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Intézmény neve: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola   

OM azonosító: 032489    

Intézmény vezető: Sósné Lauter Adrien   

Intézkedési terv kezdő dátuma: 2018. június 13.  

Intézkedési terv befejező dátuma: 2023. június 13.  

 

1. Pedagógiai folyamatok 

Kiemelkedő területek:  

A stratégia és operatív terveket a munkaközösségek együttműködve alakítják ki. A teljes pedagógiai folyamat dokumentált, pontosan követhető. 

Egységes követelményrendszer alapján történik a tanulók ellenőrzése, értékelése. A tanulók eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan 

visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének. /PP, Munkatervek, Beszámolók/ 

Fejleszthető terület Cél/részcél Feladat 
Felelős és 

bevontak köre 
Határidő Sikerkritérium 

Ellenőrzés/érté- 

kelés módja/ideje 

Az intézményi 

dokumentumok 

épüljenek egymásra s 

alkossanak koherens 

egészet. 

A dokumentumok éves 

felülvizsgálata 

Az intézményi 

alapdokumentumok a 

Pedagógiai Program, a 

Szervezeti és Működési 

Szabályzat, az iskola 

Házirendjének tanévenkénti 

felülvizsgálata. 

Igazgató, 

igazgatóhelyettes

ek, 

tantestület 

minden 

tanévben 

Az 

alapdokumentumok 

koherens egészet 

alkotnak. 

beszámolókban, 

folyamatos 

 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Kiemelkedő területek: Az intézmény nyitott az innovatív, tanulást segítő eszközök készítésére, változatos tanórai felhasználására, melyek segítik a 
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diákok önálló ismeretszerzését és önkontrollját. Az intézmény és a DÖK számos közösségi programot szervez, hangsúlyos a hagyományőrzés, a 

multikulturális tevékenység. A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján valósítják meg a rájuk bízott 

tanulócsoportok, közösségek fejlesztését. Az iskola a település kulturális centruma, számos közösségi programot szervez az intézmény. A szülők 

aktívan részt vesznek a programok előkészítésében és megvalósításában. (Interjúk, kérdőívek, beszámolók) 

 

Fejleszthető terület Cél/részcél Feladat/módszerek 
Felelős és 

bevontak köre 
Határidő Sikerkritérium 

Ellenőrzés/érté- 

kelés módja/ideje 

nincs  

 

     

 

3. Eredmények 

Kiemelkedő területek:  
A mérési eredményeket nyilvántartja az intézmény. Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. A pedagógiai folyamatokat 

átgondolják, megtervezik, és megalkotják a fejlesztéshez és a tehetséggondozáshoz szükséges terveket. 

 

Fejleszthető terület Cél/részcél Feladat 

Felelős és 

bevontak 

köre 

Határidő Sikerkritérium 
Ellenőrzés/érté- 

kelés módja/ideje 

A tanulók tanulmányi 

eredményének, 

kompetenciamérési 

eredmények részletes 

elemzése, értékelése, 

fejlesztési irányok 

Az eredmények 

elemzése - 

A tanulók 

eredményeinek 

megérkezése után a 

felsős munkaközöség 

vezetője által kijelölt 

kollégák elemzik az 

igazgató, 

munkaközöss

égvezető, 

szakos 

érintett 

kollégák- 

minden 

tanévben az 

eredmények 

megérkezésé

t követő 

értekezlet 

az elemzés elkészül 

A felsős 

munkaközösségve

zető beszámol a 

tanévzáró 

értekezleten az 

eredményekről.- 
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meghatározása, 

következtetések alapján. 

eredményeket. - 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Kiemelkedő területek:  
Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka; rendszeres, a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, 

támogatása. A belső tudásmegosztás működtetésében az önszerveződő pedagógus csoportok és a munkaközösségek is feladatot vállalnak. Az 

iskolában rendszeres, szervezett, hatékony az információáramlás és a kommunikáció (szóbeli, digitális és papíralapú eszközök használata). A munka 

értékelése és elismerése, a további tervek megbeszélése nevelőtestületi szinten rendszeresen megtörténik. Példaértékű a pedagógus és szülői 

összefogás, segítségnyújtás. 

Fejleszthető terület Cél/részcél Feladat 

Felelős és 

bevontak 

köre 

Határidő Sikerkritérium 
Ellenőrzés/érté- 

kelés módja/ideje 

A munka értékelésének 

dokumentálása. 

dokumentumok 

keletkezése 

A pedagógusok 

együttműködése a tanév 

során folyamatos. A 

nagyobb rendezvények, 

iskolai projektek 

keretében az 

együttműködés 

kiemelten fontos, 

ezekben az esetekben a 

pedagógusok 

csoportokat, teameket 

igazgató, 

tantestület, 

titkárság 

folyamatos 
elkészülnek a 

dokumentumok 

a tanév során 

folyamatosan 
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alakítanak ki és a 

dokumentumokba 

rögzítik az adott feladat 

megvalósításának tervét. 

Az iskolai testületi 

értekezletek 

jegyzőkönyvei a 

titkárságon elérhetőek. 

 

 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Kiemelkedő területek:  
Az intézkedési tervek kialakításába és megvalósításába az intézmény a törvényi és rendeleti előírásoknak megfelelően, illetve az adott helyzetből 

adódóan bevonja külső partnereit. Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt megtervezi, kialakítja 

és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül felméri a partnerek igényeit, elégedettségét és befogadja innovatív ötleteiket. 

Az intézmény kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és megjelenik a szűkebb/tágabb közösség 

(szakmai szervezet, település) életében is feladatvállalásaival: különböző műsorok, családias hangulatú rendezvények stb. (PP. Interjú) 5.1.2. Az 

intézmény valamennyi dolgozója számára ismert a külső partnerek köre. 5.3.7. Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz 

tájékoztatási kötelezettségeinek. 5.3.8. Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális 

vagy papíralapú). Részt vesznek innovatív pályázatokban ill. az infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges pályázatokban. 5.4.11. A pedagógusok és a 

gyermekek részt vesznek különböző helyi/regionális rendezvényeken.(Interjú) 

 

Fejleszthető terület Cél/részcél Feladat 
Felelős és 

bevontak 
Határidő Sikerkritérium 

Ellenőrzés/érté- 

kelés módja/ideje 
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köre 

A Panaszkezelési 

Szabályzat 

eljárásrendjének 

kidolgozása. 

Panaszkezelési 

eljárásrend elkészítése 

Panaszkezelési 

eljárásrend elkészítése az 

iskola Szervezeti és 

Működési 

Szabályzatában 

elérhetővé tétele. 

igazgató, 

tantestület 

2018. 05. 

14. 

a Panaszkezelési 

eljárásrend elkészül 

a tantestület 

véleményezi az 

elkészült 

dokumentumot 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

Kiemelkedő területek:  
Az intézmény vezetése kezdeményező, nyitott. Az intézmény hagyományteremtő és hagyományápoló munkája kiemelkedő. Az IKT-eszközök 

ellátottsága is folyamatosan bővül. 

 

Fejleszthető terület Cél/részcél Feladat 

Felelős és 

bevontak 

köre 

Határidő Sikerkritérium 
Ellenőrzés/érté- 

kelés módja/ideje 

Az innovációs 

gyakorlatok számának 

növelése és azok 

eredményeinek 

bemutatása, követése. A 

továbbképzési program 

és a beiskolázási terv 

dokumentációjának 

A továbbképzési 

program elkészítése 

Az SZMSZ 

felülvizsgálata 

A 2018-2023-as 

Továbbképzési program 

elkészítése, a program 

célkitűzéseit a törvényes 

keretek között az iskola 

Pedagógiai 

Programjához kell 

igazítani és 2018. 

igazgató 

tantestület 

2018. 

szeptember 

1. 

A módosított 

dokumentumok 

elkészülnek 

a tantestület 

ellenőrzi, 

folyamatos 
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törvényi előírások 

szerinti elkészítése. Az 

igazgatóhelyettesek 

feladat- és hatáskörének 

pontos differenciálása 

(SZMSZ-éves 

munkaterv-munkaköri 

leírások összhangja.) 

szeptemberéig 

jóváhagyásra kell 

kerülnie a következő 

tanév Beiskolázási 

tervének. 

Az iskola Szervezeti és 

Működési 

Szabályzatában az iskola 

két 

igazgatóhelyettesének 

feladatmegosztását felül 

kell vizsgálni és a 

következő tanévre olyan 

módosításokat 

érvényesíteni, amelyből 

egyértelműen kiderül, 

hogy mely feladatokat 

melyik helyettes látja el. 

 

7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

Kiemelkedő területek:  
Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulásá. 7.2.4. A beszámolókban tett megállapításokra építve 

az éves munkatervekben tevékenységeink tervei ütemezésre kerültek, egyes feladatok pedig az annak megfelelő dokumentumokban ütemezésre, 

kidolgozásra kerültek. 7.2.6. A tervekben meghatározásra kerültek a célok alapján a feladatok és annak felelősei. 7.2.8. A nevelést, tanítást segítő 
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eszközök és módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, mindig a pedagógiai prioritásoknak megfelelően történik. Az intézmény napi 

gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás, elvárásoknak megfelelés. Az intézményvezetés számára fontos a humánerőforrás szakmai, 

módszertani fejlődése. 

Fejleszthető terület Cél/részcél Feladat 

Felelős és 

bevontak 

köre 

Határidő Sikerkritérium 
Ellenőrzés/érté- 

kelés módja/ideje 

A nevelést, tanítást 

segítő eszközök 

szélesebb körű 

alkalmazása és 

innovatív, bevált 

nevelési-oktatási 

módszerek minél 

szélesebb körű 

alkalmazása. 

módszertani innováció 

Intézményünk nyitott az 

innovációra, a nevelést, 

tanítást segítő eszközök 

széles köre került az 

iskolánkba bevezetésre. 

A további módszertani 

innováció kiemelt 

feladatunk, ehhez 

kapcsolódóan támogató 

tárgyi eszközök 

beszerzése is. 

igazgató folyamatos 

innovatív módszerek 

megjelenése a 

tanítási folyamatban 

folyamatosan, 

beszámolókban 

 

 


