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 1. Pedagógiai folyamatok 

Kiemelkedő területek:  A célok meghatározásánál prioritást 

élvez a kiemelt figyelmet igénylő 

tanulók támogatása. 

(tehetséggondozást, ill. 

felzárkóztatást igénylők)  

 Olyan pályázatok, programok 

támogatása, melyek hatékonyan 

szolgálják a felzárkóztatást (Út a 

középiskolába, Vár az iskola)  

 A tanórán kívüli tevékenységek 

sokszínűsége (szakkör, TÁMOP-

pályázatok, EFOP-pályázatok) 

Fejleszthető terület:  A közösségi, viselkedési és erkölcsi 

normák egységes betartatása 

 Intézményvezetés ellenőrző 

tevékenysége (tervezés, eredmények) 

Az intézkedés célja, indokoltsága: Az intézmény viselkedés-kultúrájának 

emelése szükséges. Javuljon a tanulók 

magatartása, az egységes nevelői eljárások 

alkalmazása.  

Az intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai: 

2019/20. tanév első félév vége, év vége, 

vezetői ciklus vége 

 

Intézkedések 

1. FELADAT 

A feladat végrehajtásának módszere: Az egységes nevelői eljárások alkalmazásának 
fokozott betartatása. Havonkénti értékelés 

A feladat elvárt eredménye: Javuljon az intézményről alkotott kép ezen a 
területen 
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A feladat tervezett ütemezése: 2019. májustól folyamatos 

A feladat végrehajtásába bevontak köre Intézményvezetés, DÖK-vezető, pedagógusok 

 

2. FELADAT 

A feladat végrehajtásának módszere: Ellenőrzési terv készítése fél éves bontásban 

A feladat elvárt eredménye: Rendszeres ellenőrző munka tervszerű 
megvalósulása 

A feladat tervezett ütemezése: Félévente 

A feladat végrehajtásába bevontak köre Intézményvezető, helyettes, munkaközösség 
vezetők és pedagógusok 

 

 

2. Személyiség-és közösségfejlesztés 

Kiemelkedő területek: Tanórán kívüli tevékenységek szervezése, 
egészséges és környezettudatos életmódra 
nevelés terén. 
Eredményesen működő tehetséggondozás. 
Felzárkóztató tevékenység (SNI tanulók, 
gyengén teljesítők) 
Jól működő kapcsolat szakmai támogatókkal 
(családsegítő, PED. Szakszolg.) 

Fejleszthető terület: Román nemzetiségi hagyományok ápolásának 
további erősítése (pl.:gasztronómiai nap 
megszervezése) 

Projekt célja, indokoltsága: A román népismeret tantervi anyagának 
színesebbé tételével ismeretek bővítése 

Projekt mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: 2019/2020. tanévtől kezdődően 

 

Intézkedések 

1. FELADAT 

A feladat végrehajtásának módszere: Tömbösített népismereti órák keretében 
„gasztronómiai projekt” szervezése a tanulók 
számára (1-4 évf., 5-8 évf.) 

A feladat elvárt eredménye: A tanulók ismerjék meg a hagyományos román 
nemzeti ételeket, étkezési kultúrát. Ezáltal 
pozitív hozzáállásuk erősödjön a nemzeti nyelv 
és népismeret tantárgy iránt. 

A feladat tervezett ütemezése: 2020. II. félévtől tanévente 1-2 alkalom 

A feladat végrehajtásába bevontak köre pedagógusok, tanulók, szülők 

 

 

3. Eredmények 

Kiemelkedő területek: Intézmény eredményeinek elemzése az 
értékelés visszacsatolása folyamatosan jelen 
van. A pedagógiai folyamatok átgondoltak, 
tervezettek. A kompetencia mérések, más 
mérések eredményei alapján meghatározzák a 
fejlesztéshez szükséges lépéseket. 
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Fejleszthető terület: Mérési eredmények hozzáférhetővé tétele 
pedagógusok, szülők számára 
Az eredmények fokozottabb beépítése a 
pedagógiai munka fejlesztésébe 

Projekt célja, indokoltsága: Az intézményi eredmények felhasználása a 
további fejlődés érdekben 

Projekt mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: Folyamatos, évente mérési eredmények, 
jegyzőkönyvek 

 

Intézkedések 

1. FELADAT 

A feladat végrehajtásának módszere: A tanulói mérési eredmények elemzése, 

szakmai tanulságok levonása után 

visszacsatolás. A jó eredmények megtartása. 

Pedagógusok módszertanának bővítése, 

továbbképzések, mérések elemzése, 

értékelése. 

A feladat elvárt eredménye: Belső és külső mérési eredmények javulása, 

tanulói kompetenciák fejlődése 

A feladat tervezett ütemezése: Évente 

A feladat végrehajtásába bevontak köre: Intézményvezető helyettes, 

munkaközösségvezetők, pedagógusok 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Kiemelkedő területek: Az iskolavezetés, pedagógus és szülői 

összefogás megvalósulása. A mindennapi 

működéshez szükséges feltételek biztosítása. 

Az újszerű ötletek megvalósítása, 

innovációk befogadása. 

Fejleszthető terület: A munkatársak felelősségének és 

hatáskörének egyértelmű meghatározása 

terén az egyenletes terhelés elvének 

követése 

A tudásmegosztás működtetésének javítása. 

Intézményen belüli információáramlás 

fejlesztése. 

Projekt célja, indokoltsága: Az információáramlás és kommunikáció 

hatékonyságának emelése a belső 

továbbképzések tervezett megjelenítése az 

éves munkatervben 

Projekt mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: Félévi és év végi értékelések alkalmával 

jegyzőkönyvek, jelenléti ívek 

 

Intézkedések 

 

1. FELADAT 

A feladat végrehajtásának módszere: A szakmai műhelymunka színvonalának 
fejlesztése látogatások, reflektálások a 
tevékenységekről, belső tudásmegosztás. 
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A feladat elvárt eredménye: Együttműködő, motiváló szakmai környezet 
kialakítása és hatékony információáramlás 

A feladat tervezett ütemezése: Folyamatos, évente 

A feladat végrehajtásába bevontak köre: Pedagógusok, vezetők 

 

5. Intézmény külső kapcsolatai 

Kiemelkedő területek: Az intézményről alkotott pozitív kép. A 
partnerekkel kialakított közös munka támogatja 
a hatékony működést. 
Konkrét, átlátható kapcsolatrendszer 
működtetése. Aktív részvétel a különböző szintű 
rendezvényeken 
Pályázati programok megvalósításában való 
együttműködések. 

Fejleszthető terület: Innovatív fejlesztő partner, újabb támogatók 
felkutatása 

Projekt célja, indokoltsága: A meglévő külső kapcsolatok maximális 
kiaknázása. Az új lehetőségek megtalálása. 

Projekt mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: Folyamatos 

 

Intézkedések 

 

1. FELADAT 

A feladat végrehajtásának módszere: Az intézményi környezet változásainak 

folyamatos követése. Lehetőség szerint új 

partnerek bevonása.  

A feladat elvárt eredménye: A szervezeti feltételek javítása, a 

kapcsolatrendszer bővülésével újabb 

területek bevonása. 

A feladat tervezett ütemezése: Folyamatos 

A feladat végrehajtásába bevontak köre: Intézményvezető helyettes, 

munkaközösségvezetők, pedagógusok 

 

 

6. Pedagógiai munka feltételei 

Kiemelkedő területek: Az intézményben dolgozó és külső partnereik 
ismerik és ápolják az intézmény múltját, 
hagyományait. Nyitottak új hagyományok 
teremtésére. 
A pedagógus továbbképzési programot az 
intézmény a célok és szükségletek, az egyéni 
életpálya figyelembevételével alakította ki. 

Fejleszthető terület: Jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatok 
gyűjtése és megosztása. 
Az intézmény IKT eszközeinek szélesebb körben 
való alkalmazása a nevelő-oktató munkában. 

Projekt célja, indokoltsága: Jó gyakorlatok átvételével, a pedagógusok 
informatikai jártasságának emelésével a tanítás-
tanulás folyamatának hatékonyabbá tétele. 

Projekt mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: Folyamatos, évenkénti értékelés 
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Intézkedések 

 

1. FELADAT 

A feladat végrehajtásának módszere: Intézményen belüli és kívüli hospitálások 
számnak emelése. Részvétel módszertani 
napokon. 

A feladat elvárt eredménye: A pedagógusok módszertani kultúrája 
szélesedik, ezáltal az oltatás hatékonyabbá 
válik. 

A feladat tervezett ütemezése: A 2019/2020. tanévben KAP képzések 
elvégzése. 
Folyamatos hospitálás. 

A feladat végrehajtásába bevontak köre: Pedagógusok, vezetők 

 

 

2. FELADAT 

A feladat végrehajtásának módszere: IKT eszközök széleskörű alkalmazása témában 
szakmai nap szervezése. 

A feladat elvárt eredménye: Pedagógusok informatikai kompetenciájának 
bővítése 

A feladat tervezett ütemezése: 2019/2020 tanév II. félév 

A feladat végrehajtásába bevontak köre: Pedagógusok, vezetők 

 

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 

Kiemelkedő területek: A célok meghatározásánál az intézmény 
sajátosságait figyelembe veszik. A tervek 
elkészítése az intézmény jelenlegi és jövőbeli 
igényeinek, elvárásainak figyelembe vételével 
történik. A pedagógiai programjában foglaltak 
megvalósulását folyamatosan nyomon követik. 

 

Intézkedések 

Projekt célja, indokoltsága: Ennél a kompetenciánál fejleszthető 

területet nem fogalmaztak meg. Projekt mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: 

 

 

 

Lőkösháza, 2019. június 5. 

               

                   Balogh Istvánné 

                  Intézményvezető 

                     sk. 
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