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Bevezetés

Az oktatási Hivatal által összeállÍtott és rendelkezésre bocsátott adatbázisok kozül, az intéz-

mény a2oL9' évi kompetenciamérés eredményei alapján, a TE|T sablonban rögzített elvárá-

sokkal összehasonlítva elmaradást mutat.

A TE;T azt is elemezte, hogy iskolánk vonatkozásában, mely terület az, amely szükségessé te-

szi intézkedési fejlesztési terv elkészítését 2o25-ig'

ez a terulet a 20].9-esévre vonatkoztatva az akkori hatodik osztályban megírt kompetencia-

mérés eredményeire vonatkozik

A többi terület mind az átlagnáljobban teljesített, külön beavatkozást nem igényel.

A) Az iskola éptilete

A településen egy általános iskola működik. Az intézmény német nemzetiségi nyelvok-

tató általános iskola. Három feladatellátási hellyel rendelkezik.

Aziskolában az ].9O0-as évek óta folyik a gyermekek nevelése, oktatása.

Az intézmény az általános funkciók mellett, további célul a német nemzetiségi nyelv és

népismeret tanítását, a kisebbségi kultúra ápolását tűzte ki.

Felújítás 2O16-ban történt, a települési önkormányzat által benyújtott sikeres pályázat-

nak koszönhetően.

B) Az iskola képzési rendszere

Az iskolában nyolc osztály működik. A tanulólét szám az utóbbi években I29-L34 között

változik' Más településről a bejáró tanulók száma 10% körül alkul.

Az alsótagozaton tanulók száma arányaiban megegyezik a felsős létszámokkal. Össze-

vont osztályaink nincsenek. Három napközis csoportunk és egy tanulószobai csopor-

tunk van.

Az iskola pedagógiai programja tartalmazza mindazokat a célkitűzéseket, feladatokat,

nevelési elveket, prioritásokat, melyek mentén megvalósul a tanulók nevelése és okta-

tása '

A tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek is hozzájárulnak, tanulóink személyiségé-

nek fejlesztéséhez, a programunkban meghatározottak szerint.



c} Az iskola tanu!ói

Atanulók létszáma az elmúlttanévben tŻ9fő volt. A HH és HHH aránya elenyésző, SNl
tanulóink száma 4 fő.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 6 fő részesül'

Az iskolában folyó nevelő-oktató munkánkat pedagógiai alapelvek, célok és feladatok
határozzák meg, melyeket a Pedagógiai Program tartalmaz. Ezeket a rövid és hosszú
távú célokat mun katervein k, valamint az intézmény fejlesztési tervei ta rtalmazzák'

A tanév végi beszámo!ók tartalmazzák az elvégzett feladatokat, irányt mutatva a követ-
kező tanév prioritásaira.

D) Vezetés

Az iskolavezetés szervezeti ábráját az intézményi SZMSZ tartalmazza. A magasabb
vezetők közé tartozik az intézményvezető és helyettese.

Munkaközösségvezető segíti a vezetési munkát

^14főt 
számláló nevelőtestülettel együtt, valamint egy NoKS dolgozó (iskolatitkár)

segítségével igyekszik az iskola a kitűzött célokat megvalósítani'

El Személyifeltételek

L5,2 pedagógus státusszal rendelkezik az intézmény.
2,5 főtechnikai személyzet, 1 fő iskolatitkár.
5 fő megbízásos szerződéssel és a gyógypedagógusi állás heti 9 órában is megbízá-
sos feladat.
A szakos ellátottság az óraadókkal együtt jónak mondható.
Az informatika területén azonban nehéz szakembert találni'
A nevelőtestület átlagéletkora 50 év. A kollegák közül 50-50 %-ra tehető a tanító és

tanári végzettségű pedagógus. Néhányan tanítói és tanári végzettséggel is rendel-
keznek.
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He!yzetértékelés elemzése

- Továbbtanulásimutatók

Továbbtanu-
lás

intézmény
2021

Gimnázium-
ban tovább-
tanulók aľá-

nva

ęlván érték
202t
tankerĹileti át-
lap,202l

irĺtézmény
2020

szakgĺmnázi-
umban tovább-
tanulók aránya

33%

megengedett
éfték2020
tankertileti át-
las.2020

9 % (szakiskola)

szakktizépisko-
lában továbbta-
nulók aránya

33%

intézmény
2019
megengedett
érték 20l9
tarrkerületi át-
laz2019

58%

33%

nem tanul to-
vább

intézmény
20r8

50%

elvárt érték
201 8

2t%

tankerületi át-
las 2018

0%

29%

33%

42%

iĺtézmény
2017

I5%

18%

elvárt érték
20r7

20%

44%

tankęrülęti át-
las.201'7

0%

34%

8%

5t%

s5%

3l Y.

intézményben minden tanévben, minden végzős tanuló beiskolázása sikeres.

110 /L I /O

I6%

végzős diákok szülői és pedagógusi segítséggel, képességeikhez mérten meg-

lelő i ntézm ényt vá lasztan ak a továbbta n u lásra.

középiskolák éves visszajelzései alapján sikeres tanulóink iskolaválasztása.

20%

0%

37Y"

29%

0%

a1 0/Lt /o

38%

0%

45%

r6%

29%

33Y"

0%

3t%

0%

45%

10/L/O

38%

0%

0%
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Helyzetértékelés elemzése
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- Lemorzsolódásimutatók

2021

Évek

2020
2019
2018
2017

lskolánkban a lemorzsolódás területén nem szükséges intézkedésitervet ké-

szíteni. Az évismétlők száma a megengedett határérték alatt van. A lemor-

zsolódással, veszélyeztetett tanulók aránya a megengedett maximális érték-

hez képest alacsony.

meoenoedett érték
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lyeztetett tanuIók aránya
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2 3Yo
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_ Lemorzsolódásimutatók
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2017
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- Hiányzási mutat k

EV
't0-29 rát igazolat-
lanul hiányz tanu-
l k aránya (%' FEH)

3049 rát igazolat-
lanul hiányz tanu-
l k aránya (%' FEH)

50+ rát igazolat-
lanul hiányz ta-
nul k aránya (%,

FEH)

250+ rát igazoltan
vagy igazolatlanul hi-
ányz tanul k aránya

(%, FEH)

10-29 rát igazolat_
lanul hiányz tanu-
l k aránya (%, tan-

ker let)

3049 rát igazolat_
lanul hiányz tanu-
l k aránya (%, tan-

kertilet)

50+ 151;n".o-
latlanul hiányz
tanul k aránya
(%' tankerÜlet)

250+ rát igazoltan
vagy igazolatlanul

hiányzo tanul k ará_
nya (?/., tanker let)

2021 %o o/o ot/o o/o oÄ
%o % o/to

2020 o/o % o/o % ot/o %o % ot
IO

2019 %o % % % % oÄ
%o %o2018 o/o

%o o/o o//o %o o/o o/o o/o

Nem volt az intézményben igazolatlan hiányzás. A hiányzási mutat k j val a tankerĹjleti átlag alatt Vannak.



- Kompetenciamérésmutat i

Kompetenciamérés
6. osztály sziivegértés 6. osztáIy matematika 8. osztály sztivegértés 8. osztály matematika

pontszám
min. sz.alat-
tiak

pontszám
min. sz.alat-
tĺak

pontszám
min. sz.alat-
tiak

pontszám
min. sz.alat-
tiak

intézmény 2019 1380 LO% 1139 50% 17oŻ o% 17Ż4 o%
országos átla*2oL9 1,499 6% 1,495 13% 1_608 ro% 7624 1,6%

intézménv 2018 1.476 L7% 1,462 r7% L649 LO% 1'6Ż4 20%
országos átlag 2018 1.492 7% 1499 I3o/o L602 L2% 16L4 19%

intézmény 2017 1516 o% r454 8% 1548 8% 1604 0%
országos átlas'2ot7 1503 8% 1,497 Ls% 1,57I 74% 76IŻ Żo%

Az elmrilt cjt évben egy esetben szerepelt a 6. évfolyamon matematikáb la vártnál alacsonyabb eredmény. Az akkoritanul k aZOZo/ŻOŻL-es
tanévben fejezték be az általános iskolai tanulmányaikat.

A telephely eredménye a tanul k korábbi eredményeit figyelembe véve, Vagy nem tér el szignifikánsan a vártt l, vagy némi fejleszt hatás
megfigyelhet .



il. Az adatok általjeIzett kedvezőtlen helyzet(ek) okainak feltárása

Partnerkapcsolatok
Az iskolai nevelés-oktatás, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elen-
gedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése'
Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kolcsönös
bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kcjlcsönös támogatás
és a koordinált pedagógiai tevékenység' Eredménye a családi és az iskolai nevelés
egysége, és ennek nyomán a gyermeki személyiség kedvező fejlődése'

A diákok és o pedogőgusok együttmíiködésének formái:
o Ą tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről,ill. az aktuális feladatok-
rol az iskola igazgatoja, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tá-
jékoztatják.
. Az intézmény vezetője legalább évente egyszer a diákkcizgyűlésen, valamint a

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője havonta egy-
szer, a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és faliújságon keresztül, az osztály-
főnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat.
o Ą tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyé-
nileg, illetve választott képviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőjével, a neve-
lőkkel, a nevelőtestülettel vaEY az iskolaszékkel.
o Ą tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról az osz-
tá lyta n ítók és a sza kta ná rok fo lya matosa n tájé koztatjá k.

A sziilők és d pedagógusok együttmíÍködésének formái:
. Családlátogatás (cinállóan, illetve a családsegítő szolgálattal együtt is)
. Egyéni beszélgetés
. Szülői értekezlet
. Fogadóóra
o Bemutatóóra
. írásbelitájékoztató
. Előadások szervezése
. Kozös programok
. Pályaválasztási tanácsadás
. Kooperatív technikák alkalmazása a szülők megnyerése, szemléletformálása
az együttműködés ncivelése érdekében
. Az SNl tanulókkal és szüleikkel tcirténő folyamatos kapcsolattartás
. Nyilvánosság biztosítása
Az intézmény rendszeresen tartja a kapcsolatot az alábbi szakmai szervezetekkel:

-gyermek és ifjúságvédelmi szervezetek,

-gyámhatóság,
-szakmai szolgáltató szervezetek,

-szakszolgálatok,
_iskola-egészségügy,

-kultu rá lis és sportszervezetek,

-civil szervezetek.
o Ą kapcsolattartás rendjét az SZMSZ tartalmazza.

9



2. Belső erőforrásrendszer és szervezeti struktúra

Diá kö n kormá nyzat vezetője osztályfőnöki m unka közösség
vezetője

Nevelćítestület

10



3. AlkaImazottmódszerek:

Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a pedagógusok és a diákok módszertani kultúrá-
jának fejlesztésére. A tanárok részben a beiskolázási terv szerint, részben önként vál-
lalt továbbképzések keretében bővítik a területen ismereteiket.
Az iskolai élet állandó mozgása, változása, a járványhelyzet, a digitális oktatás, új ki-
hívások elé állítja az iskolahasználókat, így a szülőket, diákokat és a pedagógusokat
egyaránt.
Pedagógiai programunk tartalmazza a módszereket, melyek segítségével igyekszünk
a tanítás- tanulás folyamatában a ismereteket tanulóinkkal hatékonyan megtanítani.

NevelésÍ módszereĺnk két nagy csoportra oszthotók:
- Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a ne-

velő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
- Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttéte-

lesen, a tanutói kcizösségen keresztül érvényesül.

lskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:

Szokások kialakítását
célzo, beidegző módsze-
rek.

Közvetlen módszerek

- Kcjvetelés
- Gyakoroltatás
- Segítségadás
- Ellenőrzés
- osztönzés

Magatartási modellek
bem utatása, közvetítése.

3.

Közvetett módszerek

Tu d atos ítá s (m eggy őző-
dés kialakítása).

- A tanulói közösség
tevékenységének
megszervezése.

- Kcjzös (közelebbi vagy
távolabbi) célok kitíízése,
elfogadtatása.

- Hagyományok kialakítása.
- Követelés.
- Ellenőrzés
- Ösztonzés.

- Elbeszélés'
- Tények és jelenségek
bemutatása.
- Műalkotások bemu-
tatása.
- A nevelő személyes
példamutatása.
- Magyarázat, beszél-
getés.
- A tanulók onálló
elemző munkája'

- A nevelő részvétele a ta-
nu lói közösség tevékenysé-
gében.
- A követendő egyéni és
csoportos minták kieme-
lése a kozösségi életből.

- Felvilágosítás a betar-
tandó magatartási normák-
ról.
- Vita.

L7



A méltányos oktatásszervezés az egyenlőtlenségek felszámolását tűzi ki célul. Azonos
esélyek megteremtése, az otthonról hozott háttér miatti lemorzsolódás kiküszöbö-
lése, a felhalmozott elmaradás kompenzácioja, a korai iskolaelhagyás problémájának
megoldása'
A f elzárkőztatás n agyon fo ntos és el e nged h etet l en cél kitűzés.
lntézményünk pedagógiai programja és munkatervben meghatározott célkitűzései
ebben a szel lem be n határozzák meg m űköd ésü n ket.

lll. lntézményfejlesztési célok

Méltányos oktatásszervezés

Kompetenciamérési mutatók javítása érdekében kitűziitt célok

A pa rtnerka pcsolatokat éri ntő céljai nk bem utatása :

L

A kltűzött cél megfo_
galmazása
Partnerkapcsolati
együttműkodések konk-
rét tevékenységekkel
való megtöltése

2. Esetmegbeszélések az

iskolahasználók bevoná-
sával

3. Nevelőtestületi együtt-
működések megvalósĹ
tása

A cél elérésének terve-
zett dátuma
2022. szeptember-
2025. december 31.

A belső erőforrásrendszert és szervezeti struktúrát érintő céljaink bemutatása:

2022. szeptember
2025. december 31.

L.

Żo22-2oŻ5

A kitűzött cé! megfo-
salmazása

A cél elérését jelző siker-
kritériumok
A szülők és pedagógusok 

l

részéről hatékony és 
i

eredményes probléma- 
l

kezelés l

A rendelkezésre álló hu-
mán erőforrás megfe-
lelő logiszti kája, fejlesz-
tése

A partneri együttműkci-
dés hatékonyabb

mérési eredmények érté-
kelése
hospitálási napló
kompetencia eredmé-
nyek javulása

A cé! elérésének terve_
zett dátuma
2022-2025

A cé! elérését jelző slker-
kritériumok
A nevelőtestület tagjai, a

tantárgyi koncentrációt
figyelembe véve, együtt
dolgoznak a jobb ered-
ménvekért
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A módszertant érintő céljaink bemutatása:

1.

A kitűzött cél megfo-
salmazása
Módszertani változtatá-
sok tanórai bevezetése,
kiemelve a szövegértés
és a matematikai logika
területét

Ż. pedagógus módszertani
eszköztár bővítése

A méltányos oktatásszervezést érintő céljaink bemutatása:

A cél eIérésének terve-
zett dátuma

L.

Żo2Ż-Żo25

A kitíĺzött cél megfo-
salmazása
tanulói motiváció erősĹ
tése a kívánt területen,
változatos tanórai és

tanórán kívüli tevékeny-
ségek szervezésével

Żo2Ż-2oŻ5

A cé! elérését ielző siker-
kritériumok
kompetenciamérések
eredményeinek folyama-
tos javulása

A cé! elérésének terve-
zett dátuma
2022-2oŻ5

Eredményes továbbkép-
zések a kívánt területen

A cél elérését jeIző siker-
kritériumok
Közös tudásalapon
nyugvó együttműködés.
Diáki együttműködés haj-

landóságának növelése
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lV. lntézményi komplex cselekvési terv: a kompetenciamérési mutat k javítása érdekében

lntézkedési
tervben räg-
zített fejlesz-
tési terÜlet
megneve-
zése

Cél megfogalmazása cél
elérésének
tervezett
dátuma

cél elérését ielz
sikerkritériu mok

Cél eléréséhez
sz[ikséges tevé_
kenység megneve-
zése

Tevékeny-
ség kez-
dete és
vége

Eri ntett
résztvev k

Felel s Elvárt eredmény

L Partnerkap-
csolat

-Partnerka pcsolati egyritt-
mĹíkcidések konkrét tevé-
kenységekkel va l megtcil-
tése

-Esetmegbeszélések az is-
kolahasznál k bevonásáva l

-Nevel testÍ.ileti egytittm -

kodések megval sítása

2022-202s - A szĹil k és peda-
g gusok részér l
hatékony és ered-
ményes probléma-
kezelés.

- A partneri egyritt-
m kodés hatéko-
nyabb

- Mérésieredmé-
nyek értékelése,
hospitálási napl
vezetése, kompe-
tenciaeredmények
javulása

- Sztil i részvételre
ép l programok
megval sítása

- Hospitálás, mun_
kakozosségi meg-
beszélések.
Adatbázis
Tudástár létreho-
zása.

2022-2023 - SZMK tag-
jai, szril k,

nevel k

-Nevel tes-
tr.ilet

- Vezet ,

munka-
koz.ve-
zet

-Mérés-
koordiná-
tor

Probléma kezelés,
konfliktusmegoldás
hatékonyságának
novelése.
Motivált nevel tes-
tĹilet
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2. Bels er for-
rásrendszer
és szervezeti
stru ktri ra

Rendelkezésre áll humán
er forrás megfelel logisz-
tikája, fejlesztése

2022-2025 A nevel testrilet
tagjai a tantárgyi
koncentráci t figye-
lembe véve, egy tt
dolgoznak a jobb
eredményekért

M u nkacsoportok
felállítása, célzott
fejlesztések

202Ż-2023 Nevel tes-
trilet, mun-
kakcizosség-
vezet

lntéz-
mény-ve-
zetés,
munkakci-
zosség-
vezet

Mď''',áLt 
"e"eb1e 

l
trilet

3 M dszertan Modszertani változtatások
tan rai bevezetése, ki-
emelve a szovegértés és a
matematikai logika terĹile-
tét

Pedag gusm dszertani
eszkoztár b vítése

2oŻ2-2025 Kompetenciaméré-
sek eredményeinek
folyamatos javulása

Eredményes to-
vábbképzések a kĹ
vánt tertjleten

M dszertanĺ to-
vábbképzések be-
építése a beiskolá-
zási tervbe

Bels továbbképzé-
sek

2022-2023 Nevel tes-
trilet tagjai
a beiskolá-
zási terv
fiiggvényé-
ben

Vezet ,

munkako-
zcisség-

vezet

Szakképzett peda-
g gusok, fejlett
m dszertani esz-

koztárral rendelkez-
nek

4. Méltányos
oktatás szer-
vezés

Tanul i motiváci k er sĹ
tése a kívánt tertileten,
változatos tan rai és tan-

rán kívÍ'ili tevékenységek
szervezésével, az egyenl t-
lenségek felszá molásával,
az esélyegyenl ség szelle-
mében

2022-2025 Kozcis tudásalapon
nyugv egyrittmĹí_
k dés.
Diáki egyi.ittm k -

dés hajland ságá-
nak ncjvelése.

Fenntart val tor-
tén egyeztetés a
tan rán kívrili fog-
lalkozások eszkoz-
tárának b vítésér l

a cél érdekében.

2023-2o2Ą Fennta rto,
nevel tes-
tĹilet, fej-
leszt peda-
g gus

Vezet Motivált tanul k és
pedag gusok. A le-

morzsol dás száza-
lékos értékei ala-
csonyak.

Leányvár, 20ŻL' augusztus ]-7.
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