nem

Ha az előző kérdés igen, 1-es kód!
k71. Hány esetben kötöttek megállapodást?
1. Megállapodás Település / kistérség neve, amellyel megállapodás született: ......................
2. Megállapodás Település / kistérség neve, amellyel megállapodás született: ......................
3. Megállapodás Település / kistérség neve, amellyel megállapodás született: ......................
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1. MEGÁLLAPODÁS, MÁS TELEPÜLÉSEN TANULÓ
HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ /ROMA TANULÓK
k72. a. Mi indokolta a megállapodás megkötését?X
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

k73. a. Segítik-e ezen tanulók iskolába jutását?
1 – iskolabuszt üzemeltet/ ilyen térségi üzemeltetését támogatják
2 – utazási kedvezményeket biztosítanak
3 – egyéb, éspedig: ………………………………………….

2. MEGÁLLAPODÁS, MÁS TELEPÜLÉSEN TANULÓ
HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ /ROMA TANULÓK
k72. b. Mi indokolta a megállapodás megkötését?X
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

k73. b. Segítik-e ezen tanulók iskolába jutását?
1 – iskolabuszt üzemeltet/ ilyen térségi üzemeltetését támogatják
2 – utazási kedvezményeket biztosítanak
3 – egyéb, éspedig: ………………………………………….

3. MEGÁLLAPODÁS, MÁS TELEPÜLÉSEN TANULÓ
HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ /ROMA TANULÓK
k72. c. Mi indokolta a megállapodás megkötését?X
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

k73. c. Segítik-e ezen tanulók iskolába jutását?
1 – iskolabuszt üzemeltet/ ilyen térségi üzemeltetését támogatják
2 – utazási kedvezményeket biztosítanak
3 – egyéb, éspedig: ………………………………………….
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DOKUMENTUMTÁBLA
Dokumentum típusa

1 – Papír
2 - Elektronikus

Megállapodások
Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

Eset 1:

1

2

Eset 2:

1

2

Eset 3:

1

2

Egyéb:
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17. A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK
OKTATÁSÁHOZ NYÚJTOTT NÉHÁNY TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE

k74. Pályázott-e a város integrációs támogatásokra az elmúlt 5 évben?
1 – Nem

UGRÁS A KÖVETKEZŐ RÉSZRE, k77 - RE

2 – Igen, integrációs támogatásra, és pedagógus illetménykiegészítésre
3 – Igen, integrációs támogatás és a pedagógus illetménykiegészítés mellett az alábbi EU-s pályázatok
valamelyikére: HEF OP 2.1.3; 2.1.5; 2.1.5b; 2.1.7; 2.1.8, TÁM OP 3.3.2-től 3.3.5-ig.

Ha az előző kérdés igen, 3-as kód!
k75. Mely pályázatokon nyert? Kérem, adja meg a pályázat számát és a dátumát!X
1. Pályázat száma: ......................... Dátuma: ......................................
2. Pályázat száma: ......................... Dátuma: ......................................
3. Pályázat száma: ......................... Dátuma: ......................................

Ha a k74. kérdés igen, 2-es vagy 3-as kód!
k76. Az integrációs támogatás a város önkormányzati általános iskoláinak mekkora részére terjed ki?
1 – Az összesre,
2 – legalább felükre, de annál többre,
3 – kevesebb, mint a felére terjed ki.

DOKUMENTUMTÁBLA
Dokumentum típusa

1 – Papír
2 - Elektronikus

OOIH együttműködési megállapodás

1
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II.III. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (SNI) TANULÓK

18. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (SNI) TANULÓK OKTATÁSA
k77. A sajátos nevelési igényű tanulók közül most az enyhe értelmi fogyatékos tanulókról szeretnénk kérni
adatokat. Kérjük, segítsen kitölteni a táblázatot!

Enyhe értelmi
fogyatékos
tanulószám a
városban
Tanév

Összes, a város iskoláiba járó enyhe értelmi
fogyatékos tanulóból

Integrált

Eltérő tantervű
tagozaton
/osztályban oktatott

Eltérő tantervű
(gyógypedagógiai)
iskolában oktatott

2005/2006
2010/2011

k78. Volt-e számottevő változás az enyhe értelmi fogyatékos tanulók ellátásában a 2005/06-os tanév óta?
0 – nem volt
1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

eltérő tantervű tagozat, gyógypedagógiai osztály nyitása valamely iskolában / telephelyen
eltérő tantervű tagozat, gyógypedagógiai oktatás megszüntetése valamely iskolában / telephelyen
gyógypedagógiai iskola / telephely bezárása
TÖBB VÁLASZ LEHET!
gyógypedagógiai iskola / telephely nyitása
integrált SNI oktatás elindítása valamely iskolában / telephelyen
egyéb, éspedig: ………………………………………………………………………………..

Az elmúlt években az oktatáspolitika egyik kiemelt prioritása volt a sajátos nevelési igényű tanulók integrációja.

k79. A városban valamelyik iskola / telephely indított-e valamilyen SNI-s integrációs programot?
1 – igen
2 – nem
k79.a. Kérjük, erről részletesebben meséljen, hogy melyek voltak a főbb elemei a program(ok)nak? Illetve
milyen megfontolásból indították a programot vagy nem indítottak programot?X
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

DOKUMENTUMTÁBLA
Dokumentum típusa
Integrált vagy szegregált ellátás bővülésével kapcsolatos
előterjesztések, döntések
A város/kistérség feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és -fejlesztési terve

1 – Papír
2 - Elektronikus

1

2

1

2
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19. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰVÉ VÁLÁST MEGELŐZŐ PROGRAMOK

Statisztikai adatok szerint Magyarországon az EU átlag fölötti az SNI tanulókká minősítési arány.

k80. Foglalkoznak-e ezzel a problémával valamilyen program kapcsán?X
1 – igen
2 – nem
k80.a. Ha igen, kérem, részletezze ezeket a programokat, ha nem, akkor is szeretnénk ezzel a kérdéssel
kapcsolatos véleményét, tapasztalatait meghallgatni!X
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

DOKUMENTUMTÁBLA
Dokumentum típusa
Programdokumentumok (pályázatok, projektek, ezekkel
kapcsolatos döntések és előkészítő megbeszélések
jegyzőkönyvei)

1 – Papír
2 - Elektronikus

1
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KÉRDEZÉS VÉGE:

2011. ................ hó ................. nap ................ óra ............... perc
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