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A 2018. november 20-ai intézményi tanfelügyelet során 
megállapított kiemelkedő területek felsorolása 

Innovatív iskolavezetés és 
nevelőtestület. Az intézményben magas 
színvonalú pedagógiai munka folyik. A 
nevelőtestületben erős a hivatástudat és 
az összetartás. Az intézményi 
munkaterv a munkaközösségek terveire 
épül, összhangban van a stratégiai 
dokumentumokkal és a 
munkaközösségek terveivel. A 
következő tanév tervezése a tanév végi 
beszámolók alapján történik. 
Figyelembe veszik a munkaközösségek 
beszámolóit, javaslatait is és közös 
konszenzusban terveznek. A tanulók 
értékelése az intézmény 
alapdokumentumaiban megfogalmazott 
közös alapelvek és követelmények 
alapján történik. 

1. Pedagógiai folyamatok 

Erős hivatástudattal rendelkező, 
összetartó nevelőtestület. Alsós és 
felsős nevelők zökkenőmentes 
átmenetet biztosítanak a tanulóknak. Az 
egyéni képességek kibontakoztatása 
fejlesztő, felzárkóztató és 
tehetséggondozó tevékenységekkel 
történik. SNI-s tanulókra való 
odafigyelés, fejlesztési terv készítése. 
Erős a közösségformálás, törődés a 
gyerekekkel. Közösségi nevelés 
sokoldalú, tudatos egészségnevelési, 
művészeti és környezeti nevelési 
program valósul meg. 

2. Személyiség - és 
közösségfejlesztés 



Az intézmény nyilvántartja, elemzi, 
értékeli a kompetenciamérés 
eredményeit. Pályaorientációs 
tevékenysége példaértékű. Az egyéni 
tanulási és fejlesztési lehetőségek, a 
hátrányos helyzetű gyermekek 
támogatása, a tanulók teljesítményének 
folyamatos figyelemmel kísérése. A 
kiemelt tárgyak oktatása eredményes (a 
művészetoktatásban elért helyezések, a 
versenyeredmények, a továbbtanulók 
felvételi aránya, ECDL vizsga-
eredmények). Versenyeredményeit 
közzéteszi.- Az eredmények eléréséhez 
a munkatársak jelentősen 
hozzájárulnak. 

3. Eredmények 

Az intézményvezetés ösztönzi és 
támogatja az intézményen belüli 
együttműködéseket. Az intézmény az 
információátadás széles spektrumát 
nyújtja.  

4. Belső kapcsolatok, 
együttműködés, kommunikáció 

Az intézmény pedagógiai programjával 
összhangban a vezetés irányításával 
megtörténik a külső partnerek 
azonosítása, köztük a kulcsfontosságú 
partnerek kijelölése. A testvériskolai 
kapcsolat 40 éves tartalmas múltra 
tekint vissza. A tájékoztatás több 
csatornán keresztül folyamatosan 
megvalósul. Részvétel a helyi 
közéletben. A pedagógusok és a 
tanulók részvétele a különböző 
helyi/regionális rendezvényeken. Két 
uniós pályázat megvalósítására került 
sor, melyben közös módszertani napok, 
sport- és kulturális rendezvények, nyári 
táborok megszervezése történt. 

5. Az intézmény külső 
kapcsolatai 

Alapvetően biztosítottak a mindennapi 
működéshez szükséges feltételek. 
Munkaközösségek hatékony működése. 
Hagyományőrzés, új hagyományok 
kialakítása. Innovatív nevelőtestület. A 
vezetők felkészültek a pedagógiai 
munka irányításának, ellenőrzésének 
feladataira. (Intézményvezető, 
munkaközösség vezető köznevelési 
mestervezető végzettséget szerzett.) 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 

  



Az iskola munkatervei, beszámolói 
alapján az intézmény pedagógiai 
programja koherens a Kormány és az 
oktatásért felelős miniszter által kiadott 
tantervi szabályozó dokumentumban 
foglaltakkal. Az intézmény napi 
gyakorlatában jelen van az 
elvárásoknak megfelelés, amelyet a 
Pedagógiai program, a munkatervek, a 
beszámolók és a vezetői interjú támaszt 
alá. 

7. A Kormány és az oktatásért 
felelős miniszter által kiadott 
tantervi szabályozó 
dokumentumban 
megfogalmazott elvárásoknak 
és a pedagógiai programban 
megfogalmazott céloknak való 
megfelelés 

 

A 2018. november 20-ai intézményi tanfelügyelet során 
megállapított fejleszthető területek felsorolása 

Intézkedés neve/azonosítója: 1. Pedagógiai folyamatok:  
A kompetenciamérések és a tanulói 
teljesítmények évenkénti értékelési 
eredményeinek összekapcsolása, ezek 
alapján fejlesztési terv készítése. 
Fokozottabb figyelem kísérje a BTMN-
es tanulók teljesítményét. A pedagógus 
továbbképzési program összeállítása, 
ennek szakmai szempontjai jelenjenek 
meg az írásos dokumentumokban. 

Intézkedés célja, indokoltsága: A tanulói teljesítmények elemzése, 
dokumentálása megtörténik, de 
fejlesztési tervek nem íródtak. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai: 

félév végi, év végi beszámolók, 
fejlesztési tervek 

A célok eléréséhez szükséges 
feladatok: 

A felzárkóztatásra szoruló, SNI-s, 
BTMN-es tanulók személyre szabott, 
sokoldalú fejlesztése. A mérés-értékelés 
eredményeinek beépítése az egyéni 
fejlesztési tervekbe. Fejlesztési 
módszertár, eszköztár bővítése, 
fejlesztési tervek megírása.  

A feladat végrehajtásának módszere: Együttműködés a 
fejlesztőpedagógussal, 
gyógypedagógussal és a 
pszichológussal. Mérések, konzultáció,  
egyéni fejlesztés, dokumentumkészítés 
és kiegészítés. 

A feladat elvárt eredménye: A pedagógusok megismerik a mérési 
eredményeket a további fejlesztések 
meghatározása érdekében és 
tájékozottabbak lesznek a tanulók 
nehézségeiről, problémáiról. A 



fejlesztésre szoruló tanulók sokoldalú 
fejlesztése, felzárkóztatása valósul meg 
a fejlesztési terv alapján.  
Továbbképzési program kiegészítése. 

A feladat tervezett ütemezése: félév vége, tanév vége 
A feladat felelősei: intézményvezető, intézményvezető-

helyettes, fejlesztő pedagógusok 
 

Intézkedés neve/azonosítója: 2. Személyiség - és 
közösségfejlesztés 

A gyengén teljesítő, tanulási 
nehézségekkel küzdő tanulók tanulás 
iránti motivációjának erősítése. 
Intézkedési terv a lemorzsolódás 
csökkentésére, a kompetenciamérés 
eredményeinek fokozatos javítására. Jó 
gyakorlatok bemutatásával a kooperatív 
technikák alkalmazása. 

Intézkedés célja, indokoltsága: Az alulteljesítő tanulókkal való kiemelt 
bánásmód, hatékony tanulásszervezési 
eljárások bevezetése. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai: 

beszámolók, jegyzőkönyvek 

A célok eléréséhez szükséges 
feladatok: 

Pedagógus továbbképzésen való 
részvétel, új tanulásmódszertani 
eljárások elsajátítása.  

A feladat végrehajtásának módszere: Továbbképzéseken való részvétel, 
hospitálás, reflexió, megbeszélések. 

A feladat elvárt eredménye: A lemorzsolódással veszélyeztetett 
tanítványok száma csökken. A tanulók 
motiváltabbá válnak a tanulás iránt. 
Tevékenységalapú tanulás 
megvalósulása.  

A feladat tervezett ütemezése: Az érvényességi időn belül 
folyamatosan 

A feladat felelősei: intézményvezető, nevelőtestület 
 

Intézkedés neve/azonosítója: 3. Eredmények 
Az intézményben folyó nevelő-oktató 
munka mérési eredményeinek 
értékelése alapján készítsenek 
intézkedési tervet a kompetenciamérés 
eredményeinek javítása céljából. A 
kompetenciamérésen a minimum szintet 
el nem érők arányának csökkentése. 

Intézkedés célja, indokoltsága: Csökkenteni és/vagy szinten tartani a 
minimum szintet el nem érő tanulók 



arányát. A belső és külső mérések 
összehangolt rendszerének kialakítása. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai: 

OKÉV mérés időpontja, a következő 
tanévben való elemzés, összevetés az 
előző évek eredményével.  

A célok eléréséhez szükséges 
feladatok: 

Szükség szerint intézkedési terv 
megírása, az intézmény mérés-
értékelés rendszerének kidolgozása. A 
gyengén teljesítő tanulók bevonása a 
fejlesztésbe, felzárkóztatás.  

A feladat végrehajtásának módszere: Tudatos tervezés, fejlesztés, mérés, 
nyomon követés, folyamatos 
visszacsatolás, értékelés. 

A feladat elvárt eredménye: A kompetenciamérések eredményeinek 
szinten tartása, javítása.  

A feladat tervezett ütemezése: Érvényességi időn belül folyamatosan 
A feladat felelősei: Intézményvezetés, szaktanárok 
 

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

A belső tudásmegosztásban a 
munkaközösség-vezetők aktívabb és 
kezdeményezőbb szerepvállalása. 

Intézkedés célja, indokoltsága: A munkaközösségek szakmai 
szerepének erősítése, elmélyítése. 
Hatékony belső szakmai 
információáramlás, együttműködés. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai: 

félév végi, tanév végi értekezletek és 
jegyzőkönyvei 

A célok eléréséhez szükséges 
feladatok: 

Belső továbbképzések megszervezése, 
szakmai tapasztalatok rendszeres 
átadása, tudásátadás. Pedagógusok 
egymás óráinak gyakoribb látogatása, 
hospitálás. Munkaközösség vezetők 
bemutató órái. 

A feladat végrehajtásának módszere: A munkaközösség vezető részvétele az 
óralátogatáson, óramegbeszélésen, 
dokumentáció, tapasztalatcsere. 
Jó gyakorlatok, internetes oldalak 
ajánlása. 

A feladat elvárt eredménye: A kollégák jobban megismerik egymás 
munkáit, jó gyakorlatok kerülnek 
átadásra, a munkaközösségek szakmai 
színvonala nő, az együttműködés 
megerősödik. Bevezetésre kerül a 
Herman klub. 

A feladat tervezett ütemezése: Érvényességi időn belül folyamatosan 
A feladat felelősei: intézményvezető, munkaközösség 

vezetők 



 

Intézkedés neve/azonosítója: 5. Az intézmény külső 
kapcsolatai 

A kiemelt kulcsfontosságú partnerek 
igényeinek, elégedettségének 
megismerése, rendszeressége. Az 
intézmény, az intézményben dolgozók 
kiemelkedő szakmai és közéleti 
tevékenységét elismerő különböző helyi 
díjak, elismerések rendszerének 
kialakítása. 

Intézkedés célja, indokoltsága: Az intézmény kulcsfontosságú 
partnereivel való szorosabb, 
hatékonyabb együttműködés, 
igényeinek, elégedettségének 
megismerése. Intézményi elismerések 
adományozása. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai: 

elégedettségmérő kérdőívek, 
jegyzőkönyvek 

A célok eléréséhez szükséges 
feladatok: 

Az elsődleges partnerek igényeinek 
feltérképezése, a megismert 
eredmények felhasználása a következő 
tanév tervezésekor. Pedagógus 
elismerések felterjesztése a 
fenntartónak és az alapítvány 
kuratóriumának.  

A feladat végrehajtásának módszere: kérdőívezés, interjúk készítése, 
felterjesztések 

A feladat elvárt eredménye: Hatékonyabb együttműködés a 
partnerekkel. Tudatosabb, az igényeket 
kielégítő tervező munka. Partneri 
elégedettség. Elismerő díjak rendszere 
kialakul. 

A feladat tervezett ütemezése: elégedettségmérés: 4 évente 
díjátadás: évente 

A feladat felelősei: intézményvezető, intézményvezető-
helyettesek 

 

Intézkedés neve/azonosítója: 6. A pedagógiai munka feltételei 
Az intézmény infrastruktúrájának 
folyamatos fejlesztése. A zenei képzés 
tárgyi környezetének javítása. Az 
akadálymentesítés. IKT-eszközök 
karbantartásának megoldása. A 
továbbképzési program bővítése. 
Pedagógus továbbképzés IKT-eszközök 
hatékony használata érdekében. 

 



Intézkedés célja, indokoltsága: Az intézmény több éve beszerzett 
interaktív tábláinak és projektorainak 
nagy része elhasználódott, 
működésképtelen.  

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai: 

Tanév végi beszámoló, 
eszközbeszerzési ütemterv 

A célok eléréséhez szükséges 
feladatok: 

Tárgyi infrastruktúra folyamatos 
felmérése, IKT eszközök fejlesztése, 
használata. Motiváló szakmai környezet 
kialakítása. 

A feladat végrehajtásának módszere: Meglévő készletek, állapotok 
feltérképezése, felmérés, egyeztetés, 
kérelem/igények benyújtása a fenntartó 
felé, pályázati források bevonása, 
fenntartói támogatás, pályázatfigyelés –
írás.  

A feladat elvárt eredménye: Az eszközpark folyamatos megújulása, 
minden tanterem megfelelő eszközökkel 
való felszerelése. A megújult intézményi 
környezet, a korszerű eszközállomány 
következtében javul a komfortérzet az 
iskolában. Pályázati források 
növekedése.  

A feladat tervezett ütemezése: Az érvényességi időn belül 
folyamatosan 

A feladat felelősei: intézményvezető 
 

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 

Pedagógus IKT kompetencia fejlesztése 
a tanítási módszerek, motiváció 
kibővítésére, kiszélesítésére. 
Továbbképzési terv elkészítése. 

Intézkedés célja, indokoltsága: A pedagógusok digitális 
kompetenciájának fejlesztése (EFOP-
3.2.4.), az IKT eszközök használatával 
kapcsolatos módszertani megújítás 
támogatása.  

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai: 

Tanév végi beszámoló 

A célok eléréséhez szükséges 
feladatok: 

A digitális technikák alkalmazása az 
oktató - nevelő munkában. 



A feladat végrehajtásának módszere: Pedagógusok továbbképzése 
A feladat elvárt eredménye: Megvalósuló digitális oktatás. Sikeres 

vizsgával záruló pedagógus 
továbbképzés. A nevelőtestület 
hatékonyabb IKT használata. 

A feladat tervezett ütemezése: Érvényességi időn belül folyamatosan. 
A feladat felelősei: Intézményvezető 
 

 

A nevelőtestület a 2019. január 18-án megtartott értekezleten az intézkedési tervet 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.  

 

 

 

Alsózsolca, 2019. január 18. 

 

 

 

 

 

 

 


