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Intézmény neve: Balsaráti Vitus János Általános Iskola 

Intézmény OM azonosítója: 028352 

Intézményvezető neve: Sztankovánszki Anna Julianna 

Intézményvezető oktatási azonosítója: 73540073301 

Intézkedési terv neve/azonosítója: 
Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás 

után 

Intézkedési terv kezdő dátuma: 2019. szeptember 1. 

Intézkedési terv befejező dátuma: 2024. augusztus 31. 

1. Pedagógiai folyamatok 

Kiemelkedő terület (ek) 

Kiemelkedő terület 

Az iskola vezetése a tervezésben kiemelten számít a 

pedagógusok munkájára, szaktudására, szervező 

munkájára. A stratégiai tervek aktuális elemei 

megjelennek az intézményi dokumentumokban. Az 

intézmény terveinek megvalósítása a pedagógusok, 

a DÖK, a szülői közösség bevonásával történik. Az 

intézmény nevelőtestületének a pályázatok kapcsán 

végzett közös munkája, összefogása jellemző. Az 

egyéni bánásmód megvalósítását az intézményben 

alkalmazott pedagógiai módszerek, eljárások 

segítik. Az intézményben magas színvonalú 

pedagógiai munka folyik. A pedagógusok tervező 

munkája és a megvalósulás dokumentumai koherens 

egységet mutatnak. A tanulók értékelése az 

intézményi dokumentumokban meghatározott elvek 

szerint valósul meg. A mérési eredményeket elemzik 

és fejlesztési feladatokat határoznak meg. Az 

intézmény támogatja az innovációt.  

Intézkedések 

Intézkedés neve/azonosítója: Az önértékelés hasznosulása 

Intézkedés célja, indokoltsága: 
Az önértékelésben feltárt területek megjelenítése a 

munkatervben. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: Éves beszámolókban a megvalósulás értékelése 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: 
Az intézményi önértékelési rendszer szorosabban 

épüljön be a pedagógiai folyamatokba. 

A feladat végrehajtásának módszere: 

Az önértékelésben megjelölt fejleszthető területek 

összesítése, a fejlesztés irányvonalának 

meghatározása. 

A feladat elvárt eredménye: 
Intézményünkben hatékonyabb munkavégzés 

valósítható meg. 

A feladat tervezett ütemezése: Évente 

A feladat felelőse(i): 
Intézményvezető, vezető-helyettes, munkaközösség 

vezetők, pedagógusok. 
  



2. Személyiség - és közösségfejlesztés 

Kiemelkedő terület (ek) 

Kiemelkedő terület 

Az intézményt a támogató, fejlesztő tanulási kultúra 

jellemzi. A gyermekek képességeinek feltérképezése 

sokrétű, hátrányaik leküzdésére fejlesztő, reális 

célokat fogalmaznak meg. Az intézmény által 

képviselt közös értékrend, értékrendszer ennek 

megvalósulását támogatja. A célok 

meghatározásánál figyelmet fordítanak az 

esélyteremtésre. A tanulók személyes és szociális 

képességeinek fejlesztési színterei az intézményben 

széleskörű. A tanulók szociális hátrányainak 

enyhítését, különösen a kiemelt figyelmet igénylő 

tanulóknál kiemelten kezelik. Az intézményben 

alkalmazott pedagógiai módszerek, eljárások, 

munkaformák az önálló tanulást, a tanulás 

tanításának megvalósulását szolgálják. Az 

intézmény kiemelkedő közösségfejlesztő, 

közösségépítő feladatot lát el. A közösségi 

programok sokszínűek. Meghatározó az iskola léte 

és működése a faluban. 

Intézkedések 

Intézkedés neve/azonosítója: 
A tehetséges tanulók feltérképezése és 

fokozottabb mentorálása. 

Intézkedés célja, indokoltsága: 

Tehetségígéretek azonosítása. A tehetségterületek 

beazonosítása. Tehetséggondozáson részt vevő 

tanulók számának növelése. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: 
Évente az 5. évfolyamon tehetségazonosítást 

végzünk. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: 

A tehetségek feltérképezéséhez a módszerek, 

eljárások kiválasztása, alkalmazása. 

Tehetséggondozáson részt vevő tanulók számának 

növelése. 

A feladat végrehajtásának módszere: 
A tanulók megismerése, többfajta pedagógiai és 

mérési módszer alkalmazása. 

A feladat elvárt eredménye: 
Megtörténik a tehetségígéretek feltérképezése. Az 

éves tervekbe beépülnek a fejlesztési területek. 

A feladat tervezett ütemezése: Évente 

A feladat felelőse(i): 
Intézményvezető, vezető-helyettes, munkaközösség 

vezetők, pedagógusok. 
  



3. Eredmények 

Kiemelkedő terület (ek) 

Kiemelkedő terület 

Az iskola nyitott-befogadó, gyermekközpontú, ahol 

figyelembe veszik a tanulók eltérő egyéni 

képességeit és erre alapozva történik az 

alapkészségek fejlesztése, az ismeretek közvetítése. 

Az intézményi eredmények nyilvántartása, a belső és 

külső mérési eredmények felhasználása nyomon 

követhető. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a 

szövegértés és a matematikai kompetenciák 

fejlesztésére, melynek eredményeként az iskola 

teljesítménye az országos kompetenciaméréseken az 

átlagnál többnyire jobb vagy attól szignifikánsan 

nem tér el. A nevelőtestület nyitottsága, innovatív 

hozzáállása segíti a különböző versenyeken való 

eredményes szereplést, a minél jobb teljesítmények 

elérését. Az intézmény továbbtanulási mutatói jók, a 

gyerekek-szülők és partnerek elégedettek az 

eredményekkel. 

Intézkedések 

Intézkedés neve/azonosítója: Eredményességi mutatók megőrzése 

Intézkedés célja, indokoltsága: 

Az eddig elért eredmények megőrzése, illetve 

további erősítése, az országos kompetenciamérésen 

a minimum szintet el nem érők arányának 

csökkentése. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: Évente, mérési eredmények, jegyzőkönyvek. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: 
Egyénre szabott készség-és képességfejlesztés. 

Fejlesztő foglalkozásokon részvétel. 

A feladat végrehajtásának módszere: 
Pedagógusok módszertanának bővítése, 

továbbképzések, mérések elemzése, értékelése. 

A feladat elvárt eredménye: 

A tanulói kompetenciák fejlődése, a 

kompetenciamérések eredményének szinten tartása, 

a minimumszintet el nem érők arányának 

csökkentése. 

A feladat tervezett ütemezése: Évente 

A feladat felelőse(i): 
Intézményvezető, vezető-helyettes, munkaközösség 

vezetők, pedagógusok. 
  



4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Kiemelkedő terület (ek) 

Kiemelkedő terület 

Az intézményben működő munkaközösségek és 

munkacsoportok szoros kapcsolatot alakítottak ki a 

nevelési-oktatási feladatok sikeres és eredményes 

megoldása érdekében, hatékony az intézményen 

belüli-, illetve a külső partnerekkel való 

együttműködés, közös tervezés és megvalósítás 

jellemzi a szervezetet. Egy-egy nagyobb léptékű 

iskolai rendezvény vagy a településen élőkkel együtt 

szervezett közös program kapcsán szerveződő 

csoportok munkájában szinte valamennyi kolléga 

aktívan, tevékenyen vesz részt. A belső 

tudásmegosztás a nevelőtestületen belül 

eredményesen működik, a különböző 

továbbképzéseken megszerzett tudást, szakmai 

tapasztalatot minden kolléga igyekszik átadni. Az 

intézményben a kommunikáció és a kétirányú 

információáramlás hatékony, eredményes – 

jelentősen segíti a mindennapok pedagógiai 

munkáját. Az iskolában a pozitív megerősítésen 

alapuló támogató típusú belső ellenőrzési rendszer 

működik. 

Intézkedések 

Intézkedés neve/azonosítója: 
Belső hospitálás, jó gyakorlat átadásának 

erősítése 

Intézkedés célja, indokoltsága: 

A hospitálások, valamint a saját jó gyakorlatok 

átadásának további erősítése a munkaközösségek 

sajátosságainak figyelembevételével. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: Évente, jegyzőkönyvek, jelenléti ívek. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: 

A szakmai műhelymunka színvonalának fejlesztése. 

Esetmegbeszélések, belső tudásmegosztás, jó 

gyakorlatok átadása. 

A feladat végrehajtásának módszere: 

Tapasztalatcsere, hospitálás, esetmegbeszélés, belső 

tudásmegosztás fórum működtetése, módszertani 

fejlődés. 

A feladat elvárt eredménye: 
Együttműködő, motiváló szakmai környezet 

kialakulása. A belső tudásmegosztás rendszeres. 

A feladat tervezett ütemezése: Évente 

A feladat felelőse(i): 
Intézményvezető, vezető-helyettes, 

munkaközösség-vezetők, pedagógusok. 
  



5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Kiemelkedő terület (ek) 

Kiemelkedő terület 

Az iskola kiterjedt és jól működő kapcsolatrendszere 

segíti az intézmény működését és pedagógiai 

céljainak sikeres, eredményes megvalósítását. Az 

intézmény nyitott-befogadó, gyermekközpontú 

iskola, a külső kapcsolatok további lehetőséget 

biztosítanak a tanulói tevékenységek szélesítésére. 

Az iskola aktívan vesz részt Dombegyház 

nagyközség helyi közéletében, az intézmény 

tevékenységét a településen élők, a helyi közösség 

szervezetei elismerik és nagyra értékelik. Az iskola 

vezetése és a pedagógusok a különböző tájékoztatási 

formák mellett a személyes kapcsolatok napi 

gyakoriságával élve a szóbeli információátadást is 

alkalmazzák az eredményesebb tájékoztatás 

érdekében. Az intézmény vezetőjének 

kommunikációja hatékony és hiteles, amelyből 

kitűnik az intézmény iránti elköteleződése és 

felelősségvállalása. 

Intézkedések 

Intézkedés neve/azonosítója: A partnerek elégedettségének mérése 

Intézkedés célja, indokoltsága: 

Az intézmény külső kapcsolatai erősek, 

működőképesek, ezek minőségi ápolása és további 

fejlesztése érdekében a partnerek elégedettségének 

mérése. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: Évente, elégedettségmérő kérdőívek kiértékelése 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: 
A külső partneri kapcsolatok ápolása, az 

elégedettség mérése. 

A feladat végrehajtásának módszere: Elégedettségmérő kérdőívek. 

A feladat elvárt eredménye: 
A partnerek elégedettek az intézmény 

rendezvényeivel. 

A feladat tervezett ütemezése: Évente 

A feladat felelőse(i): 
Intézményvezető, vezető-helyettes, 

munkaközösség-vezetők, pedagógusok. 
  



6. A pedagógiai munka feltételei 

Kiemelkedő terület (ek) 

Kiemelkedő terület 

Tárgyi feltételeik folyamatos fejlesztéséhez többféle 

lehetőséget is kihasznál az intézmény. A 

pedagógusok a rendelkezésükre álló IKT eszközöket 

rendszeresen alkalmazzák nevelő-oktató munkájuk 

során, törekednek arra, hogy alkalmazásuk 

hatékonyabb legyen. A hagyományok ápolásának az 

intézményen és a településen belül is fontos szerepe 

van, melyben kiemelten jelen van az iskola, a 

családok és más civil szervezetek együttműködése. 

Az intézmény vezetése a munkatársakat innovatív 

gondolkodásra, tudásuk továbbfejlesztésére 

ösztönzi. Az iskola más intézmények számára is 

példaértékű, működésében koherens, befogadó, 

gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, 

szervezeti innovációval rendelkezik, mindennapi 

gyakorlatában alkalmazza és ezt szolgáltatásaiban 

publikálni, valamint átadni is képes. Vállalják a jó 

gyakorlatokkal kapcsolatos mentorálás, hospitálás 

lehetőségeinek biztosítását, valamint a 

partnerintézmények fejlesztési folyamatának igény 

szerinti támogatását. 

Intézkedések 

Intézkedés neve/azonosítója: Tanulásszervezési, pedagógiai gyakorlatok 

Intézkedés célja, indokoltsága: 

Az IKT eszközök használatának napi gyakorlatba 

való hatékonyabb beépítése, új módszerek, 

felhasználási területek megismerése és a tudás 

megosztása. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: 
Évente, óralátogatások, hospitálások, belső 

tudásmegosztás 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: 
Az oktatáshoz szükséges korszerű eszközök 

biztosítása, bővítése 

A feladat végrehajtásának módszere: 
Pályázati lehetőségek, helyi erőforrások 

kihasználása. 

A feladat elvárt eredménye: Az eszközpark bővül, korszerűsödik. 

A feladat tervezett ütemezése: Évente 

A feladat felelőse(i): 
Intézményvezető, vezető-helyettes, 

munkaközösség-vezetők, pedagógusok. 
  



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

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 

Kiemelkedő terület (ek) 

Kiemelkedő terület 

Az intézmény pedagógiai programja koherens a 

Kormány és az oktatásért felelős miniszter által 

kiadott tantervi szabályozó dokumentumban 

foglaltakkal. Az intézmény napi gyakorlatában jelen 

van a folyamatos tájékozódás, elvárásoknak való 

megfelelés. A fejlesztési tervek készítésekor 

figyelembe veszik az eddig elért eredményeket és 

építenek rájuk. Tanévkezdéskor az intézmény terveit 

ütemezik, amelyek a megfelelő dokumentumokban 

rögzítésre kerülnek. Folyamatosan nyomon követi a 

pedagógiai program megvalósítását. Az 

alapdokumentumok és az aktualitások 

nyilvánossága biztosított. 

Intézkedések 

Intézkedés neve/azonosítója: 
Digitális taneszközök kiválasztásának 

szempontjai 

Intézkedés célja, indokoltsága: 
A digitális tankönyvek, tan-és segédanyagok, 

módszerek kiválasztási szempontjainak kidolgozása. 

Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: Évente, stratégiai dokumentumok 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

A feladat: 

A nevelés-oktatáshoz szükséges digitális 

taneszközök kiválasztásának szempontjai 

meghatározottak legyenek. 

A feladat végrehajtásának módszere: A munkaközösségek kidolgozzák a szempontsort. 

A feladat elvárt eredménye: 

A kiválasztáshoz szükséges szempontsor az iskola 

oktatási-nevelési céljainak egységesítését 

szolgálják. 

A feladat tervezett ütemezése: Évente 

A feladat felelőse(i): 
Intézményvezető, vezető-helyettes, munkaközösség 

vezetők, pedagógusok. 

 


