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Intézkedési terv kezdő dátuma: 2020. január 6. 

Intézkedési terv befejező dátuma: 2024. december 31. 
 

Kiemelkedő terület(ek) felsorolása 

Kiemelkedő terület1 Pedagógiai folyamatok 
 
Az iskolai értékelési rendszer alapos és a 
gyakorlatban jól működő. Többféle mérés-
értékelést végeznek: bemeneti-kimeneti 
mérés, DIFER mérés, országos mérés idegen 
nyelvből, kompetenciamérés szövegértésből 
és matematikából, NETFIT, egészségnevelési 
állapotfelmérés, verseny eredmények, 
továbbtanulási és felvételi eredmények 
kimutatása, nyomon követése. Az intézmény 
vezetése és a nevelőtestület fogékony az 
innovációkra, az új pedagógiai módszertani 
eljárásokra. Az intézmény nyitott és 
folyamatosan keresi a megújulás 
lehetőségeit mind belső, mind külső 
partnerek segítségével. Pedagógiai pályázati 
források bevonásával növelik az intézmény 
lehetőségeit. 
 

Kiemelkedő terület2 Személyiség- és közösségfejlesztés 
 
Az intézmény környezettudatos 
magatartásra és egészséges életmódra 
nevelő, nagy hagyományú gyakorlata. Az 
intézmény szakmai támogató rendszere a 
képzési, oktatási programok, modellek 
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kidolgozásában és átadásában 
(bázisintézményi hatáskör, környezet- és 
egészségtudatosságra nevelés programjai). 
A tanulási környezet és 
személyiségfejlesztés infrastrukturális és 
tárgyi feltételeinek megóvása, fejlesztése. 
 

Kiemelkedő terület3 
Eredmények 

Osztályfőnöki év végi beszámolók 
részletessége, konkrét jellege, a közösség 
jellemzőinek bemutatása és értékelése. A 
kiemelkedő képességű tanulók 
versenyeztetése (tanulmányi és 
sportversenyeken való eredményes 
szereplés.) 
 

Kiemelkedő terület4 Belső kapcsolatok, együttműködés, 
kommunikáció 
 
A munkaközösségek működése példaértékű. 
 

Kiemelkedő terület5 Az intézmény külső kapcsolatai 
 
Az intézmény fontosnak tartja a külső 
partnerekre vonatkozó kapcsolati 
rendszerét, ezért azt megtervezi, kialakítja 
és működteti. A partnerek el kialakított 
kapcsolatrendszeren keresztül felméri a 
partnerek igényeit, elégedettségét és 
befogadja innovatív ötleteiket. Az intézmény 
kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a 
környezete számára bemutathatja 
eredményeit, és megjelenik a szűkebb, 
illetve tágabb közösség, szakmai szervezet, 
település életében is feladatvállalásaival. 
Több olyan megtisztelő címmel és 
kitüntetéssel rendelkezik az iskola, melyek 
kiemelik az intézményben folyó nevelő 
oktató munkát. 
 

Kiemelkedő terület6 
A pedagógiai munka feltételei 
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Legjobb gyakorlatok eredményeinek 
bemutatása: Örökös Ökoiskola cím, OH 
Bázisintézmény, SZTE JGYTF 
Gyógypedagógiai Kar oktatási bázishelye, 
témahetek, projekt programok. Innovatív 
közösségek jellemzik az intézményt. Az 
intézmény infrastrukturális háttere és annak 
céltudatos állagmegóvása és fejlesztése 
kiemelkedő. 

 

 

Kiemelkedő terület7 
A Kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 

Az intézmény pedagógiai programja 
koherens a Kormány és az oktatásért felelős 
miniszter által kiadott tantervi szabályozó 
dokumentumban foglaltakkal, a 
változásokat az intézmény nyomon követi, a 
szükséges módosításokat elvégzi. 

 

 
 

Intézkedés neve/azonosítója: 1. Pedagógiai folyamatok 
 

Intézkedés célja, indokoltsága: A bemeneti és kimeneti mérések alapján a 
fejlesztési tervek elkészítése a 
tanmenetekben. 
Az önértékelések során elkészített 
fejlesztési tervek ellenőrzése az 
óralátogatásoknál. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai: 

Évi két alkalommal óralátogatások során. 
Tanév kezdetén (szept. 30-ig) tanmenetek 
ellenőrzésénél. 

A célok eléréséhez szükséges adatok 

A feladat: A bemeneti és kimeneti mérések 
(matematika, magyar) során 70% alatt 
teljesítő tanulók fejlesztési tervének 
beillesztése a tanmenetekbe. 

                                                           
7 Kiemelkedő területenként kitöltendő 



4 
 

Az óralátogatási jegyzőkönyv bővítése 
„fejlesztési tervben leírtak alapján a tanóra 
során”-szemponttal. 

A feladat végrehajtásának módszere: ellenőrzés 

A feladat elvárt eredménye: A pedagógus önellenőrzése során 
elkészített fejlesztési terv megvalósulásának 
beépítése a pedagógiai munkába. 
A 70% alatt teljesítő tanulók arányának 
csökkentése. 

A feladat tervezett ütemezése: 2020. jan.6-2020. jún. 30. 
2020. szept.1-2021. jún.30. 
2021. szept.1-2022. jún.30. 
2022. szept.1-2023.jún.30. 
2023. szept.1-2024. jún.30. 

A feladat felelőse(i): tanítók, matematika, magyar szakos 
tanárok, munkaközösségek, 
intézményvezetés 

Intézkedés neve/azonosítója: 2.  Személyiség- és közösségfejlesztés 
 

Intézkedés célja, indokoltsága: A napi kommunikációs csatornák 
hatékonyabb működtetése. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai: 

KRÉTA rendszer hatékonyabb működtetése; 
havi ellenőrzése; 

A célok eléréséhez szükséges adatok 

A feladat: KRÉTA felületen a házi feldatok 
megjelenítése, pontos, naprakész 
adminisztráció pedagógusok részéről. 
Osztályfőnökök közösségfejlesztő 
programjainak nyomon követése a féléves 
és éves beszámolókban, kiemelt feladat. 

A feladat végrehajtásának módszere: ellenőrzés 

A feladat elvárt eredménye: A „Mi iskolánk” élményének szélesebb körű 
megélése, a kommunikáció hatékonyabbá 
tétele. 

A feladat tervezett ütemezése: Havonta KRÉTA ellenőrzés; Féléves, éves 
beszámolók készítése; 

A feladat felelőse(i): osztályfőnökök; intézményvezetés 

Intézkedés neve/azonosítója: 
3. Eredmények 

 
 

Intézkedés célja, indokoltsága: Kompetenciamérések és a külső mérések 
eredményei alapján készített intézkedési 
tervek munkaközösségi tervekbe beépítése, 
a fejlesztendő területek kiemelésével, ezzel 
jobb eredmények elérése. 
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Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai: 

A mindennapi oktató-nevelő munka 
hatékonyabbá tétele, visszacsatolás. 
Óralátogatások; eredmények kiértékelése; 
intézkedési tervek megvalósításának 
folyamatos ellenőrzése; 

A célok eléréséhez szükséges adatok 

A feladat: Az éves mérések eredményéből elkészített 
intézkedési terv lebontása munkaközösségi 
szintekre és beépítése az éves 
munkaközösségi tervekbe ellenőrzési 
pontok meghatározásával.(félév, év vége) 

A feladat végrehajtásának módszere: ellenőrzés és mérési eredmények 
mutatóinak összevetése; 

A feladat elvárt eredménye: A fejlesztések munkaközösségi szinten való 
megfogalmazásával a mérések 
eredményeinek javítása. 

A feladat tervezett ütemezése: 2020. szept.1-2021. jún.30. 
2021. szept.1-2022. jún.30. 
2022. szept.1-2023.jún. 30. 
2023. szept.1-2024. jún.30. 

A feladat felelőse(i): minden pedagógus; munkaközösségek; 

Intézkedés neve/azonosítója: 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 
kommunikáció 
 
 

Intézkedés célja, indokoltsága: Információcsere hatékonyságának növelése 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai: 

A honlap folyamatos fejlesztése, 
tárhelyének bővítése, információk 
rendszerezése. 

A célok eléréséhez szükséges adatok 

A feladat: Az intézmény honlapjának folyamatos 
fejlesztése, információk átadása 

A feladat végrehajtásának módszere: fejlesztés,  

A feladat elvárt eredménye: Az intézmény és a szülők közötti 
kommunikációs csatorna erősítése. 

A feladat tervezett ütemezése: folyamatos, naprakész 

A feladat felelőse(i): intézményvezetés, osztályfőnökök, 
rendszergazda 

Intézkedés neve/azonosítója: 5. Az intézmény külső kapcsolatai 
 
 

Intézkedés célja, indokoltsága: A szülőkkel való kapcsolattartás 
elmélyítése. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai: 

KRÉTA rendszer teljeskörű használatának, 
az aplikációk működtetésének feltételeihez 
való hozzáférések gyakorlatba átültetése. 

A célok eléréséhez szükséges adatok 
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A feladat: Panaszkezelési szabályzatunk aktualizálása 

A feladat végrehajtásának módszere: Honlapon való tájékoztatás; belső levelezési 
rendszer fejlesztése  

A feladat elvárt eredménye: Kommunikáció elmélyítése 

A feladat tervezett ütemezése: folyamatos figyelemmel kísérés 

A feladat felelőse(i): intézményvezetés, rendszergazda 

Intézkedés neve/azonosítója: 
6. A pedagógiai munka feltételei 

 
 

Intézkedés célja, indokoltsága: Az intézmény programjainak 
megvalósításába a közösségek bevonása 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai: 

Ignác-nap, Karácsonyi vásár, Alapítványi bál, 
iskolakert, sportrendezvényekbe az 
osztályközösségek és szülők bevonása; 

A célok eléréséhez szükséges adatok 

A feladat: Új programelemként „Közlekedik a család” 
vetélkedő szervezése  

A feladat végrehajtásának módszere: közös szervezés 

A feladat elvárt eredménye: Települési közösség erősítése a szülők, 
nagyszülők bevonásával 

A feladat tervezett ütemezése: Tanév munkatervében meghatározott 
rendezvények szerint évente. 

A feladat felelőse(i): osztályfőnökök, intézményvezetés 

Intézkedés neve/azonosítója: 
7. A Kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott tantervi 

szabályozó dokumentumban 

megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való 

megfelelés 

Intézkedés célja, indokoltsága:  

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai: 

elégedettségi mérések évente egy 
alkalommal a szülők körében; 
beszámolókat (féléves, éves) az intézkedési 
terv ütemének megfelelő bővítése; 

A célok eléréséhez szükséges adatok 

A feladat: Elégedettségi mérések készítése, 
intézkedési terv folyamatos követése, a 
megvalósulások dokumentálása. 

A feladat végrehajtásának módszere: ellenőrzés 

A feladat elvárt eredménye: Részcélok, feladatok megvalósításának 
ellenőrzése 

A feladat tervezett ütemezése: 2020. szept.1-2021. jún.30. 
2021. szept.1-2022. jún.30. 
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2022. szept.1-2023.jún. 30. 
2023. szept.1-2024. jún.30. 

A feladat felelőse(i): pedagógusok, intézményvezetés 
 

 

 

 

Algyő, 2020. január 6. 


