EGYENLO BAN

óo unrósÁc

Ecvezsec,
mely kötcetett egyrészrőI az Esélyt a Háttányos Helyzettí Gyerekeknek Arapíwány (1093
Budapest, Lőnyay u. 34. III/ 2L., továbbialrban lérelme ző, képv'seü: Mohácsi Erzsébet e.lnölr) és
az eryáás a|á vont Tal*abarkány Nagyközség Önkormányzata (3922 Tal<aharlány,
Gépállomas u. 4.rovábbiatban eljáás a|á vont önkomÁnyzat, képviseli: Varga LászIŐ
Polgármester), valamint az Apáczai Csere János .r{Italános Iskola (3922 TakaharLány,
Vöiösmarcy u.7. sz., továbbialóan: eljáás alá vont iskola, képviseli: Fűkőné Szatmái Melin{a
is ebbs é gi Önkormány zat (tov ábbialrban: CK O,
n együttesen i.igyfelek közöm az Egyenlő

1) Az

kinyilvárutják, hogy jelen egs,ezségben tett vállalisaik cé|ja, hory
előmozdíaák és biztosítsák a ta\laharkány halmozottan hátrányos helr7zetű és/vagy roma
gyermekek a|apvető jogainak és esébregy€nlőségének érvénpsiiléséta közokaúsi
ntézményben
ugyíekek kölcsönösen

2) A kérelmező alapíwány tudorrlásul veszi és üdvözli, hog;, az eljáás alá vont iskola és
önkormáryzat az egyezség aláiásának rrrpjátg az aábbi intézkedéseket tette az áItah
sérelmezetthe\r7zetf elszámo!ásaérdekében:
a
2.a Az eljáás aIávont iskola
áüs emlékezet,
2O1O/2O1,1,-es tanéwől a
figyelem koncentúció, vizualis emlélrezet és gondolkoűs képességteri.ileteken.A szűrés
eredménye alapján heti egy órás fejlesztőprogramot biztosít a glerelrelrnek a ferrci
képességtertileteken, elősegíwe, hogy a negyedik évfo\amon történó beválogató méréskor
prosnmban.
tehetségsondoző
ondoző programban.
résnvehessenekk a komplex tehetségg
szereoelhessenek és
ésrésn
eredményesebben szerepelhessenek

".ád-é.,*.ebben

2.b Az e|láás aIá vont iskola 2O7O. júoi* 75-én a szakénői vélemények módosítasát
I<ezdeménwzte a BAZ N{.sy.i Pedagógiai Szakmai Sza1szoLgáIati és Közművelődési Intézet

Tanulási KépességetYizsgálőSza|<enőiés Rehabfiúciós BizottságnáIQSZI Mskolc, Selpmrét u.
1) hogy öt szegregáItan ok<atott sajátos nevelési igényűL tanuló a 20l0/201].-es tanévben
integúltan folytathassa tanulmányait. A BAZ Megyei Pedagógiai Szakmai SzalszolgáIati és
Közművelődési Intézet Tanulási Képességet Ybsgálő Szakénőí és Rehabfiúciós Bizottság az
eljáás aIá vont iskola kezdeménpzése alapján öt tanuló esetében módosította a szakénőí
véleménlreket és a tanulók integúlt ol<atasátjavasolta. A tanulók integrálása eredményeként 50ololral csökkerLt a sz*gregáltan okatott sajátos nevelési igényűL dükok sáma, és megszűnt az SNI-s
csoport jogsénő összetétele.
2.c Az e\áÁs aIá, vont önkomún'uzrt a Központi Konyha Q922 Tal*aharkány,NI^gá, u. t7 )
összkapacitását 2OO9. augusztt§ 70. nap,ftval
, egr/űűal
],80
főre,
féróhelyek
s
iskolai
kapaciúst, megnövelve az
ndégebéd
féiahelykapacitást 90 főrőI7O főre, egyben me
HHH diák ingyen ebéd igénFt kielégíteni.

3)
' Az
4)

eljáris alá vont iskola,válla|ja, hogy az SNI-s gyermelrek kötelezó feliilvixgálaúrŐI szőlő
értesíiése\<etátadja a CKÖ kepviselajének is. (Arnennyrb en a 7 . pont érvényesül.)
Az e\jáás alá vont iskola válLa\ja, hogy a napközire és az éúrezésrevaló jelentkezeseknél
továbbra is előnyben rész.esítíHHHgyermekelret.
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6) Az
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felmeri.ilt kÖltségeiket maguk viselilq
ügyfelek együnesen kijelentih hogy az eljárással
;-gy#Í, r r. rib., kö lts é gigénr ne m támas ztanak
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Fűkőné szatmári Melinda

Balázslőzsef
1024 Budapest,Margit krt. 85,
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és eljáásámk részletes szabáIyalrőI sző|ő
s értelmében figyelrneaeti a felelret, ho5y a
g valamit elaadni.
Mve1 azilgyíe|ekmást elmondani nem kívánnal§, azűgyntéző aárys,aIlst berekeszti.
Jegyzőkőnyv leáwaz Lt Őra 20 perckor.
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