






































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

elkészítése,
a feladatot mindenki a magáénak érzi és elkészíti a 

tantárgyára vonatkozó terveket

eredmények 

kiértékelése,                                                                                                                                                                                                      

fejlesztési tervek 

kidolgozása

augusztus 30. 

mérési koordinátor                                                                        

felelős: intézményvezető 

helyettes,              

résztvevők: 

fejlesztőpedagógusok, 

szaktanárok

kiértékelési 

táblázatok, egyéni 

fejlesztési tervek

megvalósulásának nyomon követése. ellenőrzés
értekezlet, 

megbeszélés
folyamatos

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes, 

munkaközösségvezető

tervezés 

dokumentumai, 

hospitálási naplók

Szaktanári tervek elkészítése 

(típushibák, hiányosságok alapján).

minden szaktanár beépíti a tanmenetébe a 

fejlesztést

központi tanmenetek 

osztály 

összetételéhez 

igazított átdolgozása

szeptember 25.
munkaközösségvezető 

tanítók, tanárok
tanmenetek

4. A CÉLOKBÓL EREDŐ FELADATOK, INTÉZKEDÉSEK az érintett feladat-ellátási helyre vonatkozóan

·         A 3. szint alatt teljesítő tanulók egyéni (tanulói jelentésre épülő) fejlesztési tervének

 Osztály-szintű szaktanári tervek elkészítése (típushibák, hiányosságok alapján)

Tanulókra vonatkozó feladatok



A tanulók célirányos fejlesztése. a fejlesztés beépül a tanórákba

változatos 

munkaformák, 

személyre szabott 

feladatok, elvárások

folyamatos tanítók, szaktanárok óravázlatok

Fejlesztési folyamat közbeni belső 

mérések elvégzése.
célirányos mérések 

felmérések íratása, 

kiértékelése
havonta szaktanárok felmérések

A fejlesztési folyamat eredményeinek 

elemzése.
mindenki megírja a felmérést, nincsenek hiányzók

tanulók 

tájékoztatása, belső 

értekezletek

folyamatos, 

havonta

munkaközösség- 

vezetők

munkaértekezletek 

jegyzőkönyve

A szülők tájékoztatása. a szülők bejönnek a szülői értekezletre
szülői értkezeletek 

tartása

szeptember és 

február
osztályfőnökök jelenléti ívek

A tanulók tájékoztatása, felkészítése. nincsenek hiányzások az órákról, foglalkozásokról

tájékoztatás, 

foglalkozások, 

felkészítések tartása

folyamatos

 mérés koordinátor, 

osztályfőnökök, 

szaktanárok

E-kréta 

bejegyzések

szülői együttműködés
beszélgetés a 

szülőkkel
folyamatos

osztályfőnökök, 

intézményvezető

feljegyzések 

szülővel történő 

beszélgetésről

tanulók érdekeltté tétele osztályzat, beírás folyamatos
osztályfőnök, szaktanár, 

intézményvezetés

E-kréta 

bejegyzések

tanulók érdekeltté tétele
változatos oktatási 

módszerek
folyamatos

osztályfőnök, szaktanár, 

intézményvezetés
hospitálási naplók

A hatékony tanulási technikák 

megismertetése a tanulókkal.

hatékony tanulási technikák összegyűjtése és 

alkalmazása

Pedagógus team 

munka, 

továbbképzés

folyamatos

munkaközösség-

vezetők, osztályfőnök, 

szaktanárok, 

intézményvezetés

munkaértekezletek 

emlékeztetője, e-

kréta bejegyzések

 A tanulók önismeretének, 

önértékelésének fejlesztése.
helyes önismeret önértékelés folyamatos pedagógusok hospitálási naplók

 A fejlesztés folyamata

Feladatok az országos mérések előtt

A tanulók motivációs szintjének 

emelése.



A mérési-értékelési kompetenciák 

fejlesztését segítő, valamint a tanulók 

aktivitására épülő hatékony tanulás-

szervezési eljárások bevezetését segítő 

továbbképzéseken való részvétel.

ingyenes, helyben megvalósuló, egész tantestületet 

érintő továbbképzések

célirányos, gyakorlat-

orientált elmélet és 

gyakorlat

munkanap 

délutánján

szaktanácsadók, 

előadók, trénerek, 

peagógusok

tanúsítvány

A kompetenciafejlesztés beépítése a 

tanórákba (valamennyi tantárgy!)

mindenki elfogadja ennek fontosságát, lehetőségek 

kidolgozása, alkalmazás, beépítés
team munka folyamatos pedagógusok

e-kréta 

bejegyzések, 

hospitálási naplók

Pozitív, fejlesztő hatású tanórai légkör 

megteremtése, a tanulók önmagukhoz 

mért fejlődésének elismerése

egyéni bánásmód, önmagához mért fejlődés 

értékelése
pozitív megerősítés folyamatos pedagógusok

hospitálási naplók, 

e-kréta

Pedagógusok együttműködése 
olyan időpont kiválasztása, amikor minden érintett 

szabaddá tudja tenni magát

rendszeres belső 

tapasztalatcsere, 

bevált jó 

gyakorlatok átadása, 

hospitálások, 

esetmegbeszélések

folyamatos pedagógusok
hospitálási naplók, 

e-kréta

Kompetenciafejlesztést segítő feladatok 

gyűjtése, rendszerezése
munkaközösségi foglalkozások tartása team munka folyamatos munkaközösség-vezetők

eemlékeztetők, 

feladatgyűjteménye

k, adatbank

  A témazáró dolgozatok tartalmának és 

követelményének egységesítése a 

kompetencia-alapú megközelítés 

beépítése.

évfolyamonként és tantárgyankénti megbeszélések, 

egyeztetések
team munka folyamatos

munkaközösség-

vezetők, pedagógusok
felmérések

 A hatékony, tanulást segítő digitális 

tananyagok megismerése, felkészülés 

ezek tanórai alkalmazására.

továbbképzés, bemutató óra
bemutató óra, tanári 

bemutatás
havi 1 alkalom

iskola vezetősége, 

pedagógusok

továbbképzés 

igazolások

Pedagógusokra vonatkozó feladatok



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

 A fejlesztéshez szükséges erőforrások 

számbavétele (humán és tárgyi), az 

egyes részfolyamatok felelőseinek 

kijelölése.

naprakész állománytábla

változások 

folyamatos 

figyelemmel kísérése

folyamatos
intézményvezető-

helyettes
állománytábla

 A fejlesztő munka folyamatos, 

rendszeres ellenőrzése, beszámoltatás, 

dokumentum-elemzés (naplók, 

fejlesztési tervek, stb. ), értékelése

óralátogatások, dokumentum ellenőrzések ellenőrzés folyamatos 

intézményvezető; 

jintézményvezető 

helyettes, 

munkaközösség-vezetők

hospitálási napló

Bemeneti, diagnosztikus mérések 

beépítése az iskola értékelési 

rendszerébe

félévi év végi elemzések, beszámolók

elemzés, 

következtetések 

levonása

félévkor, év 

végén

munkaközösség-

vezetők, pedagógusok

munkaterv, 

beszámoló

A kompetenciafejlesztést támogató 

tárgyi környezet biztosítása (pályázati 

lehetőségek kihasználása)

állapotfelmérés, megnyert pályázat, pénz megfigyelés folyamatos
intézmény vezetése, 

fenntartó

beszámolók, 

nyertes pályázatok

 A pedagógusok teljesítményértékelése 

során a kompetenciamérés 

eredményessége érdekében végzett 

tevékenység figyelembe vétele

kompetencia mérés eredményességére vonatkozó 

indikátorok megfogalmazása és beépítése az 

értékelési szabályzatba

megfigyelés, 

értékelés
év vége intézmény vezetése

Pedagógus 

értékelési 

szabályzat, 

értékelés

Nyilvánosság, tájékoztatás: szülők, 

fenntartó

honlap, SZMK értekezlet, Intézkedési terv, 

beszámoló

nyilvánosságrahozás

, tájékoztatás

aktuális 

időszak
intézményvezető honlap

Fenntarthatóság: az intézkedési terv 

elemeinek beépítése az éves 

munkatervekbe

megjelenik az éves munkatervben és a 

beszámolókban

nevelőtestületi 

értekezletek
év eleje

munakközösség-

vezetők, intézmény 

vezető

munkatervek, 

beszámolók

Iskolavezetésre vonatkozóan



  A fejlesztő munka folyamatos, 

rendszeres támogatása, ellenőrzése, 

értékelése

folyamatos kapcsolattartás
e-mail, telefon, 

megbeszélés

folyamtos, 

aktuális 

időszakban

fenntartó
e-mailek, hivatalos 

okmányok, e-kréta

Fenntartóra vonatkozóan


