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„Mindenki láthatatlan drágakövet rejt magában, 
akármilyennek született, s ezt csiszolni, formálni kell.” 

(Marlo Morgan) 

 

 

 KÜLDETÉSNYILATKOZAT  

A Komlói EGYMI elkötelezett arra, hogy nevelő-oktató munkája során a sajátos nevelési 

igényű, (tanulásban és értelmileg akadályozott) gyermek/tanuló számára egyenlő 

hozzáférést biztosítson a minőségi neveléshez-oktatáshoz, a fejlesztő és terápiás 

foglalkozásokhoz. Intézményünk nyitott szemléletű, gyermek- és emberközpontú, ahol az 

emberi értékek minél teljesebb kibontakoztatása a cél.  

Intézményünk feladata, hogy ellássa a gyermekek óvodai nevelését, tanköteles korú 

tanulók általános iskolai, speciális szakiskolai, készségfejlesztő speciális szakiskolai 

nevelését-oktatását speciális gyógypedagógiai módszerekkel a sérülés specifikus ellátás 

biztosítása céljából.  

Az intézmény hatékony, sikeres működése érdekében a kiegyensúlyozott intézményi légkör 

megteremtésére törekszünk. Az értelmi képességek fejlesztése mellett hangsúlyt fektetünk 

a sokszínű, személyiséget gazdagító érzelmi, erkölcsi-etikai nevelésre. A társadalmi és 

tanulási tapasztalatok széles körét biztosítjuk tanulóink számára, figyelembe véve életkori 

sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket.  

Kölcsönös tiszteleten, megbecsülésen alapuló emberi kapcsolatok kialakítására 

törekszünk. Feladatunk a színvonalas, hatékony munka, az innovatív gondolkodásmód, a 

folyamatos önképzés.  

Célunk, hogy a pedagógus-gyerek-szülő együttes munkájaként tanulóink a 

munkaerőpiacon mind nagyobb számban és eredményesen jelenhessenek meg 

munkavállalóként, társadalmi beilleszkedésük jobb eséllyel valósuljon meg. Valljuk, hogy 

módszertani intézményünk egy olyan bázis, ahol a gyógypedagógiai tudás van. Utazó 

hálózatunk keretében támogatjuk, segítjük az együttnevelésre vállalkozó óvodákat, 

iskolákat, amelyek vállalták a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integráltan 

történő nevelését, oktatását.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Iskolánk jövőképe 

 

A jövő nemzedékért érzett felelősség vállalása körültekintő döntéshozatalt kíván az 

oktatásban résztvevők mindegyikétől: a fenntartótól, a pedagógusoktól és a szülőktől.  

Munkánk legfőbb célkitűzése a gondjainkra bízott gyerekek lehető legjobb, 

legeredményesebb nevelése, oktatása, melynek során az örök emberi értékekre: a 

humanizmusra, az emberszeretetre, a gyermekszeretetre építünk.  

Olyan feltételeket kívánunk teremteni, melyek biztosítják a tanulók egészséges, 

harmonikus, testi-lelki-szellemi fejlődését, a helyes magatartási szokások és pozitív 

jellemvonások kialakítását. A környezettudatos és egészséges életmódra nevelés 

programjának erősítésével, testileg és szellemileg erős, egészséges fiatalok nevelése a 

célunk. 

 

Fontosnak tartjuk az eredményes, színvonalas, hatékony nevelő-oktató munkához 

szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítását, az eredményes oktatási módszerek 

továbbfejlesztését, új módszerek alkalmazását. Intézményünk legyen ellátva modern 

tanítási eszközökkel, az innováció minden lehetőségeire legyen nyílt és befogadó. 

 

Célunk, a továbbtanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztésével, erősítésével az 

alkalmazásképes tudás és műveltség megalapozása. Az intézményből az elsajátítandó 

képességek és készségek szempontjából alapvető fontosságú ismeretekkel bíró fiatalok 

kerüljenek ki, akik nyitottak az emberi értékek megbecsülésére, akik elsajátították az 

emberi, társadalmi együttéléshez nélkülözhetetlen szokásokat, magatartásformákat, akik 

sikeresen jelennek meg a munkaerőpiacon, a társadalom hasznos tagjává válva.  

 

Az iskolarendszer fejlesztésére vonatkozó stratégiai elképzeléseinket a Köznevelési 

törvény, az SNI óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelve, a Nemzeti alaptanterv alapján, 

a nevelőtestület és a fenntartó egyetértésével kívánjuk elérni. 
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