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1. Pedagógiai folyamatok 

 

 

Kiemelkedő területek 

• A stratégiai és operatív tervezés koherenciájának megvalósulása 

• Az intézményi stratégiai dokumentumok és a köznevelési célok 

összhangjának megvalósulása 

• A stratégiai tervek megvalósulásának elősegítése a tanévekre bontott éves 

tervek alkalmazásával 

• Az éves tervek és a beszámolók összhangjának megvalósulása 

• Az ellenőrzés és a mérés, értékelés eredményeinek rendszeres 

visszacsatolása 

Fejleszthető terület Nincsen megnevezve 

2. Személyiség - és közösségfejlesztés 

 

 

 

Kiemelkedő területek 

• A pedagógiai programban meghatározottaknak megfelelő 

személyiségfejlesztési feladatok megvalósulása 

• A tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztése és nyomon 

követhetőségének megvalósulása 

• A pedagógiai programban megfogalmazott közösségfejlesztési 

feladatokkal összhangban lévő tanulói együttműködés támogatása 

• A több szinten és eredményesen szerveződő közösségépítő programok 

megvalósulása 

Fejleszthető területek 
1. Az egészséges és a környezettudatos életmódra nevelés támogatása  

2. A DÖK működésének, közösségépítő szerepének hatékonyabbá tétele 

Intézkedések 

Intézkedés neve 1.  Környezettudatos életmódra nevelés 

Intézkedés célja, indokoltsága 

A tanórán kívüli tevékenységekben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 

fenntarthatósági kérdések megbeszélésére és környezettudatosabb 

szemléletre nevelésre 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai 
Félévi és évvégi nevelési értekezletek 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat Környezettudatos felnőtté nevelés 

A feladat végrehajtásának módszere 

Olyan jellegű osztályprogramok szervezése, amelyek a környezettudatosság 

irányába terelik a fiatalokat (pl. szemétszedés, papírgyűjtés, szelektív 

hulladékgyűjtés) 

A feladat elvárt eredménye Környezettudatos magatartás 
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A feladat tervezett ütemezése Évente 

A feladat felelőse Intézményvezető, munkaközösség vezetők, osztályfőnökök, pedagógusok. 
   

Intézkedés neve 2.  A DÖK működésének, közösségépítő szerepének hatékonyabbá tétele 

Intézkedés célja, indokoltsága 
A gimnáziumi diákélet felpezsdítése, a fiatalok számára értékes szabadidős 

programok szervezése, közösségépítés 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai 
Félévi és évvégi nevelési értekezletek 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat Diákélet szervezése 

A feladat végrehajtásának módszere Igényfelmérés, a diákok érdeklődési körének felmérése, tantermen kívüli, 

illetve iskolán kívüli programok szervezése 

A feladat elvárt eredménye Pezsgőbb diákélet 

A feladat tervezett ütemezése Folyamatos 

A feladat felelőse Intézményvezető, osztályfőnökök, szaktanárok 

3. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő erdmények 

Kiemelkedő területek 

• Az eredményességi mutatók nyilvántartása, az eredmények rendszeres 

elemzése és azok visszacsatolásának megvalósulása 

• A belső és külső mérési eredmények intézményi szintű közös elemzése, a 

szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása 

Fejleszthető területek A tanulók tanulási útjának a követése 

Intézkedések 

Intézkedés neve Utánkövetés 

Intézkedés célja, indokoltsága 
A diákok tanulmányi eredményének pontos követése segítséget és támpontot 

nyújthat az oktatás további tervezéséhez 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai 
Félévi és évvégi nevelési értekezletek 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat  

A feladat végrehajtásának módszere Az osztályfőnökök bevonásával tartani a kapcsolatot volt diákjainkkal, 

alumni programok szervezésével 

A feladat elvárt eredménye Kapcsolattartás 

A feladat tervezett ütemezése Folyamatos 

A feladat felelőse Intézményvezető, osztályfőnökök 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

Kiemelkedő területek 

• A pedagógusok többszintű együttműködésének és szakmai munkájuk 

intézményi célokkal összhangban történő megvalósulása 

• Rendszeres, magas színvonalú belső tudásmegosztás 

• Folyamatos és hatékony, több csatornán működő kommunikációs rendszer 

működése 

Fejleszthető terület Nincsen megnevezve 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Kiemelkedő terület • A partnerek tájékoztatása rendszeres szabályozott 

Fejleszthető terület • Az intézmény közéletben való részvétele 

Intézkedések 

Intézkedés neve Közéleti részvétel fejlesztése 

Intézkedés célja, indokoltsága 
A gimnázium nem régen működik, így még javítható a közéleti részvétel. A 

helyi adottságoktól is függ az intézmény közéleti szereplése és fontossága.  

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai 
Félévente a nevelési értekezleteken 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat 
A gimnázium közéleti részvételének fejlesztése szűkebb és tágabb körben 

egyaránt 

A feladat végrehajtásának módszere A gimnáziumot megismertetni a város és a térség intézményeivel, a külső 

partneri kör bővítése, az iskolai programok közzététele különböző 

fórumokon 

A feladat elvárt eredménye Magasabb jelentkezési arány 

A feladat tervezett ütemezése 
Folyamatos 

A feladat felelőse Igazgató, igazgatóhelyettesek 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 

 

Kiemelkedő területek 

 

 

 

• Az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak 

megfelelő infrastruktúra biztosítása 

• Rendszeres és nyomon követhető IKT eszközhasználat 

• Átgondolt, tervezett, az intézmény pedagógiai értékeinek, céljainak 

megfelelő humánerőforrás-szükséglet biztosítása 

• A munkatársak döntéselőkészítésébe való bevonása 

Fejleszthető területek 
• Innovációra nyitott szervezeti kultúra továbbfejlesztése, 

hagyományteremtő tevékenységek bevezetése 

Intézkedések 

Intézkedés neve Innováció fejlesztése 

Intézkedés célja, indokoltsága Ahhoz, hogy a gimnázium jövője biztosított legyen, szükség van az 

innovációkra, hagyományteremtő célzattal 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési 

pontjai 
Évente 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat Új programok, tevékenységek bevezetése a gimnáziumba 

A feladat végrehajtásának módszere Szakmai egyeztetések a kollégákkal, továbbképzéseken való részvétel, 

egyeztetések más iskolákkal, közös ötletelés 

A feladat elvárt eredménye Innovatívabb iskola  

A feladat tervezett ütemezése 
Folyamatos 
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A feladat felelőse Intézményvezető, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok 

7. Az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvben meghatározott országos szakmai 

elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés 

 

 

Kiemelkedő területek 

• A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi 

szabályozó dokumentumban meghatározott célok és a pedagógiai program 

összhangja 

• Az intézményi tervezési dokumentumok alapja a pedagógiai programban 

szereplő kiemelt stratégiai célok megvalósítása 

Fejleszthető területek Nincsen megjelölve 

 

 

Az intézkedési tervet a nevelőtestület a 2023.01.09-i értekezleten jóváhagyta. 

                                   

 
 

 


