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Tisztelt Cím! 

  

Előzetes beszélgetésünk alapján küldöm a jászberényi Klapka György Szakközép- és 

Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Szent István körúti Tagintézményének 

bemutatását és támogatási kérelmünket. 

  

Köszönettel: 

Bugyiné Kökény Gizella 

  

Támogatási Kérelem 
  

  

A Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Szent 

István körúti Tagintézményében, 5100 Jászberény, Szent István krt. 22., Tel./Fax.: 57/501-

720, e-mail: elterotag@freemail.hu az enyhén és súlyosabban értelmi sérült gyermekek 

nevelése – oktatása történik, akiknél sok esetben társuló sérülésként mozgás és érzékszervi 

sérülés, autizmus, aktivitás és figyelemzavar, valamint beszédfejlődési zavar is megtalálható. 

Tanulóink közül többen hátrányos helyzetűek, többségükben halmozottan hátrányos 

helyzetűek. 

A 2013/2014-es tanévben 182 diák tanul intézményünkben 1-12. évfolyamig, akik közül 93 

enyhén értelmi sérült, azaz tanulásban akadályozott; 33 középsúlyos értelmi sérült, azaz 

értelmileg akadályozott; 12 súlyosan és halmozottan sérült; 3 hallássérült; 1 vak; 4 

mozgássérült és 36 autista. 

A gyermekek nevelését-oktatását 17 gyógypedagógus és 10 gyógypedagógiai asszisztens látja 

el. 

Tanulóink a 8. osztály elvégzése után intézményünkbe maradva folytatják tanulmányaikat a 

9-12. osztályban, majd sikeres szakmai vizsgát követően munkát vállalva, aktív alkotó 

tagjaivá válnak társadalmunknak. Jelenleg konyhai kisegítő, udvaros és szövött-tárgy készítő 

szakmai képzést működtetünk. 

Tanulóink kimagasló eredményeket érnek el hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. 

Számos megyei versenyen, országos és nemzetközi pályázaton értek el szép sikereket. Külön 

dicsőség, hogy az intézményben folyó magas szintű szakmai munka eredményeként tanulóink 

az ép gyermekek számára kiírt megyei és országos versenyeken többször értek el első 

helyezést illetve kaptak nívódíjakat. 

 2005-ben, az országban egyedüli gyógypedagógiai iskolaként ÖKO iskola címet nyertünk el, 

mely a környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiájának legmagasabb szintű állami 

elismerése. Ezt a címet 2010-ben harmadízben is elnyertük, majd munkánk elismeréseként 

Örökös ÖKO Iskolai címet kaptunk. 2005-ben, Angliában a Tagintézményünk képviselte 

Magyarországot a Comenius Grundtvig 2 Tanulási Kapcsolatok projektben végzett munka 

elismeréseként. 

2007-ben egy sikeres nemzetközi GRID pályázat eredményeként filmet készítettek 

iskolánkról, mely a világ minden országában a GRID nemzetközi honlapján elérhetően 



bemutatja az intézményünkben folyó munkát. Jelenleg is számos hazai és külföldi projektben 

veszünk részt. 

Európa több országából érkeztek iskolánkba vendégek, miniszterek, Európa Parlamenti 

képviselők, egyetemek dékánjai és az UNICEF Elnöke is megtekintette az itt folyó nevelő – 

oktató munkát és mindannyian elismerően nyilatkoztak iskolánkról. 

Jelentős szakmai szervezetek, többek között az Autizmus Kutatóintézet, valamint az ELTE 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara állásfoglalásaik során többször kinyilvánították 

elismerésüket a magas szintű szakmai munkánkról, a legkorszerűbb sérülés specifikus 

módszerek hatékony alkalmazásáról. 

ÖKO iskolaként kiemelt feladatunk a környezeti nevelés, a környezet megismerése, a 

környezettel való aktív és folyamatos tevékenység biztosítása. Fontosnak tartjuk továbbá az 

egészséges életmódra nevelést, az egészséges testmozgás iránti igény felkeltését, 

megteremtését, továbbfejlesztését. 

Ezért mindent megteszünk, hogy tanulóinkat megfelelő módszerekkel és eszközökkel 

fejlesszük. Ennek érdekében 2014. május 19-21-ig táborozást szervezünk 120 tanuló részére 

Zánkán. Programjaink között szerepel a térség természeti értékeinek bemutatása, a Balaton 

felvidék megismerése. A szabadidő hasznos eltöltését és az egészséges életmódra szoktatást 

szolgálják a betervezett túrák, séták, futballmérkőzések, sor és váltóversenyek. Ezzel a 

táborral tanulóink a közismereti órákon tananyagként megjelenő ismereteket saját 

élményükön keresztül tudják elmélyíteni. 

2014. július első 2 hetében pedig napközis tábort szervezünk sérült tanulóink részére, ezzel is 

tehermentesítve a nehéz körülmények között élő szülőket, és biztosítva a gyermekek részére a 

szakszerű sérülés specifikus ellátást, a szabadidő hasznos eltöltését. 

  

Sajnos a táboroztatás költségei az amúgy is nehéz helyzetben lévő családokra nagy terhet 

róna, melyet támogatóink jóindulatú anyagi megsegítésének követően szeretnénk vállaikról 

levenni, illetve mérsékelni. 

  

  

  

Köszönettel: 

Bárcziné Kulcsár Júlia 

tagintézmény vezető 

  

  

  

Jászberény, 2014. április 28. 

 


