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Intézkedési terv

l. Pedagógia,#
területek felsorolása

;\ straiégiai dokrrnrerrtunrokirt az in|.ér,nlénv
vezetése a ncvelőte stület ber,*tiásávai.
vélelnényórre k liikér,éséve l. szalrszerűen
kószíti ei. Az irrtézlnéli3, stratógia.i
dokinnentunrainirk kószítésekor 1iu3..,elernbe

vették az ar{ctt időszak oktatáspolitikai céljait
és biztos{tották az iisszhangot. A vezetés
lblyanratosan nyonron követ.i a tanker"ület
oktatáspolitikai cé}jait, mel_vriil a tankerii]et
megí-e lelő táiékar,íaíást is rr__vújt. Az,
intdznléll3lvezető gonclosj<il<iik róla, liogy ;i
szakmai al;rpdclkurnentrumok tet,vezésébe,
e]kószítésóbe. (a lrrunkatet,v. a beszárrrill*k" a
tovirhbképzósi prttgratn. a beisko]ázási terv" a
tarrtárg,vfblosztás) időbe rr her,cnja LL:l,

intéznreinyegysóg vezetőkel, a szaktaai
nrunkaközössóg vczetőket, illetv* a
i(tl l(]|l üüZo teriiletel< f"cladatainak
elilkészitésébe, végrehajtlrsálra. a tantesíül*l
beosztott peclagógrrs tagjait, Áz éves tervek
*s beszálrT*lól< egynrásla ópührek. A t*rvezÉs
ílz, előzt1 *r, heszámolójának figv*l*rrrbe
vételévei késztilt. A szükséges pilntr:kirr:
illeszkeclnek. Az intéznlén3,.i stratéeiai
al apd okumcntunrak al apj án az, intézm *nvben
[-r*isö ellenőrzdst vógeznelt.
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Személyiség és közösségfej lesztés A g"vógy,,pedagógusok és a peelagrigusok
re nc{e lkezrrel; a i<ilziisse gí'e.jle sztds
íili_vamatirnah isnteleiér,ei. és a,/, alap,|árr
valcisítják ffieg a r"ájuk bín Itr
tantllticsilpi:rtoit, közössdgek fcjlr-szlisót,
'l'áinogirtó szerr;ezeti és tanulási kirltirra
.ie llentzii ,a:z isliolár,a" ;\ 1;3,e rnre kek
képe sségeinek isnlerelóben l'e,iieszlii,
c]érhcti1 có]okat íogalnrazl:;rk lncg. híag.v
hangsírl,vt l-ektetneli a sgreciáiis nregs*gítósen
túi a tehetség gondo,zásta. pl. zene, lánc,
sport. A szüliikkel/gorldvisellikke] valil
állandó ós rendszeres kapcso}attartás lclntos
részót képezi sze rnél3,isógii"jlcszti}
rnrrni,;ájuknak. Az. eeészsóges életnltid
kialakítrisa. lbrurtartá sa órclcl.'ébcn
ig_vckeznek részt vell11i. bckapcsolódni ;t

Vílrilsi Sportnapba. megsze rette íni
ta*ulókkal a gyütnöle s-zi_lldséger,ést- ii
tejtermékeket. és lelretóség szcrint
r,alarni:]vik kiegészílii terápiát (krrt3,-ás-.

l o vas- - l, íz,hez, szo ktatás} tijb lrszii L al k al rr laz ir i

a iat:él, lillyarnár:. A íarrórán kíl,iili
szenréi3,iség lejlesztés legszéles*bi: körbcrr ;r

dólutáni lbglakozások kerctéberr r,alr_lsui
meg. A szabadirlő hasznos eltiiltósóre
váliozalos tevékenységektt szer.,,eznek.
ligv*ienibe vél,* a g5,,e rnrekek e g,v,éni
sai átossá,uai t" képessÉílei t.

3. Eredmények Az, intdzn:órly perlagógiai pr*grar:r.jirrral<
egl,ik priclritása a taniillrs-tanítás
eredrnétr3,,essége. ;:rive] e,z az alapla a 1;rlrLrióh
hatóktrn.l, í*jlesztósérrck. vajantint a
lernorzsolí:c]ás csijl<kente sérr*k,
Nvilr,árrlartják és elernzik il nevelőnltlnklrban
elér"t eredrnényekel. h,11,.ilvántardrl"k a vizsga
ós versel-}},e redrnónyekct, rr fclv*t*]i.
valatninl a §pol-t oreilrndn3,,e ket. Ar.
intézrnén1,, ereelmén_veinek eletnzése. az
értékelés err:cinrétl}'ótre k viss*r,csa,tolása,
ponios. irrforniatlv. A hzizon betiili nióíé-cek
eredménvei riii crlr"| ektiv inlbrr-r:íici irt acinak,
rleghaiározzák a tb.jle sztós}rez"
r,áltilzlalás}rclz seükséges 1epéseLet. A lr*lsúi
rnóresck eredn:*n1,-eit felhasznáiiák az ól,es
mrin]<a drlókelisénél. va]amint a ]<iivetkezil
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tanér,ben a 1anulí:kkal va]ó loglalkr-rzás*k
er"ertrnriirves*bhc{ téte i éb*n.

1. Belső kapcsolatok, együttműködés,
kommunikáció

Az irrtdzrlrón1,- vezetóstj trinlo§latia" i:sztiirrzi
*z intézrnél:3"en beliiii egvirttrtrűkildés*]<et"
;\z intézrnénv bc]stl k*pcsolal::r:niJszel,ónt:l,
kiizippontjában a tán"ltlg;rtó szcrt-czclt
struktúra ál1, atnelt, a perlagi;grtsok sz*}im;ri
eg,r,,üttnrűl*ticlósclr (lnrrr:liakilziisség*:1i 

3

al*psrili. Á tle!,elő-t}kí;ttó nrunk;t
t:redrn*nvl-sségónelt órcJe l;e herr te t,vsz*riien
nT úktjdij. f oi.valrlattls rT regirilrlíisra kópes"
ilrn<lvirtfv nrunkakiizijsségeket a1al,ít+tiah lqi.

A munkaközössigek iirrlill11 nrunkaicrt
szcri*t 11*lgtizrrak ós l<ü]ijn be szilrrrrolrit
készít,enek. A n:Ltnkatervek az intéznlérr_vi
célck i'ig.velernlre yfi9]fllg] készii]rrek, Az
pedagógusok szaknrai csoportiai tliiguk
alal,;ítiá]i kj rnűkijdtlsj l,;ijrükc1. kü]ijn
munkaterr,tren lbgalnl;izzák rneg a l;rnér,,ben
elr,ógz*lrdő l''elaclatokat. ú_q},, hog.v t1.1

intóznrénv áital prclerá;t ]ö célkitúzósckhcz_
r,;rlí.; liapcs*li;r"lást szeív*sf ll h*áilítik
tt:itlcl*t:napi életiililre" pro*ran!;lik ktjzé. Az
intéznrényber: .jelleltrző a szaktnai isnlere{ek.
tapasztaiatok. iijítás*k sz*r\rezctcll he]üii
átaclása. megr;sztása, Az irrtózmóny él .a7,

inlornrircitiáiaclás szóbeli" r_iigitális és
papír,aiapú eszközeir,*l. :\z intiznlélt,l.
trrunkatársari számára biztosított L1

rnunkájukhcz szíikséges in{brrnácickhoz cs
i s rnerete k lrez vii l tl htlz,,záíér é s "

5. Az intézmény külső kapcsolatai t\l intdzntóny peclagilgiai prtrgrarrr.|ilr,ai
iissrhirngban a vezeiés irán3,,íl.irslrl,ai
ttegtiin,énik a külsij partnerek azonositásii.
kijztük a kr.rlcsfrlntr,rssátgút pitrincrck
ki"ieliilése. A partnerel<kel rcltdsze re sr-l< a
krlnztiltációk és ftl eg,v,iittni{ikriilés it
jogszabál1,"i előirásoknak megtblelii.
Re lrdszcre s*n fiegt{irtónik a kii:r"n*]t.
k Lrlcsíbr:t*sságír pattttcre k ig*n_ve in*it"
elegedettségenck tnegistnerése.
Az elég*iiettségmérésr:* sor kerii] a közporiti
intdzllórryi önórtéke]ris renrlszel*b*n" A,,
intézmón},i i;nértól<e]ós íbl_varnata
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sz,tiksóge ssé te szi a szti]ő; c}ógedettsóg
vizsgálatát. A tiibbi }}artne l esetóbfn
íbl"vamatos a vi sszilcsa tolás, i nter;tkciil.
r\ íblrrrt;rrtóva1 tijrtériő jogszab;i.ly,, szeritti
eg"vlitttlliiködets trizt*sított, Jól kialakítr:tt az
infbrrnációárirrrr[ás. a törvéri_vi r,;íitozások
isntertetése. segítsúgn,l,újtás. A t$nlieriilet
táj ók*ztatzisa a j ir gszabálrl,,ok értclrrrezésélren
nrcgle le lő, A kapcso}attarlás mridját.
felelősdt. íblacjatait az intózrr:ónl,i §Zh4SZ a
votrat]<.ozó "icgszabírly,okriak n:*gíclel{i*n
Ia*almazza. íSZI\4SZ) Az intézmérl3,
vezefósc a.jogszabiil.vban e lőírt nrr,ld*n e ieget
tesz táiókoztatási i<iitelezettsúgcinek. Ar,
intéznrérr3, az általa elért *redrrrén3rekr{il a
ktiisii p*.rlereit: rl3,itoitr relrciezv,rin},citr
sr,óbarn. az i ntéz mén,v h i rcletötátrl á j án írá s bair.
vaiat:rinl a7, intiznrénv lrr:nlap"ián is
tá,iékoztatia. ivezeti_ii ilrteriír. intéznrényi
trronlap)

6. A pedagógiai munka feltételei A.l. intézmdn1,, rcntlsze resen 1elnréri a
szüliséeleteket. re;ílis képpel renclelkezili a
rreve]ő-oktiitó munha irumáncriifbn":ls-
sziiksigletóröI" A hunrirne rt-rlbrrás
szii}<sógletben bekijvetj<czil hián1,,t. a
tr'e ln:*rlilt pr"otilénuik;rt iriejéberl jgizi ii
íerrntar"tó szánrára. A gyógypedagógus hi/ln3,,.

rniatt nehczen lriztosítható az r:g_venl*1.e s
terheiós a?, irrtéznrénvben dolgczri
g3,il gyperl a gó gr,r s ktr i l é gál,i szá*lár a, K ie rrre l t
ii:ladatrrak 1anj;ík ;: pr.*blénla* lrrirrói etijbbi
nr*goictrását, Az_, eg3,éni igéiri,,,eir
flg3,,*lembevételiv*l" L17, aclott lclaciathtrz
seg{tseget n3,,iritó képzések eliitér-be
hel,i.,,ezésc az irrtózmónyi érdcklrez igazírrir -
je l1enrzi a pedagógus - t*virlr|rkópzósi
progratnot" Az irrtdzlnórr.l, retlciszere s*n
í-clrnéri a peclagógiai prOgl,anl
rnegvair_isításálroz szi!ksóges inírastruktrir.a
nreglótót" .ielzi a lrián3,okat. a tarrkcri,ijct felé.
hz, i tltéz,tll én,v t á r g__v i k ii r rr ye zete a k ii l ii n l c gc s
bárríisn:óil*t igén,v',t{i tarrulók nevelésérreli.
*ktatásának megleleiő. cle stil tcrt]llererr
1'ejlesztósre virn sziikség. Az, intóznrónv az
IK'I'-eszközeit ki:rllrtozr:tt leir*tősÉgel{l{l:l
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1 A Kormány és az oktatásért felelős
miniszter által kiadott tantervi
szabályoző dokumentumban
megfogalmazott elvárásoknak és a
pedagógiai programban
megfogalmazott céloknak való
megfelelés

alkalma l za a rrevel íj-oktatii ;n n t l]i ;i.i ában " al,

eszkijzijk kilrasználtsiiga. tantirirn való
alkalrnazásuk ú_voruon kilvetlrető" A,z
intéznrérry szátuáta íbntosak a h.T g,i,tirnárryai"

azok nregielcnnek az" intóznrón3,,

aiapd*kunlentrilT}aiban. tetteyi érlrctijk ,.l

szerr,ezet lniikctlésében és a lrevelli-oktat{l
nrunka részót, képezik.
Lirrrrepségek. ós a hag1olr:árr1"ok ápclása
ni:vclési- oktatási rendszer fe"ilesztése striur
ltialakítiisra került az iskola sa.iiltCIs, ijnálli;
arcu]ata, irtrrelrl"nek íotrtos részét képezik az
iskolai hag,vomálr,vok" ll"ven návadólroz
iüziiriő tradícióli, sa"iáttrs isl<iilai
retrdezvén3,,e k. külsirségek,
iskolalrözössé_{en belüli egyiittrniiköelés,
kapcsolattafiás kiaiakult szokásrenclje"
he l.vben alripitott e lisrnerósek" kitiintetés*k. A
l'elaclatnre gtlsztás a szakéltelem és (1,1.

e g,vcrrlete s tcrlreld s alap"| á lt t iir:tórri k.
A gyóg"vpedagói;rrs hiárr1" miatt az cgyerrletes
te rhelés biztosítása nenl nrinden csetbdn
biztosított. r\ pedagóglrsok innttvat{vak"
ig,r,ekeznek megíiitrlni: tor,ábbképzésckrö}
beszánrrrlnak eg,vrrrásnak. Ar, intézriró*y
le hetilsége ket tere mt az innor,ácillt ús í}

kreatív gtrndolkr:il;ist ijsztrjnzli
mŰlrel5, lo glalk ozásclkra. lút,unrokra.

Az intizrrrirr,v peilagrigiai prograrnia
kolrerens a kornlán_v és az oktatásért {'elel{is
miniszter által kiaclott t;rntervi sz*báX1,ozó
dokunrenttln:ban í'ogl altak kai.
Ar, intózrrrónyvezetii irán,vitásával készült
peclagógiai pri}gram a vdllliillrtlltj
tiirvén3,,eknek is renrle]etcktrek mitrdetlbetr
megí-elel. tartalmazy,a a gyóg_vpedagirgi:.l
iránr,,eiveit.
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Az intézkedés te r üI et e i-fe i I es zt h ető te r ül ete k

Intézkedés célj a, indokoltsága:

Intézked és rrrérlöldkövei, ellenőrzési pontj a : At kell tekirrteni az intéznrény stratégiá
dokumentumait. Ezen dokumentumokban
megfogalmazott célok elérését biztosító

5giai folyamatok rendiének

1. Pedagógiai folyamatok -l'örekedrri kclj a tanítás-tanulás 1,ol"varnal.

tervezdsének összehango}ásiira a küliinbtjzii
szintereken. Á mérés- értékelési re*dszer
hatókonya[rb rnűködtetése, optirnalizálás*
f,ontcs í'gladat" Az, e llenőrzóse k
et,edm*rr,veinr:k beépítóse a pedagógiai
lc1l,anriltoklra.

At kell tekinteni az intézmén5, stratégiai
dokumentumaiban megfogalnrazott célok
elérését biztosító pedagógiai folyarnatok
(ler,-ezé,s, megvalósítúsi, ellen(jrzé:;,
értékelé,s) rendjének tudatosságát,
hatásosságát, fej lesztő .j ellegét.
cél a munkatervek, beszámolók.
továbbképzési tervek. intézményi
önérlékelés eredményeinek összehangolása
az intézmény stratégiai dokumentumaival.
Tervezés : Az intézményi önértékelési ciklust
\ezárő intézkedési terv és a stratégiai és
operatív tervezés dokumentumainak
összehangolása.
Megvalósítás: Az intézmény nevelési-
oktatási céljai határozzák meg a módszerek,
elj árások kiválasztását, alkalma zását.
Ellenőrzés: célja a visszacsatolás. Célok
teljesítésének és a feladatok telIesítésének
kontrolálása.
Érftkelés; az ellenőtzés során feltárt adatokra
tánraszkodv a vizsgálla, hogy a nevelő-oktató
munka. annak eredményei mennyiben
f'elelnek meg a pedagógiai programban
megfogalmazott célkitűzéseknek. Feladata,
hogy megerősítse a nevelőtestület pedagógiai
tevékenységének helyességét, vagy feltárja a
hiányosságokat,
korrekció: A célok elérése érdekéberr
aktualitásnak megfelelően változtatni kell.
Fenntarthatóság: az intézkedési terv
elemeinek beépítése
munkatervekbe.

az éves
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tudatosságát, hatásosságát, fejlesztő jellegét
leíró tartalmakat kell összevetni a valós
pedagógiai folyamatokkal, összhangban az
intézményi önértékelési ciklust lezárő
intézkedési tervben megíbgalmazottakkal.

A célok eléréséhez szükséges feladatok: A fejlesztendő területek pontos
meghatározása, az éves intézményi
önértékelés eredményeinek felhasználása a
következő tanév tervezése során. A ieladatok
megjelenítése, konkretizálása éves
munkatervi lebontásban történik.
Új beszámoló szempontsor elkészítése.
A BECS további feladatainak
megtervezése, a feladatkiosztás
újragondolása.

A feladat végrehajtásának módszere: Dokumentumelemzés, megbeszélések, a
nevelő-oktató rnunka értékelése, tanulságok
1evonása

A feladat elvárt eredménye: A pedagógiai folyamatok hiányosságainak
í'eltárása, A pedagógiai folyamatok és az évds
munkaterv összhangja a stratégiai
dokumentumokkal, a munkaközösségek
terveivel. Stabil, innovatív nevelőtestület
dol gozzon az intézményben.

A feladat tervezett ütemezése: tanév eleje - tanév vége
A feladat felelőse(i)

a

lntézményvezető, intézményegység
vezetők, BECS koordinátor.
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Az i ntézked és íe r ü I ete i,,íej I e s zt h et ő te r ü let e k
Módszertani ismeretek gazdagítása,

Mentálhigiénés megsegítés alkalmazása a

pedagógusoknak. Szülók bevonása a

közösségfejlesztésbe, szülő klub vezetése,

családi napok számának növelése,

Környezettudatos életmódra nevelés

hatékonyságának, eredményességének

növelése.

2. Személyiség és közösségfejlesztés

Intézkedés célja, indokoltsága: Az inlézmény egylk legtontosaDb lelaoam a

személyiség- és közösségfeilesztés
kereteinek biztosítása.
A közösségfeilesztő tevékenység az

irrtózmény hagyományaival és a tanulók

személyes kompetenciáinak fejlesztésével

ö sszhan gban történj en.

Komplex személyiségfejlesztésre
törekszünk. Fontos feladat. hogy tanulóink
elsaiátítsák az egyéni tanulás módszereit.

Alapvető cél a pedagógusok módszerlani
ismereteinek megújítása, gazdagítása.

Mentálhigiénés megsegítés alkalmazása' a

pedagógusoknak, Szülők aktivizálása.
bevonása a közösségfei lesztésbe.

Intézkedés méríöldkövei, ellenőrzési pontja: Nyílt órák, foglalkozások látogatása.

Hospitálások gyakoriságának növelése. Jó
gyakorlatok átadása, szakmai
műhelymunka. Hospitálási naplók
nyilvánossá tétele a pedagógusok számára.

Óralátogatási felje5*zések, reflexiók
dokumentálása.

A célok eléréséhez szükséges feladatok: Az intézményi pedagógtat programnak
megfelelően a nevelési-oktatási módszerek
megújítása az önálló tanulás támogatása

érdekében. Pozitív, fejlesztő hatású tanórai
légkör megteremtés, a tarrulók
önismeretének, önérlékel ésének fej lesztése,

Flatékony tanulás-szervezési eliárások
bevezetését segítő továbbképzéseken való
részvétel. A pedagógusok módszertani
kultúrájának további fejlesztése, változatos
nevelési, oktatási formák alkalmazása.
Taníblyamok, belső szakmai
továbbkéozések í-eltételeinek megteremtése.
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biztosítása. Mentálhigiérrés tréning
biztosítása a pedagó gusoknak.

A feladat végreha,itásának módszere : Szakmai megbeszélések, belső
továbbképzések, illetve meghívott
szakértőkkel, szaktanácsadókkal is,
esetmegbeszélések, belső tudásmegosztás,
hosrritálás, reflexió.

A t-eladat elvárt eíedménye: A pedagógusok és a tanulók
teljesítményének rnegerősítésével,
ösztönzésével az intézmény célkitűzéseinek
megvalósítása. Hatékony. önálló tanulás
támogatása, személyiségfejlesztés, pozitív
életszemléletre való képesség.
Lemorzsolódás, fl uktuáció csökkentése.

A feladat tervezett ütemezése: A tanév során folyamatosan.
Azőralátogatások a belső ellenőrzési tervnek
megfelelően. A belső szakmai
továbbképzések a munkatervben rögzítettek
szerint. A tanfolyamok a továbbképzési
tervnek megfelelően történnek.

A f'eladat lelelőseli.1: Az intézmény valanrennyi pedagógusa.
Intézményvezető. intézményegység i

vezetők.

Áz int ézke dé s í erül e í e i -f e i l e s zt h e t ő t e r ü l et e k
3. Eredmények Az elért eredmények nregőrzése, fejlesztése.

dokumentálása, megielenítése. esetleges
publikálása. Jógyakorlatok közzététele.
A mérési eredmények értékelése, az
eredmények elemzése és a szükséges
szakmai tanulságok levonása és
visszacsatolása. beépítése a nrindennapi
szakmai munkába.

Intézkedés célj a, indokoltsága: Az intézmény nem elég hatékony az elér1
eredmények megőrzése, fejlesztése,
dokumentálása, esetleges publikálása terén,
Jógyakorlatok közzététele. meg|elenítése
nem megfelelő.

I ntézkedé s mérföldkövei, ellenőrzési pontj a: Az elét eredmények megőrzése, fejlesztése
céljából dokumentáció (digitális,
hagyományos) készítése folyamatosan.
Jógyakorlatok kiírásának követése.
megismerése. Saját jógyakorlatok
kőzzététe|e, me gi elenítése.
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A célok eléréséhez szükséges feladatok: Elemezni kell azokat az okokat melyek miatt
nem elég lratékony az elért eredrrrények
megőrzése, fejlesztése, dokumentálása,
esetleges publikálása. Az okok feltárása
lehetővé teszi, hogy az intézmény
optimálisabban tudja bemutatni erősségeit.
További erősségek feltárásához, vizsgálni
kell a tantestület kollektív tudásában,
képességeiben meglévő és rejtőzködő
elemeket. Az elkövetkező tanévek
munkaterveinek kiemelten kell kezelnie
azokaí a területeket, ahol további erősségek
alapozhatók rneg.
Fontos feladat az erősségek megőrzése.

A í-eladat végrehaj tásának módszere : Elemzés, kiértékelés, tudatos tervezés,
fe lesztés, mérés, nyomon követés,
fblyamatos visszacsatolás. értékelés.

A í-eladat elvárt eredménye: Az elért eredmények megőrzésének,
fejlesztésének. dokumentálásának,
megjelenítésének, optimalizálása.
Jógyakorlatok közzétételének
megvalósítása. ;

A mérési eredmények hatékonyabb
elemzése, értékelése, Az eredmények
elemzése és a szükséges szakmai tanulságok
levonása illetve beépítése a mindennapi
szakmai gyakorlatba.

A feladat tervezett ütemezése:
a

A tanév során íblyamatosan. .Iógyakorlatok
közzététele megvalósítása a 20l8/2019-es
tanév folyamán.

A feladat felelőse(i): intézményvezetés, valamennyi pedagósus.

10
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Az intézkedés terüIete í terüIetek

intézkedés célj a, indokoltsága: Az információáramlás hatékonyságának
növelése. A külörrböző szakmai közösségek
(munkaközösségek) együttműködésének
fokozása. A belső információáramlás és -
megosztás erősítése. Tervszerűen működő,
folyamatos megújulásra képes. innovatívabb
közössések kialakítása az iníézménvben.

lntézkedés mérfölclkövei. ellenőrzési pontj a : Feljegl,zések, jegyzőkönyvek közzététele,
Iníbrmációs eljárásrend (protokoll)

A feladat végrehaj tásának módszere : Szakmai műhelymunka. belső
tudásmegosztás fórumok működtetése.
T apasztalatcsere láto gatások, hospitál ások.
Esetmegbeszélés. bemutatóóra,

A feladat elvár1 eredménye: Együttműködő, motiváló szaknrai kijrnvezet
kialakulása. A belső tudá

4. Belső kapcsolatok, együttműködés,
kommunikáció

A célok eléréséhez szükséges f'eladatok:

A z i nfcr rmác i ók lroz v atr ó haz r,áf-erés tiib bi d l e

lelretősógérrek biztosítása. ós az intúznrényi
komm*rrikirciíl í'e jle sz,tése,

lntéznrén3,e gy sé_eek közii1ti egy{itt,rniiköd és
hatókonl sáí]árrak nör clósc.

Az egyes szakmai csoporlok közötti
együttműködés, a szewezeti kultúra és a
szakmai műhelymunka tevékenysógének
fokozása. A belső információáramlás rendiét
szabályoző dokumentum lelülvizsgálata,
szükség esetén kiegészítése, aktualizálása.
Hatókony kommunikáció kialakítása a
pedagógusok
továbbképzéseken

KoZott. Szaknlai
hallottak

tudásmegoszíása. (fórum) Szakmai
műhelymunka, esetmegbeszélések, belső
tudásmegosztás. Jó gyakorlatok benrutatása.
megosztása.
Informatikai háttér erősítése,
pedagógusok informatikai felzárkóztatása
Ezí indokolttá teszi az e-nupló tervezett
bevezetése is!
Rendszeres szakmai megbeszélések,
ötletbörzék. Gyakoribb hospitálás.
Szakrnai nap a l(ulonbozo

pedagógusokintézményegységeken do1 gozó
részére. ismeretátadás céliából.

11
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5vakoriságának növekedése. Az
iníbrmációáramlás továbbításának
hatékonysága növekedést mutat. Az IKT
eszközök használata fejlődik. Az
informatikai tudás bővüléseo szélesebb
körű felhasználói kőrt indukál.

A feladat tervezett ütemezése: Tanévenként folyamato san.

A feladat felelőse(i): Iskolavezetés, munkaközösség - vezetők.
pedagógusok.

Az intéz.kedés terüIetei-fei Ieszthető területek
5. Az intézmény külső kapcsolatai Az intézményi panaszkezelés kidolgozása.

Folyamatosan új parlnerek keresése, akik a

gyermekek megsegítésében aktív szerepet
vállalhatnak.

Intézkedés cél.j a, indokoltsága: Az intézmény külső partnereivel való
kapcsolat folyamatának pontosítása; az
együttműködés tartalomleírása,
elégedettség megismerése.
A panaszkezelési eljárás aktualizálása,
pontosítása, a külső partnerekkel való
megismertetése.
A meglévő jó panaszkezelési gyakorlat
dokumentálása.

lntézkedé s mérföl dkövei, ellenőrzési pontj a :

a

Elégedettségmérő - kérdőívek elemzése a
partnerekre vonatko zőan. Panaszkezelésre
elj árásrend -szabályzó dokunrentunr
mesalkotása. Jóváhasvás. Közzététel.

A célok eléréséhez szükséges feladatok: Az intézmény külső parlnereinek
táj ékoztatási, véleményezési 1 ehető sé gei n ek
felülvizsgálata, fejlesztése. Az intézményi
éves önérlékelés keretében elégedettségük
mérése, A SZMSZ kiegészítése,
panaszkezelési eljárás aktualizálása,
partnerekkel való ismertetése.

A feladat végrehajtásának módszere: A külső partnerek elégedettségének mérése,
elemzése. Uj panaszkezelési protokoll
megalkotása.
A munkacsopofi előzetes tervezetet készít. A
nevelőtestület megismeri, kiegészíti. a
nevelőtestület és a Szülői Közösség
vélerrrényezi. Az intézményvezető elkészíti a
végleges változatot. A nevelőtestület

12
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jóváhagyja. Az eliarásrendet az intézmény
nl,ilvánoss ágra hozza. Az elj árásrend ötéves
felülvizssálata.

A feladat tervezett ütemezése: Panaszkezelési elj árás tervezet megosztása
a nevelőtestülettel: 2018. június l5.
2018. június 30. kiegészítések.
véleményezések. 2018. augusztus 27-ig a
vé gle ges változat j óváhagyása, közzététele.
Felülvizse álata: 2023. i únius 1 5.

Munkacsoport. Tagjai: intézményvezető,
intézmérryegység - vezetők és a választott

A feladat felelőse(i):

A f-eladat elvárt eredménye: A rnunkatársak jobban átlátiák azlntézmény
külső kapcsolatrendszerét. Megismerik az
azonosított pafinereket. Hatékonyabb
együttműködés a külső partnerekkel. A
külső partnerek elégedettsége javul.
Hatékony panaszkezelés: a felmerülő
problémák. viták a legkorábbi időpontban a

legmegfelelőbb szinten való feloldása.
mesoldása.

ő területek

A fejlesztéshez szükséges erőforrások
számbavétele (humán és tárgyi), az egyes
részfolyamatok felelősei nek ki j el ölése.
Tárgyi feltételek, infrastruktúra további
fejlesztóse. Az iskolai taneszkijzök
összehangoltsága a speciális
gyógypedagógia oktatási. - nevelési. -
fejlesztési íbladataival. Tantárgyi
szemléltető eszközök további beszerzése,
folyamatos fejlesztése.
Minél több jó pedagógiai gyakorlat

munkába.

Az intézkedés ter üI etei-

Intézkedés célja" indokoltsága:

6. A pedagógiai munka feltételei Szemólvi és tárg_vi í'eltételek t*váhíri
javítása, Továbtrképzósi prügrr!§?r
felülvizsgálata. Ötéves lreiskclázási
terl, l**szítése. h4agatafiási pr*hlólrrák,
illr:tvc liorr1'1iktus ]rei.vezetek kr:z'eléséhez
szükséges mórlszerek nregislnerése, lKT
eszkiizöli szabályszerű és rendszeres
használata, tlelső wifi hálírz*t biivítése" Az
intéznrén3, ópületének íbl,vamar:s
tarbalrlartása.
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Tapasztalatok és bevált gyakorlatok
megosztása egymás között - ismeretek
integrálása. Az tKT eszközök használata

Intézkedés mérfoldkövei, ellenőrzési pontja: Humánerőforrás-kimutatás készítése
feladatellátási helyre lebontva.
Eszközbeszerzési ütemterv készítése.
Feljegyzések készítése a pedagógiai
munka feltételeinek jobbá tétele
érdekében.

A feladat végrehajtásának módszere: Környezettudatosság fejlesztése a
pedagógusok és a tanulók esetében is.
Rongálások minimalizálása, állag megóvás.
Szakirodalmi ajánlók, módszertani

tíi gyelé s - p ály ázatír ás.
A feladat elvárt eredménve:

A feladat tervezett ütemezése:

A célok eléréséhez szükséges feladatok: Humán erőforrás és tárgyi infrastruktúra
folyamatos naprakész követése.
Taneszköz igény í'elmérése, motiváló
szakmai környezet kialakítása,
Tantárgyarrként igénylista készítése.
tervezett költségekkel. Külső források
íelkutatása és bevonása. Pályázatokon való
eredményes részvétel. IKT eszközök
fejlesztése. karbantartása, használata. Az
intézmény továbbképzési programjának
összehangolása az intézmény
szükségleteivel és az egyéni étetpálya

elembevételével.

Az intézmény állagának és eszközparkjának
megovása, ugyanakkor folyamatos
megújulása. fejlesztése. A jó gyakorlatok
beépülnek a pedagógiai gyakorlatba. Egymás
bevált módszereinek, gyakorlatainak
elsajátítása. alkalmazása gazdagitja a
módszertani sokszíniiséget.
IKT és szemléltető eszközök gördülékeny
használata, hatékonyabban támogatja a
nevelési - oktatási folyamatokat.
A továbbképzési program és a beiskolázást
terv elkészítése: 2018. augusztus.
Eszközbeszerzés a költségvetésben
rendelkezésre
gyakorlatok

állő keret
átadása a
2018 - 2023-i

alap.|án. Jó
tanévek sorálr
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A f'eladat felelőse(i) : Intézményvezető^ intézményegység
vezetők. Munkaközösség - vezetők, aZ
intézrnénv tlolgozói. KT taqiai.

Intézkedés célja. indokoltsága: A stratégiai dokumentumainkat
folyamatosan nyomon kövessük, szükség
esetén aktualizáliuk A Pedagógiai
Programban megfogalmazott elvárásokat.
célokat megvalósítsuk a mitrderrnapi
pedagógiai gyakorlatokban, Minden tanév
tervezésekor törlénjék meg az intézmény
tevékenységeinek, terveinek ütemezése.
fielenjen meg az éves murrkatervben',
fejlesztési, intézkedési tervekben).
cél: a kiadott tantervi szabályoző
dokumentumban megfogalmazott
elvárásoknak való megfelelés.

A stratégiai dokumentumok naprakész
megfeleltetése a kormány és az oktatásért
í-elelős miniszter által kiadott útmutatókkal.
tantervi szabály zőkkal. A tankönyvren d elés
mindenkori felülvizs gáIata, a papír alapú
és digitális tankönyvek, segédanyagok
kiválasztásának aránya, annak
alkalmazása összhangban legyen a

iai prioritásokkal.

Az i ntézke dés te r üI ete i-fe i l e s z.th ető ter ülete k
7. A Kormány és az oktatásért felelős

miniszter által kiadott tantervi
szabályoző dokumentumban
megfogalmazott elvárásoknak és a
pedagógiai programban
megfogalmazott céloknak való

VáItozások nyomon követese. Tanügyi
dokumentumok eszerinti átdolgozása,
összehangolása, szinkronba hozása.

Intézkedés mérfoldkövei. ellenőrzési pontj a: Stratégiai dokumentumok, naplók.
tanmenetek, fejlesztési tervek.
Tankönyvrendelés.

A célok eléréséhez szükséges feladatok:

A feladat végreha.itásának módszere: A stratégiai dokumentumok elemzése. A
pedagógusok tervezó dokumentumainak
óvenkénti felülvizsgálata, összehangolása az
intézmény nevelési - oktatási céliaival.

A fe]adat elvárt eredménye: Az intéznrérryi Pedagógiai Prograrrrban
megfogalnrazott kiernelt alapelvek, célok és
feladatok kiemelten jelenjenek meg a
mindennapi nevelő-oktató munkában,
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megsegítve a tanulók egyéni képességeinek
fejlődését. Dokumentumaink aktualizáltak,
megfelelnek az oktatásér1 felelős miniszter
által kiadott tantervi szabályzőknak. A
tanítási módszerek, a nevelő oktató
munkát támogató papír alapú és digitális
tankönyvek hatékonyan támogatják az
oktató - nevelő munkát.

A íbladat tervezett ütemezése: Folyamatosan, az aktuális változásokat
fisyelembe véve, 201 8 - 2023.

A feladat felelőse(i) Intézményv ezető, intézménye gy sé g-vezetők.
Munkaközösség-vezetők és taei aik,

Anevelőtestületa2018. 04.21 inevelőtesttileti éftekezleten a2018.04.2l -2023,04.21-ig,
(5 év) hatályú intézkedési tervet .i óváh agyta.

Cegléd, 2018. 04.2l.

Farkas Edit v

intózményvezető
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