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1. HELYZETELEMZÉS 

Az intézkedési terv megalapozása, előkészítése. Problémák, hiányosságok, és ezek okainak feltárása  

 

1..1 A tanuló összetétel  

1..1.1 Tanulókra vonatkozó legfontosabb adatok (létszám, tanulócsoportok létszámai és elhelyezkedésük) 

 

Iskolai osztálylétszámok 

 

Az iskola tanulólétszáma stabil. A 8 évfolyamon egy-egy osztály indul minden tanévben. 

A kb. 21 fős átlaglétszám pedagógiai szempontból ideális, de 13 fős, s 30 fős osztályunk is van. 

 

Osztály októberi létszám tanév végi létszám statisztikai 

többlet 

számított 

létszám 

1. oszt. 24 23  0 24 

2. oszt. 21 22  1 22 

3. oszt. 16 16 2 18 

4. oszt. 14 13 4 18 

5. oszt. 18 18 3 21 

6. oszt. 25 24 3 28 

7. oszt. 31 30 6 37 

8. oszt. 24 23 4 28 

Összesen: 173 tanuló 169 23 192 

Átlag  21,1  24 

 

Sok tanuló veszi igénybe a tanulószobát és a napközit. 

 

Napközi 1. 22 Tanulószoba 1. 27 

Napközi 2. 22 Tanulószoba 2. 22 
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A tanulók megoszlása lakóhely szerint 

 
Helyi Rum: 65 fő 

Bérletes (körzeten belül) Rábatöttös (12),  16 fő 

Zsennye (4) 

Beiskolázási körzetből összesen 81 tanuló 

Iskolabusz 1. Püspökmolnári  15 fő  

Iskolabusz 2. Meggyeskovácsi: 20 fő 

Iskolabusz 3.  Mikosszéplak (4) 28 fő 

Csehi (4) 

Csehimindszent (5) 

Csipkerek (5) 

Kám (10) 

Bérletes  

(körzeten kívül): 

Csempeszkopács (3) 22 fő 

Táplánszentkereszt (1) 

Szombathely (1) 

Alsóújlak (7) 

Egervölgy (2) 

Szemenye (4) 

Vasvár (2) 

Oszkó (1) 

Sárvár (1) 

Személygépkocsival: Hosszúpereszteg (3) 3 fő 

Beiskolázási körzeten 

 kívül összesen 

88 tanuló 

 20 település 169 fő 

 

Tanulóink a székhelyközség Rum községgel együtt 20 településről érkeznek. 7 településről 2 iskolabusz 3 útvonalról szállítja hozzánk, s viszi haza a 

tanulókat. A 3 város (Szombathely, Sárvár, Vasvár) által határolt 25km-es körzetből járatos autóbuszokkal és személygépkocsikkal is érkeznek diákja-

ink. 17 körzeten kívüli településről (közülük 13 a járáson is kívül esik) 88 tanuló utazott iskolánkba ebben a tanévben. 

 
 

Iskolai létszám statisztika (aktív jogviszonyú diákok) 

    Összes Lány Fiú 

Létszám Teljes létszám 169 81 88 
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Bejáró 104 48 56 

Helyi 65 33 32 

Magántanuló 2 1 1 

Körzetes Körzetes 81 38 43 

Nem körzetes 88 43 45 

Tanulmányi Sajátos nevelési igényű (SNI) 16 6 10 

Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség (BTMN) 7 2 5 

Napközis 44 19 25 

Tanulószobás 49 19 30 

Szociális Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 5 1 4 

Hátrányos helyzetű (HH) 1 1 0 

Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 3 1 2 

HH és HHH összesen 4 2 2 

Egyéb Menzás 104 44 60 

Integrációs felkészítésben részt vesz (IPR) 3 1 2 

Ingyenes tankönyvben részesül 86 37 49 

Veszélyeztetett 2 0 2 

Tartósan gyógykezelt 8 5 3 

SNI típusa Diszlexia 1 0 1 

Enyhén értelmi fogyatékos 2 2 0 

Diszgráfia 1 0 1 

Diszkalkúlia 2 2 0 

kevert specifikus fejlődési zavar BNO: F83 4 2 2 

beszéd és nyelvfejlődési zavar BNOF80 2 0 2 

a motoros funkció specifikus fejlődési rendellenessége BNOF82 1 0 1 

Tanulási akadályozottság BNOF70 3 1 2 

az iskolai készségek kevert zavara BNOF81.3 1 0 1 

 

 
 

 A sajátos nevelési igényűek aránya:  9,5%   

 A tanulási nehézségekkel küzdők aránya:  4% 

 Az évfolyamismétlők aránya:  2% alatt  
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1..2 A tanulók családi háttere 

 

A beiskolázási körzetünkben élő, s a körzeten kívülről érkező tanulóink családjainak szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben 

eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez kell, hogy igazodjon. 

A szülők egy kis része értelmiségi, szellemi foglalkozású, nem csekély mértékben felelős beosztásokban. Ez természetesen egyben életminőséget, filo-

zófiát és életvezetési attitűdöt is jelez, amit minden program elindításánál, tervezésénél a siker és eredmény elérése érdekében figyelembe kell ven-

nünk. A munka, a felelősség jelentős fizikai, de a tevékenység természeténél fogva még inkább szellemi energiákat köt le a szülők részéről, korlátozza 

a mindennapi társas - és családi kapcsolatok ápolásának lehetőségét. Ugyanakkor a családi tradíciók, a szellemi értékek becsülése miatt fontosnak tart-

ják, kiemelt figyelmet fordítanak gyermekeik képességeinek, ismereteinek fejlesztésére. Emellett szükségesnek ítélik csemetéik számára a regeneráló-

dást, a sportolást is, s azt hogy mindezeket, ha lehet, minél kevesebb saját energiával biztosíthassák. A tanulók személyiség és intellektuális fejlesztésé-

re a családok egy kis része az átlag feletti anyagi erővel rendelkezik, ami viszont nem azt jelenti, hogy könnyedén válnak meg bármilyen kis összegtől 

is. De ha valamit fontosnak ítélnek gyermekük számára, azt feltétlenül megszerzik, megveszik. Ezért van az, hogy a hosszabb iskolai szünetekben szin-

tén igénylik a tartalmas iskolai programokat, az iskolai szervezést. Tanulóink kb. 15%-a él három-négygyermekes családokban, akik anyagi helyzete 

legtöbbször eltér a fentiekben vázoltaktól. Jelentős azon gyermekek aránya, akiket egy szülő nevel, és sajnos a munkanélküliek száma is megnőtt. A 20 

településről érkező tanulóink családi hátterét nehéz feltérképezni, de a különböző elemzéseink rámutattak arra a sajátosságra, hogy az iskolai gyermek-

csoportok a társadalmi rétegződés nyomait is észrevehetően magukon hordozzák. Így az iskolai elsődleges gyermekcsoportok közvetlenül is kapcsolat-

ba hozhatók a szülők társadalmi rétegbe tartozásával, vagyis nem választhatóak el a társadalmi struktúrára ráépülő társadalmi rétegződésétől. Nem lé-

nyegtelen annak hangsúlyozása sem, hogy figyelemreméltó rétegződés történik a tanulók szociális helyzete alapján is. Az iskola és a környezet kapcso-

latában fontos szerepet, a fentebb kifejtettek alapján kezdeményező szerepet kell szánnunk intézményünknek, ha helyes következtetést akarunk levonni 

feladatainkra vonatkozóan.  

Az átlag feletti anyagi körülmények között élők arány mintegy 8%-ra tehető. Nagyon rossz anyagi körülmények között él a családok kb. 10%-a. 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 3%, veszélyeztetett 1%. Az iskolában térítésmentesen vagy kedvezményesen étkezők száma 35%.   

Ingyenes tankönyvben részesülők száma 86 fő. A szülei a tanulók 7%-ának munkanélküliek, a szülei a tanulók 9%-ának diplomával rendelkeznek.  

 
  

1..3 A tanulók fegyelme, motivációja 

 

A magatartás átlaga iskolánkban 4,42.  

A tanulók szorgalmának átlaga: 4,28 
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A viselkedésformákkal kapcsolatos problémák a következők:  

A rendszeres hiányzás 10 tanulót jellemez. Az éves hiányzás óraszáma megnövekedett: 8192 óra, tavaly csak 7333 óra volt. Legmagasabb hiányzás 

206 óra (B E). 100 óra felett 20 tanuló hiányzott. 

A rendbontás a tanórákon ritkán fordul elő, szándékos rongálás pedig évente 4-5 alkalommal. A fizikai bántalmazás a gyerekek között nem gyakori, 

inkább a verbális agresszió, ordítozás fordul elő.  Az agresszív magatartás az iskola dolgozóival nem, de neveletlenségből fakadó szemtelenség néhány 

tanuló esetében előfordul. A dohányzás, alkoholfogyasztás, drogfogyasztás iskolánkban, iskolai rendezvényeken egyáltalán nincs jelen, a függőség 

jelei a számítógépes játékok vonatkozásában néhány tanulónál megfigyelhető. Lopás csak elvétve történik a tanulók körében.  

A tanulók 30%-a motivált, többségük körében érték a tudás, az iskolai siker. Csak kevés tanulónál jellemző, hogy gyakran hiányzik, s feltételezhetően 

nem indokoltan, azaz lóg az iskolából, sajnos szülői támogatással. Sajnos jelentős azon szülők száma, akik – főként elfoglaltságukra való hivatkozással 

- nem segítik, nem támogatják gyermekük otthoni tanulását.  

 

 
 

1..4 A humán erőforrás/a tantestület jellemzői 

 

1..4.1 Létszám, szakos ellátottság, továbbképzéseken való részvétel 

  

Foglalkoztatott pedagógusok száma: 17 fő (16,5 fő) 

Ebből 

 teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 16 fő 

Ebből  

- egy fő heti 10 órában a Jáki Nagy Márton Általános Iskolába áttanít 

- részmunkaidőben: 1 fő (heti 20 órában, iskolakönyvtár-könyvtárostanár) 

- óraadóként foglalkoztatottak száma: 1 fő (gyógypedagógus a Csehimindszenti Általános Iskolából, heti 10 órában) 

- Áttanító pedagógusok: 

o Aranyhíd EGYMI: 2 fő (heti 4, illetve 5 órában logopédia, gyógypedagógia)) 

o Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola: 1 fő heti 4 órában (rajz) 

o Szombathelyi Reguly A. Általános Iskola: 1 fő heti 4 órában (fizika)     

 nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma, 

o Pedagógiai munkát közvetlenül segítő: 2 fő. Sajnos csak heti 20 órás rendszergazda, s heti 30 órás iskolatitkár. Nagyon hiányzik a 

pedagógiai asszisztens foglalkoztatásának lehetősége. 

o Technikai dolgozó: 3 fő.  
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- szakos ellátottság: 100% 

Közfoglalkoztatott, illetve kulturális közfoglalkoztatott alkalmazása segíti feladataink megvalósítását. 

Gondok, nehézségek:  

 A saját alkalmazott pedagógusok túlterheltsége: a heti átlagóraszám magas.  

 

Képzettség: A kollégák többsége 2,3,4 főiskolai, egyetemi oklevelet, képzettséget szerzett. 6 fő szakvizsgázott pedagógus, 5 fő egyetemi mesterképzé-

sen vett részt. Fejlesztő pedagógus 2 fő, logopédus, gyógypedagógus 1 fő. 

A 2014-2015. tanévben 9 fő összesen 450 órás időtartamban vett részt akkreditált képzésen. 

A pedagógusok közül sokan jelentős mértékben teljesítik túl a 120 órás képzési kötelezettséget. Az elmúlt évek szakmai pályázati projektjei során több 

ezer órányi képzésen vettek részt. 
 

 

 

1..4.2 Milyen szervezeti keretek (munkaközösségi foglalkozások, szakmai napok stb.) állnak rendelkezésre a belső szakmai 

párbeszédhez?  

 
A belső kommunikáció az alábbi módokon történik: 

 nevelőtestületi értekezlet 

 munkaközösségi értekezletek, megbeszélések 

 diákönkormányzati ülések 

 faliújságok 

 digitális kommunikáció: mozaNapló üzenetrendszere, e-mail 

 vezetőségi értekezletek 

A munkamódszer kiválasztásának szempontjai: 

 az iskola milyen körét érinti 

 a probléma/információ fontossága, fajsúlya 

 kik a kommunikációs partnerek 

 az információ eljuttatásának időbeli lehetőségei 

 az információ jellege 

A belső szakmai párbeszéd folyamatos és rendszeres. A nevelőtestületi értekezleteken kívül rendszeresek a munkaközösségi foglalkozások. Bár a fe-

szített munkarend szinte lehetetlenné teszi a munkaközösségek szakmai összejöveteleit. Informális megbeszélések, tapasztalatcserék, szakmai folyó-

iratok, digitális szakmai anyagok közreadása segíti a szakmai munkát. 
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1..4.3 Milyen a pedagógusok mérési-értékelési felkészültsége?  

 

A nevelőtestület tagjai az elmúlt években összesen mintegy 230 órányi mérési-értékelési témájú továbbképzésen vettek részt. A különböző másod- 

harmaddiplomás képzések során is tettek szert korszerű mérési-értékelési ismeretekre. Ennek ellenére szükség lenne egy átfogó tantestületi képzésre 

ezen a területen. 

 

1..5 A 2015. évi kompetenciamérés eredményeit összefoglaló táblázat (évfolyamonként/képzési típusonként, képességte-

rületenként) 
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1..6 A kompetenciamérés eredményességét befolyásoló tartalmi kérdések 

 

 

1..6.1 A helyi tanterv, tanári programok (tanmenetek) tartalma 

 

Az iskola 1-8. évfolyamán az alábbi tanterv alapján folyt  az oktatás-nevelés az előző, s folyik az elkövetkező tanévekben: 

 

 HT2010   = 2010-ben bevezetett helyi tanterv; 

 HT2013   = a 2013-ban bevezetett új NAT alapján, valamint a 2013-ban kiadott kerettanterv alapján elkészített 2013. szeptemberétől 

érvényes helyi tanterv. 

 

TANÉV 

ÉVFOLYAM 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

  

2013-2014 HT2013 HT2010 HT2010 HT2010 HT2013 HT2010 HT2010 HT2010 

2014-2015 HT2013 HT2013 HT2010 HT2010 HT2013 HT2013 HT2010 HT2010 

2015-2016 HT2013 HT2013 HT2013 HT2010 HT2013 HT2013 HT2013 HT2010 

2016-2017 HT2013 HT2013 HT2013 HT2013 HT2013 HT2013 HT2013 HT2013 

 

 

1..7 A választott kerettanterv, az iskolában tanított kötelező és nem kötelező (választható) tantárgyak és óraszámaik 

(óraterv) 

 

 

1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az alábbi tantervre épül: 

A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (12.21.) EMMI rendelet mellékletei 

 

 1. melléklet - Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 
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 2. melléklet - Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 

 

 

2. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei megegyeznek az oktatási minisz-

ter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

 

3. A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal 

a céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson: 

 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy óra-

száma lett megnövelve 

a szabadon tervezhető 

órák óraszámából? 

Hány órával lett megnövelve a 

szabadon tervezhető órák óra-

számából? 

1. évfolyam Magyar nyelv és iroda-

lom 
1 óra 

2 óra 

1. évfolyam Matematika 1 óra 

2. évfolyam Magyar nyelv és iroda-

lom 
0,5 óra 

2 óra 
2. évfolyam Idegen Nyelv 0,5 óra 

2. évfolyam Matematika 1 óra 

3. évfolyam Magyar nyelv és iroda-

lom 
1 óra 

3 óra 
3.. évfolyam Idegen Nyelv 1 óra 

3. évfolyam Matematika 1 óra 

4. évfolyam Magyar nyelv és iroda-

lom 
1 óra 

3 óra 
4. évfolyam Idegen Nyelv 1 óra 

4. évfolyam Informatika 1 óra 

5. évfolyam Idegen Nyelv 0,5 óra 

2 óra 5. évfolyam Természetismeret 0,5 óra 

5. évfolyam Informatika 1 óra 

6. évfolyam Magyar nyelv és iroda-

lom 
0,5 óra 3 óra 
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6. évfolyam Idegen Nyelv 1 óra 

6. évfolyam Matematika 1 óra 

6. évfolyam Természetismeret 0,5 óra 

7. évfolyam Magyar nyelv és iroda-

lom 

0,5 óra 

3 óra 
7. évfolyam Idegen Nyelv 1 óra 

7. évfolyam Matematika 0,5 óra 

7. évfolyam Kémia 0,5 óra 

7. évfolyam Földrajz 0,5 óra 

8. évfolyam Idegen Nyelv 1 óra 

3 óra 

8. évfolyam Matematika 0,5 óra 

8. évfolyam Biológia-egészségtan 0,5 óra 

8. évfolyam Fizika 0,5 óra 

8. évfolyam Technika 0,5 óra 

 

 

4. Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret tantárgyak közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanít-

ja. 

 

5. Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve „B változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek 

alapján tanít: 

ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

1-4. évfolyam Ének-zene A változat 

5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A változat 

5-8. évfolyam Matematika A változat 

5-8. évfolyam Fizika A változat 

5-8. évfolyam Ének-zene A változat 

7-8. évfolyam Kémia B változat 

 

6. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi műveltségterületen az angol és a német nyelv közül kötelezően választhatnak. 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 
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Tantárgyak 
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 8 7,5 7 7 

Angol nyelv / Német nyelv -  0,5  1  3 

Matematika 5 5 5 4 

Informatika    1 

Erkölcstan/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Összes heti óra 25 25 25 27 

 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon 

 

Tantárgyak 
5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4,5 3,5 4 

Idegen nyelvek (angol – német) 3,5 4 4 4 

Matematika 4 4 3,5 3,5 

Erkölcstan/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2,5 2,5 - - 

Fizika - - 2 1,5 

Kémia - - 1,5 2 

Biológia-egészségtan - - 2 1,5 

Földrajz - - 1,5 2 



Rumi Rajki István Általános Iskola        Intézkedési terv 

 20 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Rajz és vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 0,5  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Összes heti óra 28 28 31 31 

 

 

7. A választott kerettantervben szereplő egyes tematikai egységekhez tartozó órakeret alapján a tananyagok évfolyamonkénti bontása az alábbi 

tantárgyanként a csatolt mellékletekben található: 

 

Magyar nyelv és irodalom:  1-4. évfolyam,  5-8. évfolyam 

Idegen nyelvek:  2-4. évfolyam, 5-8. évfolyam 

Matematika:  1-4. évfolyam,  5-8. évfolyam 

Erkölcstan:  1-4. évfolyam,  5-8. évfolyam 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:  . 5-8. évfolyam 

Környezetismeret:  1-4. évfolyam   

Természetismeret:    5-6. évfolyam 

Fizika:    6-8. évfolyam 

Kémia:    6-8. évfolyam 

Biológia - Egészségtan:    6-8. évfolyam 

Földrajz:    6-8. évfolyam 

Ének–zene:  1-4. évfolyam,  5-8. évfolyam 

Hon és népismeret:    6. évfolyam 

Vizuális Kultúra:  1-4. évfolyam,  5-8. évfolyam 

Informatika:  4. évfolyam,  5-8. évfolyam 

Technika, életvitel és gyakorlat:  1-4. évfolyam,  5-8. évfolyam 

Testnevelés:  1-4. évfolyam,  5-8. évfolyam 
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Osztályfőnöki:    5-8. évfolyam 

Különbség az Új tanterv-régi tanterv tantárgyainak óraszámai között: 

 

Alsó tagozat (1-4. évfolyam együtt) 
 

Tantárgyak 

Különbség (Új tan-

terv éves óraszáma 

- régi tanterv éves 

óraszáma) 

Heti óraszám 

különbözet 

Magyar nyelv és irodalom -18,5 -0,5 

Angol nyelv / Német 

nyelv -55,5 -1,5 

Matematika 111 3 

Informatika -18,5 -0,5 

Erkölcstan/Hit- és er-

kölcstan 148 4 

Környezetismeret -37 -1 

Ének-zene 129,5 3,5 

Vizuális kultúra 129,5 3,5 

Életvitel és gyakorlat  0 0 

Testnevelés és sport 74 2 

Összes heti óra 462,5 12,5 

Évfolyam átlag 115,625 3,125 

 

 

A matematika tantárgy alacsony óraszámát az új tantervben igyekeztünk 

kompenzálni mind az alsó, mind a felső tagozaton, de várható hatása felmenő 

rendszerben nyilvánvalóan csak csak később jelentkezik. 

 

 

 

Felső tagozat (5-8 évfolyam együtt) 

Tantárgyak 

Különbség: 

Új tanterv-

régi tanterv 

Heti óra-

szám kü-

lönbözet 

Magyar nyelv és irodalom -74 -2 

Idegen nyelvek (angol – német) -18,5 -0,5 

Matematika 55,5 1,5 

Erkölcstan/Hit- és erkölcstan 148 4 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek 18,5 0,5 

Természetismeret 55,5 1,5 

Fizika 18,5 0,5 

Kémia 18,5 0,5 

Biológia-egészségtan 0 0 

Földrajz -18,5 -0,5 

Ének-zene -18,5 -0,5 

Hon- és népismeret 37 1 

Rajz és vizuális kultúra 0 0 

Informatika 0 0 

Technika, életvitel és gyakorlat  -55,5 -1,5 

Testnevelés és sport 222 6 

Osztályfőnöki óra 74 2 

Összes heti óra 481 13 

Évfolyam átlag 120,25 3,25 
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1..7.1 A mindennapi nevelő-oktató munka során mely szaktárgyak keretében valósul meg a tanulók  

 

1..7.1.1 szövegértő képességének fejlesztése? 

 

A szövegértési képesség minden tanulás alapfeltétele, ezért minden tantárgy tanulása során fejlesztendő, és fejleszthető is. 

Rendkívüli tudatosságot, széleskörű tanári szerepváltást igényel, hisz felkészít az élethosszig tartó tanulásra. A szövegértés képesség fejlesztése tehát 

minden tantárgy tanóráján folyik. A tervszerűsége, tudatossága további erőfeszítéseket igényel. 

 

 

1..7.1.2 A problémamegoldó gondolkodásának, matematikai eszköztudásának fejlesztése? 

A matematikai eszköztudás, csakúgy, mint a szövegértés fejlesztése az iskola, a tantestület kollektív feladata és felelőssége, ezért valamennyi tantárgy, 

valamennyi műveltségterület keretében kell, hogy történjen matematikai fejlesztés is. Ez kevésbé tetten érhető a mindennapokban. A problémamegoldó 

gondolkodásának, matematikai eszköztudásának fejlesztése tervszerűsége, tudatossága további erőfeszítéseket igényel. 

 

 

1..7.2 Végeznek-e bemeneti diagnosztikus méréseket? Melyik területen, melyik évfolyamon? 

 

A diagnosztizáló mérésre, értékelésre általában újabb tanulási szakasz megkezdésekor, vagy új témakör előtt kerítünk sort annak érdekében, hogy a pedagó-

gus tájékozódjon arról, milyen a diákok előzetes tudásának a szintje és mélysége. Az értékelésnek erre a formájára minden tantárgyból a helyi tantervben 

tervezetteknek megfelelően, gyakran informálisan kerül sor, és az itt szerzett tapasztalatok sohasem számíthatók be sem a végső, sem a menetközi minősítés-

be. 

A diagnosztizáló mérések pedagógiai tervezését dokumentumainkban tervszerűbbé, alkalmazását tudatosabbá kell tenni. 
 

1..7.3 Milyen tanórán kívüli lehetőségek vannak a lemaradók felzárkóztatására, a tehetséggondozásra? 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti szolgálattal, 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 
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- egyéni foglalkozások; 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei programok); 

- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 
 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő tevékenységek iskolánkban az alábbiak: 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés, mely az „Intézményi integrációs program” alapján folyik; 

- szoros a kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti szolgálattal, 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- tanulói laptop program, egyéni foglalkozások; 

- a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei programok); 

- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 
 

 

A tehetség, a képességek kibontakoztatását iskolánkban az alábbi tevékenységek segítik: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
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- IKT alkalmazása az oktató nevelőmunkában 

- tanulói laptop program 

- drámapedagógia alkalmazása 

- a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;  

- egyéni foglalkozások; 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

- iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.); 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei programok); 

- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások). 
 

A lemaradók felzárkóztatása, a tehetséggondozás érdekében rendelkezésre álló tanórán kívüli lehetőségek közül nem kap kellő szerepet a szü-

lőkkel való együttműködés. 

 

1..8 Az országos kompetenciamérések megszervezése, lebonyolítása, feldolgozása 

1..8.1 Mennyire „közügy” az iskolában az OKM előkészítése? 

Munkatervünkben szereplő feladat a határidő és a felelősök megnevezésével. 

 

1..8.2 Van-e az intézménynek állandó mérési koordinátora? 

 

Intézményünknek két képzett állandó mérési koordinátora van. 

 

1..8.3 Hogyan történik a mérések előkészítése? (tanulók, szülők előzetes tájékoztatása) 

 
Az országos mérések lebonyolítását az alábbi jogszabályok alapján, valamint az OH megküldött útmutatásai alapján végezzük:  

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  

- A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korm. rendelet)  
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- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI 

rendelet)  

- A 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: tanév 

rendje)  

A mérésre való rákészülés, a mérésben alkalmazott feladattípusok megismertetése, tanórai alkalmazása nem rendszeres, nem folyamatos. 

 

1..8.4 Ki végzi az iskolai, telephelyi kérdőív kitöltését? 

 

Az iskolai, telephelyi kérdőív kitöltését az intézményvezető végzi, mivel csak egy telephelyünk van. 

 
 

1..9 Tárgyi feltételrendszer 

1..9.1 Hány olyan tanterem van az iskolában, ahol a tárgyi környezet (bútorzat, eszközök, megfelelő teremméret) lehetővé 

teszi a korszerű tanulásszervezési eljárások (csoportmunka, kooperatív oktatás, projektmódszer, IKT, stb.) alkalmazását? 

 

6 olyan tanterem van az iskolában, ahol a tárgyi környezet (bútorzat, eszközök, megfelelő teremméret) lehetővé teszi a korszerű tanulásszervezési eljárások (cso-

portmunka, kooperatív oktatás, projektmódszer, IKT, stb.) alkalmazását. 2 osztályterem a rögzített iskolapadok (számítógép asztalok, illetve szaktantermi berendezé-

sek) miatt nem ideálisan alkalmas kooperatív oktatás alkalmazására. 

 

1..9.2 Számítógépek 

 

Iskolánkban 36 db 10 éves tanulói számítógép van, melyek sajnos már alkalmatlanok az oktatási célú alkalmazásra, selejtezésük aktuális. 

45 db tanulói laptopunk 5 éves múlt, s a sorozatos műszaki problémák, memóriakapacitásuk miatt használatuk sajnos igen korlátozott.  

136 db 3 évesnél idősebb tanulói laptopunk még viszonylag jól szolgálja az iskolánkban minden évfolyam minden tanulóra kiterjedő tanulói laptop programot, de 

sajnos itt is megjelentek már a – főként anyagi problémák miatt – nehezen orvosolható műszaki nehézségek. Pedig az IKT használatát kedvelő, s arra jól képzett 

tantestületünk felkészült a rendszeres alkalmazására. 

 

1..9.3 Fejlesztő eszközök 

 

Jól felszerelt fejlesztő szobával rendelkezünk. 
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1..10 Az intézményvezetés ellenőrző tevékenysége 

1..10.1 Az intézményvezető hogyan ellenőrzi a kompetenciafejlesztést célzó pedagógiai tevékenységet? 

 

Az intézményvezető az ellenőrzést a Belső ellenőrzési terve alapján végzi, melyben – többek között – az alábbi szempontok szerepelnek:  

 

 Tanulmányi mérések feldolgozásának ellenőrzése.  

 Tanórán kívüli tevékenység (szünetek, tanulói- és tanári ügyeletek, délutáni iskolai elfoglaltságok) ellenőrzése.  

 A tanórán folyó szövegértelmező és elemző technikák tanításának, begyakorlásának megfigyelése, elemzése, metodikai továbbfejlesztése.  

 A pedagógusok kulcskompetenciát fejlesztő metodikai eljárásainak megfigyelése, elemzése, fejlesztése.  

 

Az ellenőrzés módszerei között a tanári írásos dokumentumok (osztálynapló, szakköri napló, tanmenet, egyéni fejlesztési lapok, felmérések értékelése stb.) 

ellenőrzése, a tanulói írásos munkák áttekintése, óralátogatások, munkaközösség vezetőkkel való megbeszélések, szaktanácsadók, szakértők felkérése szere-

pelt, s valósult meg.  
 

1..10.2 Hogyan tudja az intézményvezető ösztönözni a pedagógusokat az eredmények feldolgozására, elemzésére? 

 

A pedagógusokat az eredmények feldolgozására, elemzésére a jogszabályi kötelezettségnek való megfelelésre, saját jól felfogott érdekünkre, a szakmai önbecsülé-

sünkre való hivatkozással lehet.  
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2. Probléma-lista, súlyozás 

(Ami belső okokra vezethető vissza, amin változtatni tudunk!) 

 

Tanulókra vonatkozó problémák 
 
 

1. A felmérésben résztvevő tanulók egy része alulmotivált a méréssel kapcsolatosan. 
 

2. Az elemzést követően típushibák, hiányosságok mutathatók ki. 
 

3. Az eredmények hatékonyabb elemzését, a tanulók célirányos fejlesztését nem segítik folyamat közbeni belső mérések 

 

4. Az országos mérések előtt nem kap kellő hangsúlyt a tanulók, szülők előzetes tájékoztatása, felkészítése  

 

5. A hatékony tanulási technikák nem terjedtek el kellő mértékben a tanulók körében 

 

6. A tanulók önismerete, önértékelése a tanulók egy részénél nem ér el megfelelő szintet 

 

7. A matematika mérési területen az alap szint alatt teljesítő tanulók száma, aránya 2014-ben 6. és 8. évfolyamon is magasabb volt az országos 

átlagnál, de 2015-ben csak 8. évfolyamon matematika műveltségterületen haladta meg az országos átlagot igen kevéssel, minden más területen 

lényegesen jobb volt az országos átlagnál 

 

8. 2014-ben, a CSH index alapján várható eredménynél 6. és 8. évfolyamon is szignifikánsan gyengébb volt a matematika mérési terület 

eredménye, de 2015-ben a CSH index alapján várható eredménynél 8. évfolyamon szignifikánsan jobb volt a matematika mérési terület 

eredménye, a többi évfolyamon és mérési területen nem különbözött szignifikánsan 
 

 

Pedagógusokra vonatkozó problémák 
 

1. A pedagógusok mérési-értékelési felkészültsége nem egységesen fejlett. 

 

2. Nem elég gyakori a tanulók aktivitására épülő hatékony tanulás-szervezési eljárások alkalmazása 
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3. A kompetenciafejlesztés nem épül be minden tantárgy minden tanórájába kellően tervszerűen, tudatosan 
 

4. A tanórai légkör nem mindig pozitív, fejlesztő hatású, nem következetes a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése 
 

5. A pedagógusok együttműködése terén nem rendszeres a belső tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok átadása, kevés a hospitálás, esetmegbeszélés 

 
6. A témazáró dolgozatok tartalma nem mindig a kompetencia-alapú megközelítést tükrözi 

 

7. A hatékony, tanulást segítő digitális tananyagok tanórai alkalmazása gyakran korlátokba ütközik 
 

8. A diagnosztizáló mérés a pedagógiai tervezés dokumentumaiban nem mindig jelenik meg kellő tervszerűséggel, így alkalmazása sem kellően tudatos. 

 

9. A helyi tanterv tantárgyi óraszáma a mérés időszakát megelőzően a matematika műveltségterület vonatkozásában a többi műveltségterület viszonylatában 

alultervezett volt. 

 

10. A mérésre való rákészülés, a mérésben alkalmazott feladattípusok megismertetése, tanórai alkalmazása nem rendszeres és folyamatos. 

 

11. A lemaradók felzárkóztatása, a tehetséggondozás érdekében rendelkezésre álló tanórán kívüli lehetőségek közül nem kap kellő hangsúlyt a szülőkkel való 

együttműködés. 

 

 
Az iskolavezetésre vonatkozó problémák 
 

1. A fejlesztéshez szükséges erőforrások nincsenek teljes mértékben feltárva, a részfeladatok felelősei kijelölve 
 

2. A fejlesztő munka ellenőrzése, értékelése nem teljes körű, s nem folyamatos 

 

3. A diagnosztizáló mérés a pedagógiai tervezés dokumentumaiban nem mindig jelenik meg kellő tervszerűséggel, így alkalmazása sem kellően tudatos. 
 

4. A kompetenciafejlesztést támogató tárgyi környezet nem kielégítő szintű 

 

5. A pedagógusok teljesítményértékelése során a kompetenciamérés eredményessége érdekében végzett tevékenység nem kap kellő hangsúlyt 

 

6. A szülők tájékoztatása nem teljes körű  
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7. Jelentős azon szülők száma, akik – főként elfoglaltságukra való hivatkozással - nem segítik, nem támogatják kellően gyermekük otthoni tanulását. 

 

 

 

3. Célmeghatározás (A célok levezetése a feltárt okokból) 

Az iskola a mindennapi életben használható tudást nyújtson! 

 

A tanulókkal kapcsolatos célok: 

1. A 3. szint alatt teljesítő tanulók számának további csökkentése 

2. Az országos kompetencia mérésekben többségében jól motivált tanulók vegyenek részt 

3. Osztály-szintű típushibák, hiányosságok csökkentése, megszűntetése 

4. A tanulók célirányosabb fejlesztése folyamat közbeni belső mérések, az eredmények elemzése felhasználásával 

5. Az országos mérések jelentőségére, szerepére fokozottan, nagyobb hangsúllyal felhívni a tanulók, s valamennyi szülő figyelmét 

6. A tanulók legyenek birtokában a lehető leghatékonyabb tanulási technikák gyakorlati alkalmazásának 

7. A tanulók rendelkezzenek fejlett önismerettel, önértékeléssel 

 

A pedagógusokkal kapcsolatos célok: 

1. Valamennyi pedagógus rendelkezzen minél magas szintű mérési-értékelési kompetenciákkal 

2. A tanulók aktivitására épülő hatékony tanulás-szervezési eljárások alkalmazásának növelése 

3. A kompetenciafejlesztés valamennyi tantárgy tanóráiba tervszerűen, tudatosan épül be 

4. Pozitív légkörben zajló, fejlesztő hatású tanórák, melyen biztosított a tanulók önmagukhoz mért fejlődése, s annak elismerése. 

5. Rendszeres belső tapasztalatcsere, bevált jó gyakorlatok átadása, hospitálások, esetmegbeszélések segítségével megvalósuló jó pedagógiai együttműködés 

6. A témazáró dolgozatok tartalma és követelménye a kompetencia-alapú megközelítést tükrözze 

7. A hatékony, tanulást segítő digitális tananyagok tanórai alkalmazásának növelése 
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Az iskolavezetéssel kapcsolatos célok: 

 

1. Teljes körű képünk legyen a fejlesztéshez igénybe vehető humán és tárgyi erőforrásokról. Legyenek felelősei az egyes fejlesztési részfolyamatoknak. 

2. Rendszeres ellenőrzéssel, értékeléssel segíteni a hatékony kompetencia fejlesztést. 

3. A kompetenciák bemeneti szintjének megbízható diagnosztizálása. 

4. A kompetenciafejlesztést jól támogató környezet megteremtése 

5. A kompetenciamérések eredményessége terén végzett fejlesztő tevékenység elismerése 

6. A kompetenciamérés eredményeinek széleskörű megismertetése valamennyi érintettel 

 



Rumi Rajki István Általános Iskola        Intézkedési terv 

 31 

4. A célokból eredő feladatok, szükséges intézkedések 
 

Tanulókra vonatkozó feladatok 

Tevékenységek, feladatok Teljesülési kritérium Módszer, eszköz  Határidő Felelős, résztve-

vők 

Dokumentumok 

A 3. szint alatt teljesítő 

tanulók egyéni (tanulói 

jelentésre épülő) fejlesztési 

tervének elkészítése 

2 év távlatában legalább 5%-kal 

csökken az alap szint alatt telje-

sítő tanulók száma 

Fejlesztési terv, tanulói 

jelentés, elemzés 

2016.10.15 

ill. folyamatos 

 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Fejlesztési terv, tanu-

lói jelentés, telephelyi 

jelentés 

Motivációs szint emelése 

 

Az országos kompetencia méré-

sekben többségében jól motivált 

tanulók vesznek részt 

Hatékonyabb tanórai mo-

tivációs eszközök, eljárá-

sok, előző eredmények 

ismertetése 

Felkészítés 

Folyamatos osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Telephelyi jelentések 

Osztály-szintű szaktanári terv 

(típushibák, hiányosságok 

alapján) 

Osztály-szintű típushibák, hiá-

nyosságok csökkennek, meg-

szűnnek 

Feladattípusok gyakorlása 2016. 10.15. ill. 

folyamatos 

Szaktanárok Tanulói jelentés, szak-

tanári terv 

A tanulók célirányos 

fejlesztése, folyamat 

közbeni belső mérések, az 

eredmények elemzése 

A tanulók célirányos fejleszté-

se a folyamat közbeni belső 

mérések, s azok eredményeinek 

elemzése alapján történik 

Mérések, elemzések Folyamatos Munkaközösség 

vezető, szaktaná-

rok 

Belső mérések össze-

sítése, elemzése 

Az országos mérések előtt a 

tanulók, szülők 

tájékoztatása, felkészítése  

A szülők, tanulók tudatában 

vannak az országos mérés sze-

repének, jelentőségének, átérzik 

fontosságát 

Tájékoztatás, felkészítés Folyamatos, illetve 

az országos mérések 

időpontja előtt 8 

nappal 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Tájékoztatók 

Hatékony tanulási technikák 

megismertetése 

Minden tanuló legyen képes 

hatékony tanulási technikák 

gyakorlati alkalmazásának 

tanulási technikák megis-

mertetése 

Folyamatos osztályfőnökök, 

szaktanárok 

 

A tanulók önismeretének, A tanulók rendelkeznek fejlett önismeret, önértékelés Folyamatos osztályfőnökök,  
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önértékelésének fejlesztése önismerettel, önértékeléssel fejlesztése szaktanárok 

 

 

Tevékenységek, feladatok Teljesülési kritérium Módszer, eszköz  Határidő Felelős, részt-

vevők 

Dokumentumok 

Pedagógusokra vonatkozó feladatok 

A mérési-értékelési kompetenciák 

fejlesztését segítő továbbképzéseken 

való részvétel 

Valamennyi pedagógus magas szintű 

mérési-értékelési kompetenciákkal 

rendelkezik 

továbbképzés, önképzés, 

tapasztalatcsere 

2018.08.31 Munkaközösség 

vezetők 

pedagógusok 

Szakirodalom 

Tanúsítványok 

A tanulók aktivitására épülő haté-

kony tanulás-szervezési eljárások 
bevezetését segítő továbbképzéseken 

való részvétel 

A tanulók aktivitására épülő hatékony 

tanulás-szervezési eljárások alkalma-

zása nő a tanórákon 

továbbképzés, önképzés, 

tapasztalatcsere 

2018.08.31 Munkaközösség 

vezetők 

pedagógusok 

Szakirodalom 

Tanúsítványok 

A kompetenciafejlesztés tervszerű, 

tudatos beépítése a tanórákba (va-

lamennyi tantárgy!) 

A kompetenciafejlesztés valamennyi 

tantárgy tanóráiba tervszerűen, tudato-

san épül be. 

tervezés Folyamatos Munkaközösség 

vezetők 

pedagógusok 

Tanmenetek, 

óratervek 

Pozitív, fejlesztő hatású tanórai 

légkör megteremtése, a tanulók ön-

magukhoz mért fejlődésének elisme-

rése 

Pozitív légkörben zajló, fejlesztő hatású 

tanórák, melyen a tanulók önmagukhoz 

mért fejlődése rendszeres megerősítést 

kap 

motiváció, problémafelve-

tés, értékelés 

Folyamatos pedagógusok Tanulói kérdő-

ívek 

Pedagógusok együttműködésének 

javítása (Rendszeres belső tapaszta-

latcsere, bevált jó gyakorlatok átadá-

sa, hospitálások, esetmegbeszélések) 

Rendszeres belső tapasztalatcsere, be-

vált jó gyakorlatok átadása, gyakoribb 

hospitálás, esetmegbeszélés segítségé-

vel megvalósuló javuló pedagógiai 

együttműködés 

tapasztalatcsere, jó gyakor-

lat átadása, hospitálás, 

esetmegbeszélés 

Folyamatos munkaközösség 

vezetők 

hospitálási napló 
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Kompetenciafejlesztést segítő fel-

adatok gyűjtése, rendszerezése (fel-

adatbank létrehozása) 

Megkezdődik a kiépítése egy folyama-

tosan bővülő, több műveltségterülethez 

felhasználható, a különböző kompeten-

ciák fejlesztését hatékonyan segítő fel-

adatokból álló feladatbanknak  

Feladatbank készítése, fej-

lesztése 

Folyamatos Munkaközösség 

vezetők 

pedagógusok 

Feladatbank 

A témazáró dolgozatok tartalmába 

és követelményébe a kompetencia-

alapú megközelítés beépítése. 

A témazáró dolgozatok tartalma és 

követelménye a kompetencia-alapú 

megközelítésre épül 

Témazáró dolgozatok ké-

szítése 

Folyamatos Munkaközösség 

vezetők 

pedagógusok 

Témazáró dolgo-

zatok 

A hatékony, tanulást segítő új, egyre 

korszerűbb digitális tananyagok 

megismerése, felkészülés ezek 

tanórai alkalmazására. 

A hatékony tanulást egyre újabb digitá-

lis tananyagok egyre gyakoribb tanórai 

alkalmazása segíti 

Digitális tananyagok gyűj-

tése, készítése, megismeré-

se, előkészítése, alkalmazá-

sa, továbbfejlesztése, köz-

readása 

Folyamatos Munkaközösség 

vezetők 

pedagógusok 

digitális tananya-

gok 

 

 

 

 

 

Tevékenységek, feladatok Teljesülési kritérium Módszer, eszköz  Határidő Felelős, résztvevők Dokumentumok 

Iskolavezetésre vonatkozóan 

A fejlesztéshez szükséges 

erőforrások számbavétele (humán 

és tárgyi), az egyes részfolyamatok 

felelőseinek kijelölése. 

A fejlesztéshez igénybe vehető 

humán és tárgyi erőforrásokról 

pontos képünk van. Az egyes fej-

lesztési részfolyamatoknak külön 

felelősei vannak. 

erőforrások számbavéte-

le, felelősök kijelölése 

2016.10.15 

ill. folya-

matos 

Intézményvezető, 

Munkaközösség ve-

zetők 

Munkatervek 

A fejlesztő munka folyamatos, 

rendszeres ellenőrzése, 

Rendszeres ellenőrzés, értékelés 

segíti a hatékony fejlesztő munkát. 

Ellenőrzés, beszámolás, 

dokumentum-elemzés, 

Folyamatos 
Intézményvezető, 

igazgató helyettes, 

munkaközösség veze-

naplók, fejlesztési 

tervek 
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beszámoltatás, dokumentum-

elemzés (naplók, fejlesztési tervek, 

stb. ), értékelése 

értékelés tők, 

Pedagógusok 

Bemeneti, diagnosztikus mérések 

beépítése az iskola értékelési 

rendszerébe 

A kompetenciák bemeneti szintjé-

nek megbízható diagnosztizálása 

állandósul. 

mérések 
2016.10.15.  

ill. folya-

matos 

Intézményvezető, 

igazgató helyettes, 

munkaközösség veze-

tők, 

Pedagógusok 

Munkatervek, tanme-

netek 

A kompetenciafejlesztést 

támogató tárgyi környezet 

biztosítása (pályázati lehetőségek 

kihasználása) 

A kompetenciafejlesztést jól támo-

gató környezet folyamatosan fejlő-

dik 

Pályázatok benyújtása 
Folyamatos Intézményvezető, 

igazgató helyettes, 

munkaközösség veze-

tők, 

Pedagógusok 

Pályázati dokumentá-

ció 

A pedagógusok 

teljesítményértékelése során a 

kompetenciamérés 

eredményessége érdekében végzett 

tevékenység figyelembe vétele 

A kompetenciamérések eredmé-

nyessége terén végzett fejlesztő 

tevékenység elismerést kap 

Teljesítményértékelés 
Folyamatos Intézményvezető, 

igazgató helyettes, 

munkaközösség veze-

tők, 

Pedagógusok 

Teljesítményértékelés 

Nyilvánosság, tájékoztatás: 

szülők, fenntartó 
A kompetenciamérés eredményeit 

az illetékesek a szükséges mérté-

kig megismerhetik 

Tájékoztatás 
Folyamatos Intézményvezető, 

igazgató helyettes, 

munkaközösség veze-

tők, 

Pedagógusok 

Tájékoztatók 

Fenntarthatóság: az intézkedési 

terv elemeinek beépítése az éves 

munkatervekbe 

Jelen intézkedési terv elemei az 

éves munkatervek fontos részeivé 

válnak. 

Munkatervek készítése, 

tervezés 

Folyamatos 
Intézményvezető, 

munkaközösség veze-

tők, 

Pedagógusok 

Munkatervek 

 

 

Rum, 2016. június 14. 

                                                                         . 

Kraft Béla László intézményvezető 


