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Intézményi önértékelés eredményeként létrehozott 

Intézkedési terv 
 

Intézmény neve: Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium  

Intézmény OM azonosítója: 032585 

Intézményvezető neve: dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó     

Intézményvezető oktatási azonosítója: 77285168090 

Intézkedési terv neve/azonosítója: LU5PMDT2KTPE3PCG 

Intézkedési terv kezdő dátuma:  2019.01.01. 

Intézkedési terv befejező dátuma:  2021.06.30. 

  

Kiemelkedő terület(ek) felsorolása: 

1. Pedagógiai folyamatok:  

A stratégiai és operatív tervezés a kibővített iskolavezetés együttgondolkozása után az 

intézményvezető irányításával történik, melyben megjelennek a működést befolyásoló 

mérési eredmények, a társadalom elvárásai, valamint az intézmény megítélése. A 

fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés mellett fontos szerepet játszanak a 

helyi civil partneri kapcsolatok. Az intézményi dokumentumok összehangolása 

folyamatos. 

Kiemelkedő a szakmai munka reális, rendszeres értékelése. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés:  

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát A pedagógusok megosztják 

egymással módszertani tudásukat, már belső igényként jelenik meg automatikusan a 

szakmai napunk megtartása. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés 

elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban előírtak szerint a munkatervben 

szerepel, a beszámolókból követhető. Az intézmény közösségi programokat szervez, 

melybe bevonja a diákönkormányzatot és a szülői szervezetet is. A kiemelt figyelmet 

igénylő tanulókkal megfelelően képzett szakembergárda foglalkozik. Hangsúlyos a 

tehetségek azonosításra, gondozásra, valamint a tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulóink felismerésére és fejlesztésére. Komplex személyiségfejlesztésre törekedünk a 

tanórán kívüli tevékenységekkel is.  A tanulók szociális hátrányainak enyhítése, az 

odafigyelés példaértékű. 

3. Eredmények: Nyilvántartjuk és elemezzük az intézményi eredményeket, A 

nyelvvizsga-eredmények, lemorzsolódási mutatók, partneri elégedettségmérés 

eredményei kiválók,  a mérési eredmények következetes felhasználása nyomon 

követhető. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció: Az intézmény vezetése 

támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket. A munkaközösségek 
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bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, 

értékelése.  

5. Az intézmény külső kapcsolatai: Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon 

eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. Az intézmény részt vesz a különböző 

társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben. A pedagógusok és 

a tanulók részt vesznek a különböző helyi rendezvényeken, sőt több megyei, országos 

verseny, konferencia szervezője az iskola. Az intézmény kiemelkedő szakmai és 

közéleti tevékenységét elismerik különböző  díjakkal, elismerésekkel. 

6. A pedagógiai munka feltételei:  

Az intézmény rendszeresen felméri a humánerőforrás szükségletben bekövetkező 

hiányt, valamint tárgyi feltételek meglétét, a felmerült problémákat idejében jelezi a 

fenntartó felé. Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az 

intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezeti működésében, és a 

nevelő-oktató munka részét képezik. Az intézményben dolgozók és külső partnereik 

ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új hagyományok 

teremtésére. A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, 

az eredményekről rendszeresen beszámolunk. A pedagógus továbbképzések széleskörű 

támogatása, szervezése, az innovációk kezdeményezése folyamatos. 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés: Az intézmény pedagógiai programja 

koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban foglaltakkal, a reális stratégiai célok megvalósítása nyomon 

követhető. 

 

Intézkedés neve/azonosítója: Intézményi intézkedési terv az OKM mérési eredmények 

növelésére vonatkozóan/ LU5PMDT2KTPE3PCG 

Intézkedés célja, indokoltsága: Az OKM mérések az elvárt szint alatti értékűek, ezért ezek 

növelése a cél. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: Éves intézkedési tervek (Szövegértés, 

matematika) 

A célok eléréséhez szükséges feladatok: Az érintett munkaközösségekkel folytatott közös 

gondolkodás kezdeményezése. Folyamatos szövegértési és logikai, matematikai feladatok 

gyakorlása, koncentráltan a mérés előtti hónapokban. 

A feladat: OKM mérések eredményeinek növelése az általános iskolai területen. 

A feladat végrehajtásának módszere: Tanórai gyakorlás, szakköri fejlesztés 

A feladat elvárt eredménye: OKM eredmények növekedése a 6. és 8. évfolyamon 

A feladat tervezett ütemezése: 

 Mérés: május 

 Intézkedési terv az előző mérési eredmények alapján: június 
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 Intézkedési terv kezdete: szeptember 

 Előző évi eredmények elemzése: március 

 Felkészülés intenzív szakasza: április-május 

 

A feladat felelőse(i): munkaközösségvezetők, felsős szakmai intézményvezető helyettes, 

intézményvezető 

 

 

 

Százhalombatta, 2019. január 1. 

 

 

 

 

 Horváthné dr. Hidegh Anikó        Adorjánné Káldi Boglárka 

  intézményvezető    belső értékelési csoport vezetője 

            intézményvezető helyettes 

 

 

 


