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1. Eljárásrend, helyzetelemzés 

1.1. Eljárásrend 

Az intézkedési tervet a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők 
megjelölésével kell elkészíteni a vonatkozó eljárási szabályok, felelősök, határidők megjelölésével. 

Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon 
kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket 
kell meghatározni, abban az esetben, ahol ez értelmezhető. 

Az intézkedési tervet a vezető készíti, a nevelőtestület, mint érintett véleményezi, és a fenntartó hagyja jóvá. 

Ellenőrzési pontok és felelős személyek megnevezése alapvető elvárás. 

Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről fenntartónak történő beszámolásért 
az intézmény vezetője felelős. 

Az alapkompetenciák fejlesztése nem tantárgy specifikus feladat és az alapkompetenciák fejlettségi szintje is minden 
tantárgy specifikus kompetencia fejlesztésének alapja. Ezért az intézkedési terv hatálya kiterjed minden pedagógusra 
és minden tevékenységre, ahogyan eredményei is átfogóak lesznek. Ebben a tekintetben túlmutat a kiváltó okon: a 
2014. évi mérés negatív eredményén, és a fő célon: a következő mérések eredményének javításán. 

Ahhoz, hogy eredményeink javuljanak, arra van szükség, hogy a későbbiekben felsorolandó megszokott és új 
tevékenységi formák megvalósulhassanak, csoportbontásokat és korrepetálásokat a jövő tanévtől nagyobb arányban 
biztosíthassunk, és rendelkezésre álljanak az eszközbeli feltételek. Ehhez stabil szabályozási és működési 
környezetre, megfelelő számú pedagógusra, asszisztensekre és megújított, (létszámunkra való tekintettel) kibővített 
informatikai eszközparkra van szükség.  

Hanesz József úrnak, a KLIK elnökének, a GOSZ 2015. évi május 26-i Közgyűlésén elhangzott mondatával egyetértve: 
„A sikertelenség útja, ha olyan feladatot adunk, amely teljesítéséhez nem rendelünk forrásokat.” 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79.§ szabályozza az országos pedagógiai mérések rendjét. 

A 35/2014. (V. 30.) EMMI rendelet 9 § (10) írja elő elemzést is tartalmazó intézkedési terv készítését.  

1.2. Helyzetelemzés 

1.2.1. Indokoltság 
Az Országos kompetenciamérés elemzése és intézkedési terv készítése hagyomány iskolánkban. A 2014-15-ös 
tanévben a tanév rendjéről szóló rendelet a korábbi gyakorlattól eltérően minden iskola számára előírta. A 2014. évi 
mérés egyes osztályok esetében az országos átlagnál és a referenciacsoportoknál szignifikánsan gyengébb 
eredménnyel zárult, ami szintén indokolja alapos elemzés és intézkedési terv készítését majd végrehajtását. 

Matematika A mi iskolánk eredménye Országos eredmény 
általános iskola 6. évfolyam 1380 (1337;1429) 1491 (1490;1492) 
általános iskola 8. évfolyam 1458 (1420;1491) 1617 (1616;1618) 

Szövegértés   
általános iskola 6. évfolyam 1380 (1337;1429) 1491 (1490;1492) 
általános iskola 8. évfolyam 1458 (1420;1491) 1617 (1616;1618) 

8 és 4 évfolyamos gimnáziumunk az országos átlagnál szignifikánsan jobban teljesített, és a referenciacsoportoktól 
sem tér el szignifikánsan. Ez alól csak néhány kivétel van: a 8 évfolyamos gimnázium 10. évfolyama szignifikánsan a 
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referenciacsoport szintje alatt maradt, míg a 4 évfolyamos gimnázium 10. évfolyama szignifikánsan jobb eredményt 
produkált. Az esetleges felfelé vagy lefelé kilógó eredményektől eltekintve megállapítható, hogy gimnáziumi 
képzésünk stabil és teljesíti a 8 évfolyamos gimnáziumok elé állított törvényi követelményeket. 

Matematika A mi iskolánk eredménye Országos eredmény Közepes 8 évf. gimnáziumok 
8 évf. gimnázium 6. évfolyam 1642 (1588;1703) 1491 (1490;1492) 1626 (1615;1635) 
8 évf. gimnázium 8. évfolyam 1765 (1707;1825) 1617 (1616;1618) 1755 (1745;1761) 

8 évf. gimnázium 10. évfolyam 1776 (1721;1828) 1631 (1631;1633) 1834 (1824;1849) 
4 évf. gimnázium 10. évfolyam 1616 (1550;1664) 1631 (1631;1633) 1627 (1622;1632) 

Szövegértés    
8 évf. gimnázium 6. évfolyam 1625 (1581;1671) 1481 (1480;1482) 1647 (1638;1655) 
8 évf. gimnázium 8. évfolyam 1684 (1631;1737) 1557 (1556;1558) 1713 (1705;1722) 

8 évf. gimnázium 10. évfolyam 1775 (1710;1841) 1597 (1596;1598) 1797 (1788;1808) 
4 évf. gimnázium 10. évfolyam 1705 (1656;1744) 1597 (1596;1598) 1616 (1612;1621) 

1.2.2. A probléma értelmezése, az intézkedési terv szükségessége 
Probléma elsősorban az általános iskolai képzés évfolyamain látszik, a probléma feltárásnak és az elemzésnek 
leginkább ez áll a középpontjában. Az eredmények az osztályok korábbi eredményeinél is gyengébbek és a családi 
háttérindex szerint is jobbat lehetett várni, bár ez nem minden évfolyamon volt mérhető. 

1.2.3. A Pedagógiai program vonatkozó célkitűzései 
1. A tanulóink személyiségének széleskörű fejlesztése az egyéni adottságok, képességek és az életkori sajátosságok 

figyelembevételével, differenciált tanulásszervezéssel és humánus, toleráns bánásmóddal. 
2. Kiemelten kell kezelni az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs készség, az önismeret, az önművelésre való 

igény, a testi nevelés, a környezet- és viselkedéskultúra, a környezet- és természetvédelem, valamint a 
fenntartható fejlődés ügyét.  

3. Pedagógiai munkánkat partnereink – a szülők, a fenntartó, a társadalmi környezet – és főként a tanulóink 
megelégedésére, elvárásaiknak és igényeiknek megfelelően tervezzük és végezzük. 

4. 2011. óta felelősséggel vállalt feladatunk a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján általános 
iskolánkba kerülő sajátos nevelési igényű tanulók eredményes fejlesztése és sikeres integrálása. 

1.2.4. Az iskola sajátos helyzete 
A telephelyi vizsgálat alapján az épületünk állaga jó, a felújítások folyamatosan zajlanak köszönhetőn a működtető 
Százhalombatta Város Önkormányzatának. 

Tanulóink képességbeli összetétele átlagos, az országos érték közelében van.  Tanulóink fegyelme jó, az országos 
átlaggal megegyező, motivációját viszont alacsonynak tartjuk, annak ellenére is, hogy az országos átlag szintjén áll, 
mind általános iskolában mind gimnáziumban. Gimnáziumban a fegyelem magasabb értékű, a motiváció viszont 
gyengébb, mint az általános iskolában. Ez utóbbi mutatót igazoló hatásokat érezzük is néhány éve, ezért próbáljuk 
szakmai módszertanunkat megújítani. Reméljük, erőfeszítéseink hatása már a közeljövőben megmutatkozik. 

Továbbtanulási értékeink elégedettségre adhatnak okot mind az általános iskolások, mind a gimnazistákat illetően. 

A telephelyi és évfolyam jelentések az OH  honlapján elérhetők: http://bit.ly/1F6KW4o 

Iskolánk összetett iskola: 8 évfolyamos általános iskola és 8 évfolyamos gimnázium működik egymás mellett. Ez azt 
eredményezi, hogy a tehetséges tanulók rendszerint a gimnáziumi osztályokban folytatják az ötödik évfolyamtól 
kezdődően tanulmányaikat és az általános iskolai osztályokban megnő a BTMN és SNI tanulók aránya. Ugyanakkor 
utóbbi osztályok alacsonyabb létszámúak, 24-25 fő szemben a gimnáziumi osztályok 30-32 fős méretével, tehát több 
figyelem jut az egyes tanulókra. Szintén az általános iskolai osztályokban az idei tanévtől kezdődően matematika és 
magyar tantárgyakból a 6-8. évfolyam középső 4 félévében csoportbontást vezettünk be a délutáni fejlesztő órák 
megtartása mellett. Ennek eredményét két-három éven belül reméljük, ki tudjuk mutatni. 
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A mérést megelőző év mérési eredményeire (2013) hozott intézkedési terv pedagógusokra bízott célkitűzéseit 
végrehajtottuk, azonban a személyi, ill. tárgyi erőforrások hiánya hozzájárulhatott a 2014-es mérés negatív 
eredményeinek kialakulásához. 

Amit teljesítettünk: differenciálás, korrepetálás, felzárkóztatás, csoportmunka, kommunikációs gyakorlatok, olvasási 
készségek fejlesztése, órabontások, korábbi feladatok gyakorlása – a rendelkezésre álló személyi feltételek korlátain 
belül. 

Ami akadályozta a teljesítést: 2 fő tanár hiánya matematikából, emiatt kevés korrepetálás, felzárkóztató óra, 
valamint fejlesztő pedagógus hiánya és fejlesztő, személyre szabható digitális tananyag használatának hiánya. 

1.2.5. A problémaelemzés módszertana és előzetes eredményei 

A vezetőség ismertette a mérés eredményeit a tantestülettel és három feladatot határozott meg: 

1 Azonnali feladat a típus tesztfeladatok ismertetése a tanulókkal a szakórákon. 
2 Egy hónapon belül az egyes munkaközösségek készítsenek probléma-fát arról, miben látják a romló 

teljesítmény okait. Ezek összesítése után a feltárt problémák megoldására pedig cél-fát készítenek. 
3 A munkaközösségek saját tudományterületükön gyűjtsenek olyan feladatokat, melyek az egyes mért 

kompetenciákat fejlesztik. A típusfeladatok kidolgozásában a matematika és humán munkaközösség tanárai 
és a fejlesztő pedagógus segít. 

A tantestület a következő problémákat azonosította (probléma-fa): 

1. A tesztírás: Motiválatlanság, mert a tesztnek nincs a tanulók számára tétje, különösen az általános iskola 8. 
évfolyamán. Ezen felül inkább kivételes a sokat olvasó tanuló, hosszabb szövegek olvasásához nincsenek 
hozzászokva. 

2. A tanulók: Nehezen vehetők rá bármire, ami nem jelent közvetlen hasznot; keveset olvasnak, kicsi a szókincsük, 
sokan küzdenek tanulási nehézségekkel, pszichikai problémákkal, sokat hiányoznak és fegyelmezetlenek. 

3. A családok: Arányaiban sok olyan család van, mely ingerszegény környezetet biztosít a gyermek számára, az 
otthoni tanulásra nem lehet számítani és a szülők szemében a tudás nem jelent különösebb értéket, ezért nem 
motiválják gyermekeiket. 

4. Külső tényezők: Szaktanárok, fejlesztő pedagógusok és pedagógiai asszisztensek hiánya, eszközhiány, 
tankönyvhiány és magas fluktuáció. Állandóan változó jogszabályi környezet és elvárások. 

5. A tananyag: Nem mindig a korosztálynak megfelelő, túl sok és 
lexika központú. Nincs idő a gyakorlásra. 

6. A pedagógusok: Teljesítmény centrikusak, többen fásultak, túlterheltek. Nincs egységes elvárás rendszer. Nem 
alkalmazza mindenki és kellő mértékben a differenciálást, módszertani fejlődésre van szükségük. 

7. Tanulásszervezés: Nagy létszámú osztályok vannak a gimnáziumi évfolyamokon. Nem minden tanterem 
megfelelő, a csoportbontások miatt nyelvórák, matematika és magyar órák is szorulnak a pincébe. Az órarend 
kialakításakor nagyon sok szempontnak kell megfelelni és a dél után tartott órák hasznossága 
megkérdőjelezhető. Kevés a felzárkóztató és fejlesztő óra. 

2. Célmeghatározás 
Az alapvető cél a kompetenciamérésen való jobb teljesítmény elérése. Elsősorban a szint alatt teljesítők arányát kell 
csökkenteni, valamint az országos átlag elérését és annak tartását kell minimális célul kitűzni. Ehhez azonosítottuk a 
problémákat és minden problématerülethez rendeltünk egy célt, amely célok együttesen a tanulók kompetenciáinak 
és a tanulói teljesítmény javulásához vezetnek, azaz mérhető egységekre bontják az alapvető célt. 
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A célkitűzések eléréséhez rendelt feladatok egyszerűek vagy összetettek, egyszeriek vagy ismétlődők, rövidebb vagy 
hosszabb távúak. Ezért összességében a megvalósítás üteméről elmondható, hogy 

 a 2015/16-os tanévben az egyszeri, azonnali tevékenységek elvégzése, a hosszabb távú fejlesztések, újítások 
megalapozása, új módszerek kipróbálása a feladat. A tanév végén egynapos konferencia keretében minden 
feladatot értékelni kell és az értékelés alapján elvetni, módosítani vagy folytatni 

 a 2016/17-es tanévben, melynek végén a bevált programokat kanonizálni kell. 
 A 2017/18-as tanévben pedig a programok eredményességét kell lemérni és új intézkedési tervet készíteni. 

A munkaközösségek véleménye alapján készült cél-fa alapján az alábbi táblázatban található célokat tűztük ki, melyet 
a megvalósítási tervben feladatokra bontottunk. Az egyes feladatokat projekt teamekben valósítjuk meg. 

Módosítandó 
tényező/csoport 

Cél Eszköz Feltétel 

1. 
A tesztírás 

Tanulói motiváció 
növelése 

1. tesztfüzet előzetes bemutatása 
2. vezetői jelenlét, bíztatás 
3. a szülők megnyerése (tesztírás 
előnyei, eredmények kommunikálása) 
4. kontroll mérések (munkaközösségek)      

 

2. 
A tanulók 

Az olvasás 
népszerűsítése 

1. házi bajnokságok/egyéb olvasást 
népszerűsítő programok, 
kompetenciafejlesztő vetélkedők 
2. iskolakönyvtári, könyvtári 
rendezvények 
3. könyvajánlók tanórai szinten 

1. jutalmazás lehetősége 
2. könyvtáros bevonása  

3. 
A családok 

Szülők bevonása a 
tanítás-tanulási 
folyamatba 

1. tanulói közösségek alakítása 
tanórákon 
2. közös programok a családokkal 
3. szülői klub indítása, jelentős iskolai 
képviselettel 

1. pedagógiai asszisztens 
segítsége a szervezésben 
(igény: +1fő) 

4. 
Külső tényezők 

Külső tényezők 
jelentőségének 
csökkentése (belső 
forrásokra alapozva) 

1. hosszú távú, tudatos 
státuszmenedzsment 
2. belső képzések 
3. módszerek és tananyagok 
fejlesztése, megosztása 

1. informatikai hozzáférés 
2. eszközpark megfelelősége 
(mennyiségi, minőségi) 

5. 
A tananyag 

Kompetencia-
központú, 
differenciálásra 
alkalmas tananyag 
használata 

1. meglévő és elérhető (on-line) 
tananyagok elemzése a mért 
kompetenciák szempontjából 
2. a tananyag differenciálása a 
kompetenciák szerint 
3. kompetencia-fejlesztő feladatok 
gyűjteménye, tervszerű alkalmazása 
tanórákon 

1. megfelelő informatikai 
háttér  
2. rendszergazdai 
támogatás 



  

 7 / 11 
 

Módosítandó 
tényező/csoport 

Cél Eszköz Feltétel 

6. 
A pedagógusok 

Kompetencia-
központú, 
differenciált oktatás 
és értékelés 
módszereit tudatosan 
használó tantestület 

1. önképzés, belső képzések, 
továbbképzések 
2. tananyag értékelés, fejlesztés, 
megosztás 
3. konzílium-rendszer problémák 
megoldására 

 

7. 
Tanulásszervezés 

Az iskolában töltött 
idő leghatékonyabb 
kihasználása a tanuló 
szempontjából 

1. 30 fő felett órabontások 
magyar/matematika tárgyakból 
2. tanórák védelme 
3. magyar, matematika és nyelvórák 
elhelyezése megfelelő tantermekben 
4. magyar, matematika és nyelvórák 
többségben délelőttre való beosztása 
5. önkéntesen és szükség szerint 
látogatható korrepetálási lehetőségek 
6. egyéni tanulástámogatás on-line 
tananyagokkal 

1. számítógép hozzáférés 
biztosítása 

 



Százhalombattai 
Arany János Általános Iskola és Gimnázium 

OM azonosító: 032585 

2440 Százhalombatta, Szent István tér 1. 
Tel.: 23/355-013     Fax: 23/358-538 

E-mail: arany@battanet.hu  

3. Megvalósítási terv 
Probléma 1 Motiválatlanság, mert a tesztnek nincs a tanulók számára tétje, különösen az általános iskola 8. évfolyamán. Ezen felül inkább kivételes a sokat olvasó 

tanuló, hosszabb szövegek olvasásához nincsenek hozzászokva. 
Cél 1 Tanulói motiváció növelése 

Feladatok Felelős* Határidő Partner / Eszköz 
1. Tájékoztató és bemutató tananyag készítése a 6. évfolyam tanulói és szülői közössége 
számára a tesztfüzettel való ismerkedésre, és a mérés céljának ismertetésére (magyar, 
matematika, angol nyelv). 

Tokaji Ildikó 2015. június 30. PPt bemutató, 
óravázlat, minta füzetek 

2. Tájékoztató a tanulóknak és a szülőknek a 6. évfolyamon a mérés céljáról és az 
eredmények értelmezéséről (magyar, matematika, angol nyelv). mérés koordinátor tárgyév április hónap 

osztályfőnök, szülői 
munkaközösség / 
tananyag (1. pont) 

3. A vezetőség bíztatása a tesztírás előtt a 8. és 10. évfolyamon. Emlékeztető a hatodikban 
már hallottakra (magyar, matematika, angol nyelv). a vezetőség egy tagja tárgyév május hónap osztályfőnök, szülői 

munkaközösség 
4. Kontroll mérések rendszerének kidolgozása, karbantartása. (Mérőeszköz, célcsoport, 
mérés, eredmények dokumentálása, visszacsatolás. Magyar, matematika, angol nyelv.) Tóth Ágnes 2015. szeptember 30. munkaközösségek 

delegáltjai, szaktanárok 

 

Probléma 2 A tanulók nehezen vehetők rá bármire, ami nem jelent közvetlen hasznot; keveset olvasnak, kicsi a szókincsük, sokan küzdenek tanulási nehézségekkel, 
pszichikai problémákkal, sokat hiányoznak és fegyelmezetlenek. 

Cél 2 Az olvasás népszerűsítése 
Feladatok Felelős* Határidő Partner / Eszköz 

5. A tanulók lehető legszélesebb körét megszólító, az olvasást népszerűsítő 
tevékenységfolyam megtervezése és lebonyolítása. 
5.1 A tevékenységek célkitűzései és formája 
5.2 Kiírás elkészítése (jelentkezés, feladatok, időzítés, visszacsatolás, jutalmazás) 
5.3 Meghirdetés 
5.4 Lebonyolítás 

Szakács Gizella 

2015. szeptember 15. 
 
2015. augusztus 25. 
2015. augusztus 31. 
2015. szeptember 15. 
tanév 

A tevékenység 
formájától és 
tartalmától függően 
pedagógusok, szülők, 
külső személyek. 
Pedagógiai asszisztens. 
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Probléma 2 A tanulók nehezen vehetők rá bármire, ami nem jelent közvetlen hasznot; keveset olvasnak, kicsi a szókincsük, sokan küzdenek tanulási nehézségekkel, 
pszichikai problémákkal, sokat hiányoznak és fegyelmezetlenek. 

Cél 2 Az olvasás népszerűsítése 
Feladatok Felelős* Határidő Partner / Eszköz 

6. Könyvtári rendezvények tervezése, szervezése az iskolai és a városi könyvtár 
együttműködésében. iskola könyvtáros 2015. szeptember 30. 

városi könyvtár, 
pedagógusok, 
informatika tanárok 

7. Könyvajánlók bevezetése a napi gyakorlatba minden tantárgyban. szakmai 
igazgatóhelyettesek 2015. szeptember 15. szaktanárok / tanmenet 

8. Holisztikus tanulás-módszertani tréning bevezetése (agytorna, relaxáció-koncentráció, 
tipikus tudáselemek elsajátításának általános módszerei, időbeosztás). 
8.1 Tréning-háló készítése az egyes korosztályoknak javasolt tevékenységekről. 
8.2 Pedagógusok képzése. 
8.3 Tanulás-módszertani tréning beépítése a tantárgyi tananyagokba, óratervekbe. 

Mányi Beatrix 

 
 
2015. augusztus 31. 
2015-16. első félév 
2016. június 15. 
 

fejlesztő pedagógusok, 
gyógypedagógusok, 
munkaközösségek 
delegáltjai, 
pedagógusok / 
tanmenet, óravázlat 

 

Probléma 3 Arányaiban sok olyan család van, mely ingerszegény környezetet biztosít a gyermek számára, az otthoni tanulásra nem lehet számítani és a szülők 
szemében a tudás nem jelent különösebb értéket, ezért nem motiválják gyermekeiket. 

Cél 3 Szülők bevonása a tanítás-tanulási folyamatba 
Feladatok Felelős* Határidő Partner / Eszköz 

9. A „Tanuló közösség” módszer bevezetése az iskolában. 
9.1 A módszer ismertetése, a tantestület támogatásának megszerzése pilot programhoz. 
9.2 A pilot program tervének elkészítése és ismertetése. 
9.3 A pilot program megvalósítása, dokumentálás.  
9.4 Sikeres program esetében annak kiterjesztése a teljes képzésre. 

Tokaji Ildikó 

 
2015. június 29. 
2015. augusztus 24. 
tanév 
2016. június 16-30. 

vállalkozó szaktanárok, 
pedagógiai asszisztens, 
SZMK vezetőség / belső 
információs rendszer 

10. A munkaközösségek programjaiban / iskolai programokban a családokat bevonó 
tevékenységek megjelenítése; azok összehangolása és megfelelő kommunikációja. Gáspárné Boácz Margit 2015. szeptember 30. 

munkaközösség-
vezetők, SZMK 
vezetőség, pedagógusok 
/ internet, szórólapok 

11. Szülői klub indítása. 
11.1 Célok kitűzése a 8. feladat integrálásával. 
11.2 Program kialakítása. 
11.3 Kommunikáció és lebonyolítás. 

Simó Ildikó 

 
2015. augusztus 25. 
2015. augusztus 31. 
tanév 

SZMK vezetés, szülők, 
pedagógiai asszisztens, 
pedagógusok 
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Probléma 4 Szaktanárok, fejlesztő pedagógusok és pedagógiai asszisztensek hiánya, eszközhiány, tankönyvhiány és magas fluktuáció. Állandóan változó jogszabályi 
környezet és elvárások. 

Cél 4 Külső tényezők jelentőségének csökkentése (belső forrásokra alapozva) 
Feladatok Felelős* Határidő Partner / Eszköz 

12. Belső képzési terv készítése. 
12.1 Az intézkedési terv teljesítéséhez szükséges valamint a pedagógusok által igényelt 
belső képzések listázása, képzők felkérése, célcsoport kijelölése. 
12.2 Képzési naptár elkészítése és publikálása. 
12.3 Képzések lefolytatása, dokumentálása, visszacsatolás. 

igazgató 

 
2015. augusztus 31. 
 
2015. szeptember 15. 
folyamatos 

pedagógusok 

13. Munkaközösségenként az ideális összetételű munkaközösség és ezen belül az egyes 
pedagógusok profiljának leírása megjelölve a hiányterületeket és a meglévő személyi 
állomány fejlesztési szükségleteit az ideális állapot eléréséhez. 

munkaközösség-vezetők 2015. december 15. pedagógusok 

14. Tudástár készítése, melyben jól kereshetők az iskolában használt tananyagok, nem 
vagy nem általánosan használt, de elérhető tananyagok, bármely tananyaghoz készített 
segédletek, projekt leírások, feladatok, források, tevékenységek, továbbképzések anyagai 
stb. 
14.1 Informatikai rendszer kiválasztása. 
14.2 Adatgyűjtés megszervezése. 
14.3 Elsődleges feltöltés. 
14.4 A karbantartás módszerének kidolgozása. 

Szabóné Jassó Ágnes 

 
 
 
 
2015. szeptember 30. 
2015. okt.-nov. 
2016. június 15. 
2016. június 15. 

rendszergazda, 
informatikus, 
munkaközösségek 
delegáltja, pedagógiai 
asszisztens 

15. Alternatív iskolák, alternatív módszerek megismerése 
15.1 Kiválasztás és kapcsolatfelvétel 
15.2 Információ és tapasztalatcsere 
15.3 Felhasználás megbeszélése 

Trojkóné Horváth Ildikó 

 
2015. szeptember 30. 
2016. május 30. 
2016. június 16-30. 

pedagógusok 

 

Probléma 5 A tananyag nem mindig a korosztálynak megfelelő, túl sok és lexika központú. Nincs idő a gyakorlásra. 
Cél 5 Kompetencia-központú, differenciálásra alkalmas tananyag használata 

Feladatok Felelős* Határidő Partner / Eszköz 

16. Kompetenciafejlesztő feladatgyűjtemény készítése (Tudástár része, lásd 14. feladat) 
16.1 Típusfeladat sablonok készítése a mért kompetenciák fejlesztésére. 
16.2 A típusfeladatok feltöltése szaktárgyi anyagokkal évfolyamonként. 
16.3 Feltöltés a tudástárba. 

Horváthné Paraszthy 
Szilvia 

 
2015. október 31. 
2016. május 30. 
2016. június 15. 

rendszergazda, 
informatikus, 
munkaközösségek 
delegáltja, pedagógiai 
asszisztens 
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Probléma 6 A pedagógusok teljesítmény centrikusak, többen fásultak, túlterheltek. Nincs egységes elvárás rendszer. Nem alkalmazza mindenki és kellő mértékben a 
differenciálást, módszertani fejlődésre van szükségük. 

Cél 6 Kompetencia-központú, differenciált oktatás és értékelés módszereit tudatosan használó tantestület 
Feladatok Felelős* Határidő Partner / Eszköz 

17. Kompetencia alapú számonkérés alkalmazása. Lásd még 4. feladat. 
17.1 A tantervekben a számonkérés és értékelés rész ellenőrzése kompetencia értékelés 
szempontjából. 
17.2 A témazárók ellenőrzése kompetencia alapú feladatok szempontjából. 

munkaközösség-vezetők 

 
2015. szeptember 30. 
 
folyamatos 

vezetők, pedagógusok 

18. Konzílium-rendszer kialakítása a felmerülő problémák megoldására. 
A problémával szembesülő pedagógus, tanuló vagy szülő az érintettek megjelölésével 
megbeszélést kezdeményez a probléma megoldására az igazgatóhelyettesnél, aki a 
megbeszélést összehívja. 

igazgató-helyettesek folyamatos pedagógusok, szülők, 
tanulók 

Belső képzés lásd 12. feladat.    
Tananyagmegosztás lásd 14. és 16. feladat.    

 

Probléma 7 Nagy létszámú osztályok vannak a gimnáziumi évfolyamokon. Nem minden tanterem megfelelő, a csoportbontások miatt nyelvórák, matematika és 
magyar órák is szorulnak a pincébe. Az órarend kialakításakor nagyon sok szempontnak kell megfelelni és a dél után tartott órák hasznossága 
megkérdőjelezhető. Kevés a felzárkóztató és fejlesztő óra. 

Cél 7 Az iskolában töltött idő leghatékonyabb kihasználása a tanuló szempontjából 
Feladatok Felelős* Határidő Partner / Eszköz 

19. Tanulás és tanulóközpontú órarend készítése. Tanórák elosztása, tantermek 
kiválasztása, egyéb foglalkozások ideje. Valkainé Major Gabriella 2015. szeptember 1. pedagógusok 

20. Fogadóóra rendszer kialakítása, amely időben a tanulók tanulással kapcsolatos 
problémával felkereshetik tanáraikat. Az informatikai labor délutáni szabad óráiban 
felügyelet biztosítása az önálló tanulás támogatása céljából. Lásd még 14. és 16. feladat. 

igazgatóhelyettesek 2015. szeptember 15. pedagógusok 

*A felelős az általa kialakított team vezetője. Felelős a team munkájának szervezéséért (munkamegosztás, részfeladatok, határidők) és a feladat elvégzésének megfelelő 
kommunikációjáért. 


