
 

FEJLESZTÉSI TERV 
VÁRI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA  

Pokol Miklós 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IFT-2020/PM-VEÁI 
 

 

Kisvárda, 2020.04.26.



 

1 

 

F E J LESZ TÉ S I  TERV  

A Vári Emil Általános Iskola alapadatai 
 
 
 
 

 A szervezet neve:     Vári Emil Általános Iskola 

 Székhelye:     4600 Kisvárda, Mártírok útja 5. 

 Képviseletre jogosult:   Pokol Miklós 

 Telefon:     (36) 45/410-010 

 Telefax:     (36) 45/421-527 

 Mobil:     (36) 70/451-57-95 

 Honlap:     www.varisuli.hu 

 E-mail:     variemil1982@gmail.com 
 
 

Az intézményvezető alapadatai 
 Neve     Pokol Miklós 

 Oktatási azonosítója   77475943927 
 

Az fejlesztési terv alapadatai 
 Fejlesztési terv neve/azonosítója  IFT-2020/PM-VEÁI 

 Fejlesztési terv kezdő dátuma  2020.09.01. 

 Fejlesztési terv befejező dátuma  2025.05.30. 

  

http://www.varisuli.hu/
mailto:variemil1982@gmail.com
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A  V E Z E T Ő I  F E J L E S Z T É S I  T E R V  P R O J E K T J E I  

Az Intézményi Fejlesztési Terv projektjei 
A projektek kidolgozását kompetenciaterületenként végeztem el. 

1. Pedagógiai folyamatok 

Kiemelkedő területek 

MEGNEVEZÉS MEGVALÓSÍTÁST 
IGAZOLÓ 

INFORMÁCIÓK, 
(DOKUMENTUMOK) 

 A nevelőtestület valamennyi tagja építően vesz részt különböző pedagógiai folyamatok tervezésében. 

 Helyzetelemzés alapos és részletes.  

 Pedagógiai programban, munkatervben figyelembe kell venni a szülői igényeket.  

 A szülők és az iskola között jó kapcsolatot kell ápolni.  

 Gyermekbarát, kreatív, megvalósítható elképzelések vannak az épület környezetének rendezésére. 

 

Intézményi önértékelés 
dokumentumai 

 

Fejleszthető területek 

MEGNEVEZÉS MEGVALÓSÍTÁST 
IGAZOLÓ 

INFORMÁCIÓK, 
(DOKUMENTUMOK) 

 A tanulói motiváció erősítése.  

 A tanulási kudarcok okainak mélyebb elemzése. 
 

Intézményi önértékelés 
dokumentumai 
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Fejlesztési céljaim 

Projekt neve/azonosítója: IFT-2020/PM-VEÁI – Projekt - 1 

Projekt célja, indokoltsága 

 Cél: A tanulói motiváció erősítése. A tanulási kudarcok okainak mélyebb elemzése. 

 Indokoltsága: A tanulók motivációja nem mindig az elvártaknak megfelelő. A tanulási kudarcok elemzése során növelhető a tanulási 

eredményesség.  
 

A vezető rövid távú céljai 
Célokhoz kapcsolódó 
kompetenciaterületek 

Várható eredmények 
(Miből tudható, hogy elérte a célját?) 

Új oktatási módszerek alkalmazása. A tanulók 
érdekeltté tétele az ismeretek elsajátítása során. 
Tanulói érdeklődés felkeltése. A tanulás tanítása. 
A tanulás hatékonyságának növelése.  
 

1 2 3 4 5 

A pedagógusok módszertanának fejlesztése, az új módszerek, 
eljárások alkalmazása az ismeretátadás-ismeretszerzés során 
hatékonyabbá és érdekesebbé teszi a tanítási órákat. A tanulói 
eredmények javulnak. 
 

A projekt mérföldkövei, ellenőrzési pontjai 

 Új eljárások, módszerek alkalmazása 

 Digitális tanítási módszerek alkalmazása 

 A tanulás tanításának megismertetése, a tanulók segítése a tananyag feldolgozása során 
 

A rövid távú célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat A feladat végrehajtásának módszere 

1. Ismeretszerzés, adatgyűjtés.  Az alkalmazott módszerek, eljárások elemzése 

2. Módszerek, eljárások megismerése  Az új módszerek megismerése 

3. Tudásmegosztás  Belső továbbképzés, szakmai fórum 

4. Szakmai vita  Nevelőtestületi értekezlet 
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5. Vélemények beszerzése  Munkaközösségi értekezletek 

6. Az új eljárások alkalmazása  Nevelőtestületi értekezlet 

7. Az eredmények felülvizsgálata  Szakmai fórumok, értekezletek 

A feladat elvárt eredménye (a cél megvalósulása után várható változás az intézményre vonatkozóan) 

 Az ismeretátadás-ismeretszerzés során erősödik a tanulók motivációja. A tanulási kudarcok csökkennek. 

  

A feladat tervezett ütemezése 

 Ismeretszerzés: 2020.09.15-2020.12.30. 

 Az új eljárások, módszerek megismertetése a testülettel: 2021.02.01-2020.04.30. 

 Vita a megismert eljárásokról, módszerekről nevelőtestületi értekezleten: 2021.05.15-
2021.06.15. 

 Új módszerek alkalmazása: 2021.09.15-2022.06.15. 

 Új eljárások, módszerek eredményességének kiértékelése:2022.06.30. 

  

A feladat végrehajtásába bevontak köre Intézményvezteő-helyettesek, szakmai munkaközösség-vezetők 

A hosszú távú célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat A feladat végrehajtásának módszere 

1. Érdekeltté tenni a pedagógusokat a 
változásban. 

 Intézményvezető-helyettesek, szakmai munkaközösség-vezetők munkája révén a 
pedagógusokat bevonni a változások előkészítésébe. 

2. Bevonni a pedagógusokat a módszerek, 
eljárások alkalmazásába. 

 A webes  fórumok és az intézményvezető-helyettesek, szakmai munkaközösség-vezetők 
munkája révén a pedagógusokat bevonni a módszerek, eljárások megismerésébe, 
alkalmazásába.. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Kiemelkedő területek 

MEGNEVEZÉS MEGVALÓSÍTÁST 
IGAZOLÓ 

INFORMÁCIÓK, 
(DOKUMENTUMOK) 

 A tanulók tévesztéseit kellő pedagógiai tapintattal kezelik és korrigálják.  

 A beiskolázási körzetben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete eltérő.  

 Kiemelt fontosságú a tehetséges és jó képességű gyerekek fejlesztése és a hátránnyal indulók 

felzárkóztatása. 

 

Intézményi önértékelés 
dokumentumai 

Fejleszthető területek 

MEGNEVEZÉS MEGVALÓSÍTÁST 
IGAZOLÓ 

INFORMÁCIÓK, 
(DOKUMENTUMOK) 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése. 
 

Intézményi önértékelés 
dokumentumai 

Fejlesztési céljaim 

Projekt neve/azonosítója: IFT-2020/PM-VEÁI – Projekt - 2 

Projekt célja, indokoltsága 

 Cél: A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése. 

 Indokoltság: A lemorzsolódási mutatók javítása 
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A vezető rövid távú céljai 
Célokhoz kapcsolódó 
kompetenciaterületek 

Várható eredmények 
(Miből tudható, hogy elérte a célját?) 

A lemorzsolódás csökkentése. 1 2 3 4 5 
Az intézményi statisztikai adatok szerint a lemorzsolódási mutatók 
csökkenést jeleznek 
 

Projekt mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai 

 A lemorzsolódás csökkentése érdekében swot analízis készítése 

 Intézkedési terv kidolgozása 

 Cselekvési ütemterv készítése 

 Feladatok elvégzése 

 Eredmények kiértékelése 
 

A rövid távú célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat A feladat végrehajtásának módszere 

1. Swot analízis készítése  Tantestületi értekezlet 

2. Intézkedési terv elkészítése  Munkaközösségek összehangolt munka során javaslatokat tesznek 

3. Cselekvési ütemterv elkészítése  Az intézményvezetés elkészíti a cselekvési ütemtervet 

4. A feladatok elvégzése  A pedagógusok a feladatokat megvalósítják 

5. Eredmények kiértékelése  Tantestületi értekezlet keretében kiértékeljük az eredményeket 

A feladat elvárt eredménye (a cél megvalósulása után várható változás az intézményre vonatkozóan) 

 Az intézményi lemorzsolódás mutatói javulnak 

A feladat tervezett ütemezése:  

 A swot analízis elkészítése: 2020.09.15-2020.10.31. 

 Az intézkedési terv elkészítése: 2020. 11. 01 – 2020. 12. 31. 

 Cselekvési ütemterv készítése: 2021. 01. 15 – 2021. 02. 28. 

 A feladatok elvégzése: 2021. 03. 01 – 2021. 06. 15. 
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 Az eredmények kiértékelése: 2021. 06. 30. 

A feladat végrehajtásába bevontak köre:  Intézményvezető-helyettesek, szakmai munkaközösség-vezetők, munkaközösségek 

A hosszú távú célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat A feladat végrehajtásának módszere 

1. Érdekeltté tenni a pedagógusokat a 
tanítás-tanulás eredményesebbé 
tételében. 

 A vezetés személyes jelenléte. 

2. Szakmai, vezetői feladatok 
megosztásába bevonni a szakmai 
munkaközösség-vezetőket 

 A feladatleírások pontos megfogalmazása és tervezése. A feladatok végrehajtásának 
ellenőrzése. 
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3. Eredmények 

Kiemelkedő területek 

MEGNEVEZÉS MEGVALÓSÍTÁST 
IGAZOLÓ 

INFORMÁCIÓK, 
(DOKUMENTUMOK) 

 Minden tevékenységük a tanulók eredményességének növelését célozza.  

 A nyugodt, motiváló tanulási légkör megteremtését szolgálja a közösségépítés, a személyiségfejlesztés, a 

tanulói környezet kialakítása.  

 A pedagógusok elhivatottan keresik az újabb módszereket, fejlesztik önmagukat.  

 Szülői elvárás a középiskolába való bekerülés és helytállás. 
 

Intézményi önértékelés 
dokumentumai 

Fejleszthető területek 

MEGNEVEZÉS MEGVALÓSÍTÁST 
IGAZOLÓ 

INFORMÁCIÓK, 
(DOKUMENTUMOK) 

 Nincs. 
 

Intézményi önértékelés 
dokumentumai 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Kiemelkedő területek 

MEGNEVEZÉS MEGVALÓSÍTÁST 
IGAZOLÓ 

INFORMÁCIÓK, 
(DOKUMENTUMOK) 

 Az intézményt támogató szervezeti kultúra jellemzi.  

 Magas színvonalú szakmai műhelymunka zajlik, és szoros együttműködés a pedagógusok között.  

 A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak.  

 Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, elfogadja a 

közösségek kezdeményezéseit, és támaszkodik munkájukra.  

 Jól működik a belső tudásmegosztás, a mentorálás, a pedagógusok fogékonyak, nyitottak az új módszerekre: 

kooperatív technikák, projektmunka, drámapedagógia, az IKT eszközök, interaktív-táblák, digitális 

taneszközök használata napi szintű. 

 

 

Intézményi önértékelés 
dokumentumai 

Fejleszthető területek 

MEGNEVEZÉS MEGVALÓSÍTÁST 
IGAZOLÓ 

INFORMÁCIÓK, 
(DOKUMENTUMOK) 

 Az információáramlás elektronikus formájának további erősítése a pedagógus- gyerek- szülő között e-napló 

formájában. 
 
 

Intézményi önértékelés 
dokumentumai 
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Fejlesztési céljaim 

Projekt neve/azonosítója: IFT-2020/PM-VEÁI – Projekt - 4 

Projekt célja, indokoltsága 

 Cél: Az információáramlás elektronikus formájának további erősítése a pedagógus- gyerek- szülő között e-napló formájában. 

 Indokoltság: A digitális kultúra fejlesztése, az információáramlás hatékonyságának növelése 
 

A vezető rövid távú céljai 
Célokhoz kapcsolódó 
kompetenciaterületek 

Várható eredmények 
(Miből tudható, hogy elérte a célját?) 

 
A digitális információáramlás fejlesztése és 
hatékonyságának növelése 
 

1 2 3 4 5 

Az információáramlás gyorsabbá és hatékonyabbá válik a digitális 
eszközök bevonásával. 

Projekt mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai 

 A digitális napló és egyéb digitális információs csatornák megismerése: 2020.05.01. 

 A digitális információs csatornák kipróbálása: 2020. 09.01. 

 A szülők tájékoztatásának eredményességének felmérése: 2021. 02. 01. 

 A digitális információs csatornák hatékonyságának eredményességéről szóló beszámoló: 2021. 
06. 30.  

A rövid távú célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat A feladat végrehajtásának módszere 

1. Új és régi infokommunikációs 
csatornák megismertetése és 
alkalmazása 

 intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, szakmai munkaközösség-vezetők, 
pedagógusok, értekezletek, szakmai fórumok 

2. A digitális csatornák alkalmazása  Pedagógusok 

3. A hatékonyság eredményességének 
felmérése. 

 Munkaközösség-vezetők, intézményvezető 
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A feladat elvárt eredménye (a cél megvalósulása után várható változás az intézményre vonatkozóan) 

 Az információáramlás elektronikus formája tovább erősödik a pedagógus- gyerek- szülő között. 
 

A feladat tervezett ütemezése:  

 A digitális napló és egyéb digitális információs csatornák megismerése: 2020.05.01. 

 A digitális információs csatornák kipróbálása: 2020. 09.01. 

 A szülők tájékoztatásának eredményességének felmérése: 2021. 02. 01. 

 A digitális információs csatornák hatékonyságának eredményességéről szóló beszámoló: 2021. 
06. 30. 

A feladat végrehajtásába bevontak köre:  Tanulók, szülők, pedagógusok 

A hosszú távú célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat A feladat végrehajtásának módszere 

1. Felelősségi körök meghatározása.  Értekezletek, online fórumok 

2. Projektek/Feladatok meghatározása.  Értekezletek, online fórumok 

3. Pedagógusok munkájának értékelése  Beszámolók 
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5.Az Intézmény külső kapcsolatai 

Kiemelkedő területek 

MEGNEVEZÉS MEGVALÓSÍTÁST 
IGAZOLÓ 

INFORMÁCIÓK, 
(DOKUMENTUMOK) 

 Az intézmény külső kapcsolatai megértésen, támogatáson, személyes kapcsolaton alapul a partnerek 

képviselőivel.  

 Ismeri a partnerek igényeit, véleményeit, elégedettségét.  

 Az intézmény a külső partnerekkel való hatékony együttműködésre törekszik.  

 Az SZMSZ tartalmazza a partnerekkel kapcsolatos tevékenységeket.  

 A munkatervekben meghatározásra kerülnek a közös tervek, tevékenységek, a beszámolókban megjelennek 

a megvalósult rendezvények, együttműködések.  

 Az intézmény a stratégiai és operatív feladatainak meghatározásakor figyelembe veszi partnerei igényeit, 

lehetőségeit, elvárásait.  

 Egyezteti az ütemezés-megvalósítás folyamatát.  

 A partnerek elégedettsége azonnali visszajelzéssel, a személyes kapcsolattartásnak köszönhetően mérhető. 

 A beszámolók tartalmazzák az elégedettséget, a további javaslatokat.  

 A panaszkezelési eljárás a törvényi szabályzásoknak megfelelően jól strukturált, kidolgozott, nyilvános. A 

panaszkezelés folyamata nyomon követhető, jól dokumentált.  

 Szükség esetén a megfelelő szakember hálózat szakszerű segítsége igénybe vehető.  

 Az intézmény biztosítja a dokumentumok nyilvánosságát a jogszabályi előírásoknak megfelelően, eleget 

tesz széleskörű tájékoztatási kötelezettségének.  

 Az iskola friss információkat teszt közzé rendezvényeiről, eseményeiről. A fenntartó felé tájékoztatási 

kötelezettségének határidőre eleget tesz.  

 Az intézmény figyelembe veszi a fenntartó elvárásait.  

 Együttműködése korrekt, a fenntartó elvárásainak megfelelően, jogszerűen működik az intézmény, 

alkalmazkodik az elvárásokhoz.  

Intézményi önértékelés 
dokumentumai 
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 Az intézmény és a partnerek kommunikációja kétirányú, sokrétű, mind ezek mellett előnyben részesítik a 

személyes kapcsolattartást.  

 A szülők tájékoztatása rendszeres, napi kapcsolatot ápolnak.  

 Helyi rendezvények állandó résztvevői, segítői az iskola tanulói, pedagógusai, dolgozói.  

 A környező oktatási intézményeire, projektjeire meghívást kapnak az iskola diákjai.  

 A pályaválasztásban nagy segítséget nyújt a középiskolák meglátogatása, pályaválasztási tájékoztatója.  

 Az intézményben a kommunikáció a partnerekkel folyamatos és konstruktív. 
 

Fejleszthető területek 

MEGNEVEZÉS MEGVALÓSÍTÁST 
IGAZOLÓ 

INFORMÁCIÓK, 
(DOKUMENTUMOK) 

 A digitális tartalmak folyamatos fejlesztése, aktualizálása.  

 A munka még hatékonyabb megszervezése és a feladatelosztás még egyenletesebbé tétele.  

 Ösztönözni a pedagógusokat a kreatív ötleteik, jó gyakorlataik megmutatására. 
 

Intézményi önértékelés 
dokumentumai 

Fejlesztési céljaim 

Projekt neve/azonosítója: IFT-2020/PM-VEÁI – Projekt - 5 

Projekt célja, indokoltsága 

 Cél: A digitális tartalmak folyamatos fejlesztése, aktualizálása. A munka még hatékonyabb megszervezése és a feladatelosztás még 

egyenletesebbé tétele. Ösztönözni a pedagógusokat a kreatív ötleteik, jó gyakorlataik megmutatására. 

 Indokoltság: Az intézményi „Honlap” nem megfelelően működik. A feladatmegosztás jelenleg még egyenetlen. A jó gyakorlatok 

megmutatása nem hatékony. 
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A vezető rövid távú céljai 
Célokhoz kapcsolódó 
kompetenciaterületek 

Várható eredmények 
(Miből tudható, hogy elérte a célját?) 

Az intézményi „Honlap” modernizálása. A 
feladatmegosztás egyenletesebb 
megszervezése. A jó gyakorlatok belső 
továbbadása. 
 

1 2 3 4 5 
Az intézményi „Honlap” érdekesebbé, látogatottabbá válik. A feladatok 
elosztása egyenletesebb lesz. A jógyakorlatok belső továbbadása által az 
eredmények nőnek. 

Projekt mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai 

 Az intézményi „Honlap” rendbetétele: 2020.05.30-2020.12.30. 

 A feladatok egyenletesebb megosztása: 2020.09.01 – 2021.06.15. 

 A jó gyakorlatok, új eljárások, módszerek megmutatása belső továbbképzés keretében: 
2020.09.01 – 2020.12.31. 
 

A rövid távú célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat A feladat végrehajtásának módszere 

1. Az intézményi „Honlap” 
felülvizsgálata, rendbetétele 

 Munkaértekezlet, online fórum, szakmai munkaközösségek értekezletei, beszámolók 

2. A feladatok szervezése közben figyelni 
az egyenletesebb terhelésre 

 Értekezletek, online fórumok, megbeszélések 

3. A belső továbbképzések 
megszervezése 
 

 Értekezletek, online fórumok, honlap, facebook, plakátok 
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A feladat elvárt eredménye (a cél megvalósulása után várható változás az intézményre vonatkozóan) 

 Az intézményi „Honlap” érdekesebbé, látogatottabbá válik. A feladatok elosztása egyenletesebb lesz. A jógyakorlatok belső továbbadása által 
az eredmények nőnek. 
 

A feladat tervezett ütemezése:  

 Az intézményi „Honlap” rendbetétele: 2020.05.30-2020.12.30. 

 A feladatok egyenletesebb megosztása: 2020.09.01 – 2021.06.15. 

 A jó gyakorlatok, új eljárások, módszerek megmutatása belső továbbképzés keretében: 
2020.09.01 – 2020.12.31. 
 

A feladat végrehajtásába bevontak köre:  Vezetők, szakmai munkaközösség-vezetők, informatika tanárok. 

A hosszú távú célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat A feladat végrehajtásának módszere 

1. Felelősségi körök meghatározása.  Értekezletek, online fórumok 

2. Projektek/Feladatok meghatározása.  Értekezletek, online fórumok 

3. Részvétel a pedagógusok éves 
munkájának tervezésében. 

 Értekezletek, online fórumok 

4. Programok működtetése  Jegyzőkönyvkészítés, beszámoló készítés. 

5. Éves munka értékelése.  Beszámolók 
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6. A pedagógiai munka feltételei 

Kiemelkedő területek 

MEGNEVEZÉS MEGVALÓSÍTÁST 
IGAZOLÓ 

INFORMÁCIÓK, 
(DOKUMENTUMOK) 

 A változásokra nyitott, innovációkat elfogadó nevelőközösség.  

 Tisztában vannak az intézmény településen betöltött szerepével.  

 Magas színvonalon dolgoznak az intézmény eredményeinek megtartásáért, a tárgyi, személyi feltételek 

biztosításáért.  

 A vezetők rendszeresen ellenőrzik a nevelő-oktató munkát a Belső ellenőrzéséi szabályzatban 

megfogalmazottak alapján.  

 Az óralátogatások ellenőrzése tervezett, előre egyeztetett, építő, megerősítő jellegű. Az ellenőrzés 

eredményét mindig kiértékelik, a visszacsatolás megtörténik. (munkaterv, vezetői, pedagógusi interjúk)  

 A vezető a vezetőtársait, kollégáit, a munkaközösségeket folyamatosan bevonja a döntés-előkészítésbe.  

 A feladatokat megosztja vezetőtársaival a személyiségük, hatáskörük figyelembevételével.  

 Az intézményvezető helyetteseit a hozzájuk közel álló feladatokkal bízza meg, akikkel szorosan 

együttműködnek.  

 A munkaközösség vezetők hatáskörükben önállóan tevékenykednek.  

 A vezetőség kikéri a kollégák véleményét, nyitott az innovációs ötleteikre.  

 Az éves munka, feladatok, célok meghatározása, ütemezése közös megbeszélés alapján történik.  

 A tantestületi értekezleteken megbeszélnek minden olyan problémát, ami az oktató-nevelő munkával 

összefügg.  

 Az alapdokumentumokat a nevelőtestület elfogadja, a vezető jóváhagyja és amelyik esetben szükséges, ott 

a fenntartó egyetértését kikéri.  

 A működéssel, tanulókkal kapcsolatos döntésekben a jogszabályban leírtaknak megfelelően járnak el, 

illetve vesznek részt a szülők és tanulók. (vezetői, pedagógusi interjúk, SZMSZ)  

 A tantestület támogatja az iskolavezetés ötleteit, kezdeményezéseit.  

Intézményi önértékelés 
dokumentumai 
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 A pályázatok figyelésében, azok előkészítésében, megvalósításában az pedagógusok tevékenyen részt 

vesznek. Az ezekhez kapcsolódó továbbképzéseken , azok megvalósításában aktívan részt vesznek.  

 Az intézmény támogat minden olyan kezdeményezést, ami a kollégák fejlődését, illetve az iskola 

megítélését pozitívan befolyásolja.  

 A tantestület minden tagja elkötelezett a szakmai fejlődésért. Támogatják a szakmai továbbképzéseken való 

részvételt, szakmai fórumok szervezését, projektnapok, témahetek szervezését, lebonyolítását.  

 Az intézményvezető nyitott, hogy más iskolák vezetőivel megossza tapasztalatait, megbeszélje a közös 

problémákat, segítve a sikeres oktató-nevelő munka egységesítését.  

 Az intézmény vezetője és társai örömmel támogatják az új szakmai, módszertani fejlesztésekre vonatkozó 

ötleteket, azok megvalósítását. (vezetői, pedagógus interjúk) 

 

 

Fejleszthető területek 

MEGNEVEZÉS MEGVALÓSÍTÁST 
IGAZOLÓ 

INFORMÁCIÓK, 
(DOKUMENTUMOK) 

 Az infokommunikációs infrastruktúra további fejlesztése. 

 Humánerőforrás fejlesztése: pedagógiai asszisztens alkalmazása. 
 

Intézményi önértékelés 
dokumentumai 

Fejlesztési céljaim 

Projekt neve/azonosítója: IFT-2020/PM-VEÁI – Projekt - 6 

Projekt célja, indokoltsága 

 Cél: Az infokommunikációs infrastruktúra további fejlesztése. Humánerőforrás fejlesztése: pedagógiai asszisztens alkalmazása. 

 Indokoltság: Az infokommunikációs struktúra fejlesztésével a munkavégzés hatékonyabbá válik. Pedagógiai asszisztens 

alkalmazásával az oktatás és a nevelés színvonala emelkedhet. 
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A vezető rövid távú céljai 
Célokhoz kapcsolódó 
kompetenciaterületek 

Várható eredmények 
(Miből tudható, hogy elérte a célját?) 

 
Az infokommunikációs kultúra fejlesztése. 
Pedagógiai asszisztens alaklmazása 
 

   6  

Az információáramlás gyorsabbá és hatékonyabbá válik a digitális 
eszközök bevonásával. Az infokommunikációs ellátottság növelésével az 
eredmények fejlődnek. A pedagógiai asszisztens növeli az oktató nevelő 
munka hatékonyságát. 

Projekt mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai 

 Az intézmény kihasználva a pályázatokat és az egyéb forrásokat fejleszti az infokommunikációs 
ellátottságát: 2020.09.01-2023.05.30. 

 Pedagógiai asszisztens alkalmazásának lehetősége: 2020. 09.01 
 - 2023.05.30. 
 

A rövid távú célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat A feladat végrehajtásának módszere 

1.Új  infokommunikációs eszközök 
beszerzése  

 intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, szakmai munkaközösség-vezetők 

2.Pedagógiai asszisztens alkalmazása  intézményvezető 

  

  

A feladat elvárt eredménye (a cél megvalósulása után várható változás az intézményre vonatkozóan) 

 Az információáramlás gyorsabbá és hatékonyabbá válik a digitális eszközök bevonásával. Az infokommunikációs ellátottság növelésével az 
eredmények fejlődnek. A pedagógiai asszisztens növeli az oktató nevelő munka hatékonyságát. 

 

A feladat tervezett ütemezése:  

 Az intézmény kihasználva a pályázatokat és az egyéb forrásokat fejleszti az infokommunikációs 
ellátottságát: 2020.09.01-2023.05.30. 

 Pedagógiai asszisztens alkalmazásának lehetősége: 2020. 09.01 
 - 2023.05.30. 
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A feladat végrehajtásába bevontak köre:  intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 

A hosszú távú célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat A feladat végrehajtásának módszere 

Felelősségi körök meghatározása.  Értekezletek, online fórumok 

Projektek/Feladatok meghatározása.  Értekezletek, online fórumok 

Munkájának értékelése  Beszámolók 
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4. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalémazott céloknak való 

megfelelés 

Kiemelkedő területek 

MEGNEVEZÉS MEGVALÓSÍTÁST 
IGAZOLÓ 

INFORMÁCIÓK, 
(DOKUMENTUMOK) 

 A tantervi szabályozó dokumentumokban megjelenő kritériumoknak maximálisan megfelel a pedagógiai 

program.  

 A célokat konkrét feladatokra bontva határozzák meg az éves munkatervekben.  

 A feladatokhoz időpontokat, felelősöket rendelnek.  

 A stratégiai célok aktuális elemei megjelennek a fejlesztési, intézkedési tervekben.  

 Ezeket nyomtatott és digitális formában közzé-és elérhetővé teszik, és az intézmény valamennyi partnerével 

megismertetik.  

 Az elkészült beszámolók összegzik és elemzik az elért eredményeket, valamint a fejlesztési területeket. 

 Ezek a következő ciklus tervezési dokumentumainak alapjai.  

 A személyi és tárgyi feltételeket az intézményi elvárásokhoz igazítják.  

 Folyamatosak a fejlesztések.  

 A tanulásszervezési eljárásokat, módszereket, eszközöket a pedagógiai program céljainak megfelelően 

választják. 

 

 

Intézményi önértékelés 
dokumentumai 
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Fejleszthető területek 

MEGNEVEZÉS MEGVALÓSÍTÁST 
IGAZOLÓ 

INFORMÁCIÓK, 
(DOKUMENTUMOK) 

 Az intézményi dokumentumok aktualizálása az újonnan megjelenő NAT tükrében. 
 

Intézményi önértékelés 
dokumentumai 

Fejlesztési céljaim 

Projekt neve/azonosítója: IFT-2020/PM-VEÁI – Projekt - 7 

Projekt célja, indokoltsága 

 Cél: Az intézményi dokumentumok aktualizálása az újonnan megjelenő NAT tükrében. 

 Indokoltság: Az intézményi dokumentumok kötelező felülvizsgálata és módosítása 
 

A vezető rövid távú céljai 
Célokhoz kapcsolódó 
kompetenciaterületek 

Várható eredmények 
(Miből tudható, hogy elérte a célját?) 

 
Az intézmény működését meghatározó 
dokumentumok naprakészen való 
elkészítése 
 

   7  

Az intézményi dokumentáció naprakész állapotba kerül 

Projekt mérföldkövei, ellenőrzési 
pontjai 

 Az intézményi dokumentáció felülvizsgálata és módosítása: 2020.06.30. 
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A rövid távú célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat A feladat végrehajtásának módszere 

1.Új intézményi dokumentumok 
elkészítése 

 intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, szakmai munkaközösség-vezetők, 
pedagógusok, értekezletek, szakmai fórumok 

  

  

  

A feladat elvárt eredménye (a cél megvalósulása után várható változás az intézményre vonatkozóan) 

 Az információáramlás elektronikus formája tovább erősödik a pedagógus- gyerek- szülő között. 
 

A feladat tervezett ütemezése:  
 Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata és módosítása 2020.06.30. 

 

A feladat végrehajtásába bevontak köre:  
intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, szakmai munkaközösség-vezetők, pedagógusok, 
értekezletek, szakmai fórumok 

A hosszú távú célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat A feladat végrehajtásának módszere 

Felelősségi körök meghatározása.  Értekezletek, online fórumok 

Projektek/Feladatok meghatározása.  Értekezletek, online fórumok 

Pedagógusok munkájának értékelése  Beszámolók 

  

 


