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Intézkedési terv célja, indokoltsága: A tanfelügyeleti ellenőrzés értékelésében 

megjelölt fejleszthető területek fejlesztése 

javítása, az ehhez szükséges feladatok 

tervezése 

Projekt mérföldkövei, ellenőrzési pontja: Belső intézményi önértékelés éves értékelési 

pontjainak fejlődése 

  

Kiemelkedő területek felsorolása( tagintézményi tanfelügyeleti értékelés alapján) 

Kiemelkedő terület:  
1. Pedagógiai folyamatok 

 

Helyzetelemzésre épülő reális célok, 

feladatok kijelölése, a kitűzött célok 

megvalósítása. Stratégia tervek és az 

operatív tervezés koherenciája. A 

jogszabályi előírásoknak való 

megfelelés.(dokumentumelemzés) A szülők 

naprakész, pontos tájékoztatása a tanulók 

fejlődéséről. (interjú a szülők képviselőivel) 

Hangsúlyt fektetnek a kiemelt figyelmet 

igényelt tanulók fejlesztésére, különösen a 

sajátos nevelési igényű tanulókra. (interjú a 

pedagógusok és a szülők képviselőivel) 

 
2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

Gyermekközpontú, családias iskolai légkör.. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókról 

információkat gyűjtenek, tapasztalataikat 

megosztják az érintett kollégákkal. 

Fontosnak tartják a tanulás támogatását és 

az önképzés lehetőségeinek megismertetését 

a tanulóikkal, ehhez alakították ki a 

szervezeti és a tanulási kultúrát. Gyermekek 

munkájának tantárgyi ellenőrzése 

rendszeres, erről folyamatos visszajelzést 

kapnak az e-naplón keresztül a szülők. A 

stratégiai programokban és az operatív 

tervekben szereplő közösségfejlesztési 



feladatokat példa értékűen valósítja meg a 

tagintézmény. A tagintézmény fontosnak 

tartja a nemzeti hagyományok 

megismertetését, a magyarságtudat, a 

hazaszeretet kialakítását. Nagy hangsúlyt 

fektet a környezettudatos nevelésére, az 

ÖKO iskola működtetésére. Az egészséges 

életmódra nevelés érdekében lehetőséget 

teremtenek rendszeres mozgásra, 

sportolásra, versenyzésre. (interjúk, a 

munkatervek és beszámolók elemzése) 

 
3. Eredmények 

 

Az intézményi eredmények eléréséhez 

hozzájárul a teljes nevelőtestület szaktudása, 

lelkiismeretes, precíz, fáradhatatlan nevelő-

oktató munkája. (önértékelés 

dokumentumai) A lakóhelyi közösség 

elismerésének kivívása.(interjú a szülők 

képviselőivel) 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, 

kommunikáció 

 

Tagintézmény lévén, a kis létszámú a 

tantestületben a kollégák napi szinten tartják 

a kapcsolatot, szorosan együttműködnek a 

közös programok megvalósításában. A 

tagintézmény vezetője ösztönzi a 

tagintézményen belüli és az intézményi 

szintű együttműködést is, támaszkodik a 

kollégái munkájára az intézményi célok 

elérése érdekében, az SZMSZ-nek 

megfelelően havonta megbeszélést tart. A 

pedagógiai folyamatok ellenőrzése, 

értékelése és az önértékelési rendszer 

működtetése folyamatos. A belső 

tudásmegosztás napi szintű. (önértékelés 

dokumentumai, interjú a pedagógusok 

képviselőivel és a vezetővel) 
5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Az intézmény kulcsszerepet tölt be a 

település kulturális életében. 

Hagyományőrzés, színvonalas iskolai, 

települési szintű ünnepségek, műsorok. 

Nemzeti ünnepeken illetve egyéb 

hagyományos ünnepségeken, eseményeken 

(Pl. Idősek napja, Falunap) műsorok 

előadása, melyeket a pedagógusok tanítanak 

be. Az iskolai műsorok a község polgárai 

számára is nyitottak, együtt ünnepelnek. 

helyet és technikai támogatást adnak a 

községi könyvtárnak és a kulturális 

rendezvényeknek. Szoros kapcsolatot 



építettek ki a helyi óvodával. (interjú a 

szülők képviselőivel és a pedagógusokkal, 

valamint a vezetővel) 

 
6. A pedagógiai munka feltételei 

 

A pedagógusok nyitottak a szakemberek 

javaslataira, az új módszerekre annak 

érdekében, hogy sikerüljön megvalósuljon 

az esélyegyenlőség biztosítása. Az iskola 

sokféle fejlesztő eszközzel, játékkal 

rendelkezik, melyeket a tehetséggondozást, 

illetve az SNI és a BTMN tanulók 

fejlesztését végző pedagógusok saját 

készítésű, valamint otthonról behozott 

fejlesztő eszközökkel, játékokkal 

egészítenek ki. (interjú a pedagógusok 

képviselőivel) A rendelkezésre álló 

humánerőforrás (többdiplomás kollégákkal, 

akik között van egy gyógypedagógus és egy 

fejlesztő pedagógus is) teljes mértékben 

megfelel képzési struktúrájuknak, 

pedagógiai értékeiknek, céljaiknak. (Interjú 

a vezetővel) 

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter 

által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott céloknak való 

megfelelés 

 

Az intézmény Helyi Tantervét a 

Kerettantervek által meghatározottak alapján 

állították össze. Az intézményi Pedagógiai 

Program cél és feladarendszere képezi az 

egyes tanévek tervezésének az alapját. 

Törekszenek a hatályos szabályozók 

figyelembe vételére. A jogszabályokban 

rögzítetteknek megfelelően zajlik a 

mindennapi munka az intézményben. Az 

alapdokumentumokban feltüntetik az 

érvényes jogszabályokat, rendelkezéseket. A 

Pedagógiai program – Nevelési program 

fejezete részletesen bemutatjai az elérni 

kívánt nevelési – oktatási feladatokat. 

(dokumentumelemzés, intézményi 

önértékelés) 

 

  

Intézkedés neve/azonosítója: 1.Pedagógiai folyamatok 

Fejleszthető területek A nevelő-oktató munka támogatására 

munkaközösség(ek)et hozhatnak létre. 

(interjúk, dokumentumelemzés) A 

beszámolókban törekedhetnek a célok, 

kitűzött feladatok teljesülésének részletesebb 

bemutatására.(előzetes dokumentum elemzés) 

A mérések összahangolása az országos 

standardokkal előre mutató lehet az 



intézmény számára. Jó gyakorlataik 

kidolgozása, az SNI fejlesztések részletesebb 

tervezése erősítheti az intézmény szakmai 

munkáját. (interjú a pedagógusok 

képviselőivel) 

 

Intézkedés célja, indokoltsága: Az intézmény stratégiai és operatív 

dokumentumainak koherens kialakítása. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai: 

A 2018-2019-es tanévtől, ellenőrzés, értékelés 

évente. 

  

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: A standardizált mérési rendszer kiválasztása, 

bevezetése, a mérések összevetése az 

országos standardokkal, ezek felhasználásával 

a célok, feladatok meghatározása. 

A feladat végrehajtásának módszere: Tájékozódás, adatgyűjtés, a mérési rendszer 

adaptálása, az adatok összegzése, 

felhasználása a tervező munkában. 

A feladat elvárt eredménye: Az tagintézmény oktató-nevelő munkájának 

fejlődése a tervezés objektív hátterének 

erősödésével. 

A feladat tervezett ütemezése: A 2018-2019-es tanév előkészítése, majd 

évente. 

A feladat felelőse(i): tagintézmény-vezető 

  

Intézkedés neve/azonosítója: 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Fejleszthető területek A diákok önálló tanulásra nevelése 

motivációs eszközök alkalmazásával, a 

tanulási technikák és stratégiák 

módszertanának megismertetése és az 

önellenőrzés fejlesztése. A különleges 

bánásmódot igénylő tanulók segítésének 

továbbfejlesztése, megjelenítése a tervező 

dokumentumokban. . A tanulók szociális 

helyzetének, az esetleges változásoknak a 

folyamatos figyelemmel kísérése. (helyszíni 

dokumentumelemzés, Önértékelés 

dokumentumai) 

Intézkedés célja, indokoltsága: A beszámolóik formai és tartalmi 

szempontból különbözőek. Az egyéni 

fejlesztésekről, a fejlesztés eredményeiről 

nem készülnek tervek a tantárgyi 

tanmenetekben. 

 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai: 

Tanmenetek, fejlesztési tervek ellenőrzése, 

folyamatos korrigálása 

  

A célok eléréséhez szükséges feladatok 



A feladat: Az egyéni fejlesztésekről és a fejlesztés 

eredményeiről tervek készítése a tantárgyi 

tanmenetekben. 

A feladat végrehajtásának módszere: A dokumentumokban külön fejléccel ellátva, 

a feladatokat a tervekben módszeresen 

kidolgozva elkészíteni és a megvalósítást 

folyamatosan ellenőrizni, szükség esetén 

módosítani 

A feladat elvárt eredménye: A pedagógusok módszertani kultúrájának 

bővítésével, a jól működő helyi gyakorlatok 

átadásával, a belső tudásmegosztás 

szervezésével és a tanulók motiválásával az 

eredmények javulása várható. 

A tanulók önálló tanulásra nevelése a 

motivációs eszközök és a különféle tanulási 

technikák alkalmazásával az önellenőrzés is 

fejleszthető. 

A feladat tervezett ütemezése: A tervek elkészítése év elején a 

tanmenetekben. 

Az elvégzés és a korrigálás folyamatosan. 

A feladat felelőse(i): Tagintézményvezető, osztálytanítók, 

fejlesztőpedagógusok 

  

Intézkedés neve/azonosítója: 3. Eredmények 

Fejleszthető területek Az intézmény eredményeinek elemzése, az 

értékelés eredményének visszacsatolása a 

munkatervekben. Belső mérések kifejlesztése. 

Konkrét fejlesztési célok megfogalmazása a 

tanulói mérések eredményeinek elemzését 

követően. (dokumentumelemzés, interjú a 

vezetővel) A végzős tanulók további tanulási 

útjának követése, a tapasztalatok 

felhasználása a tervezőmunkában fejleszthető 

feladat. Az ötödik osztály osztályfőnökének a 

gyerekek „átadása " az osztálytanító feladata 

lehet, mellyel a négyéves alsó tagozatos közös 

munka tapasztalatai átadhatóvá válnak. 

(önértékelés) 

Intézkedés célja, indokoltsága: A tanulás-tanítás eredményességének, a 

tanulói kompetenciák erősítésének elősegítése 

az eredményességi mutatók felhasználásával. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai: 
A 2018-2019-es tanévtől, ellenőrzés, értékelés 

évente. 

  

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: Kulcsfontosságú sikertényező-indikátorok 

azonosítása, a tanulói eredmények további 



nyomon követése, felhasználása a nevelési-

oktatási célok meghatározásánál. 

A feladat végrehajtásának módszere: Tájékozódás, adatgyűjtés, elemzés, a mérési 

rendszer adaptálása, az adatok összegzése, 

felhasználása a tervező munkában. 

A feladat elvárt eredménye: A tanulói eredmények javulása a 

meghatározott kompetencia területeken. 

A feladat tervezett ütemezése: A 2018-2019-es tanév előkészítése, majd 

évente. 

A feladat felelőse(i): tagintézmény-vezető, osztályfőnökök 

  

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

kommunikáció 

Fejleszthető területek Szakmai munkaközösség megalakítása. A 

szakmai megbeszélések hatékonyságának 

növelése. Az információ átadás és áramoltatás 

lehetőségeinek felülvizsgálata, tagintézményi 

honlap aktív működtetése. (interjú a 

pedagógusok képviselőivel és a vezetővel, az 

önértékelés dokumentumai) 

 

Intézkedés célja, indokoltsága: A szakmai megbeszélések hatékonyságának 

növelése. Az információ átadás és áramoltatás 

lehetőségeinek bővítése.  

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai: 

Rendszeres. 

  

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: A belső kapcsolatrendszer további erősítése. 

Iskolai honlap fejlesztése. 

A feladat végrehajtásának módszere: hatékony kommunikáció, együttműködés, 

megbeszélés, belső tudásmegosztás, értékelés, 

értekezletek, továbbképzéseken való 

részvétel, jó gyakorlatok ismertetése 

A feladat elvárt eredménye: A tanulók nevelése-oktatása érdekében az 

intézmény jól szervezett belső 

kommunikációjának, kapcsolatainak, 

együttműködésének fenntartása, 

továbbfejlesztése.   

A feladat tervezett ütemezése: Folyamatos. 

A feladat felelőse(i): tagintézmény-vezető, tantestület tagjai 

  

Intézkedés neve/azonosítója: 5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Fejleszthető területek A partnerek azonosítása mellett, a 

tevékenységükről tartalomleírás összeállítása. 

Honlap fejlesztés. ( Intézményi önértékelés, 

dokumentumelemzés) 

 



Intézkedés célja, indokoltsága: hatékony együttműködés és kapcsolattartás a 

partnerekkel 

 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai: 

 

  

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: A partnerek azonosítása mellett, a 

tevékenységükről tartalomleírás összeállítása. 

Honlap fejlesztése. 

 

A feladat végrehajtásának módszere: - konzultáció a partnerekkel 
- kommunikációs alkalmak teremtése 
- dokumentálás 
- megvalósítás támogatása 
- honlap fejlesztése 

 

A feladat elvárt eredménye: - hatékonyabb kapcsolat 
- tevékenységi kör megismerése 
- tájékozottság 

 

A feladat tervezett ütemezése: Az érvényességi időn belül folyamatosan 

 

A feladat felelőse(i): - partnerek 
- pedagógusok 

 

  

Intézkedésneve/azonosítója: 6. A pedagógiai munka feltételei 

Fejleszthető területek Több pedagógus fejlesztheti a „Digitális 

kompetenciáját”, az IKT eszközök szélesebb 

körű használata is fejleszthető. Nyitottságukra 

alapozva törekedhetnek jó gyakorlataik 

kidolgozására és továbbadására. (interjú a 

pedagógusok képviselőivel) 

 

Intézkedés célja, 

 indokoltsága: 

A pedagógiai munka feltételeinek javítása. 

Az intézmény a szükségletekhez képest 

alacsony számban rendelkezik IKT 

eszközökkel. 

Az intézményben külön informatika terem 

segíthetné az oktatást. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai: 

IKT eszközök beszerzése, az elavult eszközök 

cseréje 

  

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: IKT eszközök beszerzése 

A feladat végrehajtásának módszere: vásárlás, pályázás 



A feladat elvárt eredménye: IKT eszközökhöz való hozzáférhetőség 

szintjének javítása 

A feladat tervezett ütemezése: 5 év 

A feladat felelőse(i): tagintézmény-vezető, pedagógusok 

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

miniszter által kiadott szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 

Fejleszthető területek A továbbképzési tervek összeállítását 

megelőzheti az erősségek, a fejleszthető 

területek, lehetőségek és intézményi 

hiányterületek feltárása, mely a tervezést még 

átgondoltabbá teheti. A kerettantervek 

ajánlásait kiegészítve beépíthetik 

programjukba, tanmeneteikbe. A tervekben 

szerepeljenek lehetséges eredménymutatók is. 

(önértékelés dokumentumai) 

 

Intézkedés célja, indokoltsága:  Még átgondoltabb tervezés. Az 

eredménymutatók jobb nyomonkövethetősége 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai: 

A 2018-19-es tanévtől ellenőrzés, értékelés 

évente. 

  

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: Az erősségek, fejleszthető területek feltárása. 

A feltárt elemek beépítése a programba, 

tanmenetekbe. 

A feladat végrehajtásának módszere: Adatgyűjtés, a mérési eredmények elemzése 

összegzése, felhasználása a 

dokumentumokban. 

A feladat elvárt eredménye: Az átgondoltabb tervezés által az oktató-

nevelő munka hatékonyságának növekedése. 

A feladat tervezett ütemezése: Évente 

A feladat felelőse(i): tagintézmény-vezető, a tantestület tagjai 

  

 


