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I. ELJÁRÁSREND 

 
Az intézkedési tervet a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a 

vonatkozó határidők megjelölésével kell elkészíteni a vonatkozó eljárási szabályok, felelősök, 
határidők megjelölésével. 

Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell 
meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven 
túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni (azokban az 
esetekben, ahol ez értelmezhető). 

Az intézkedési tervet a vezető készíti, a nevelőtestület, mint érintett véleményezi, és a 
fenntartó hagyja jóvá. 

Az ellenőrzési pontok és a felelős személyek megnevezése alapvető elvárás. 
Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről a 

fenntartónak történő beszámolásért az intézmény vezetője a felelős. 
A középiskolák tájékozódás céljából ismerjék meg a beiratkozó tanulók addigi OKM 

eredményeit. Ennek módjáról jelenleg nincs központi intézkedés. 
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79.§ szabályozza az országos pedagógiai mérések 

rendjét. 
 

Az intézkedési terv minden évben felülvizsgálatra kerül (március-április hónapban). 

Az intézkedési terv rendkívüli felülvizsgálatát az iskola bármely pedagógusa 
kezdeményezheti a felülvizsgálat okának részletes indoklásával, vagy a felülvizsgálat 
megindításáról az iskola igazgatója dönthet. 
 

II.   HELYZETELEMZÉS 
1. Indokoltság 
 

Az intézkedési terv elkészítését előírja a Nkt. 80. § (1) –ra hivatkozva a tanév rendjéről szóló 
35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 9. § (10) szakasza.  

E szerint „az általános, a középfokú iskola igazgatójának a 2013/2014. tanévben és a 
korábbi tanévekben megszervezett országos alapkészség, képesség mérésről a Hivatal által 
feldolgozott és közzétett tanulói és intézményi adatok alapján, feladatellátási helyenként 
elemeznie kell az intézmény pedagógiai munkáját ”azonosítja az intézményi pedagógiai 
munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben határozza meg az 
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intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges 
intézkedéseket.” 
 

 

2. Az elemzéshez szükséges adatok:
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A. Átlageredmények 
 

• 2013 
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• 2014 
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• 2015 
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• 2016 
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• 2017 
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• 2013-2017 
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B. Alapszintet el nem érő tanulók aránya 
 

• Alapszintet el nem érők aránya 2013-ben 

 
 
 
 
 

• Alapszintet el nem érők aránya 2014-ben 
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• Alapszintet és a minimumszintet el nem érők aránya 2015-ben 

 
 



12 
 

• Alapszintet és a minimumszintet el nem érők aránya 2016-ban 
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• Alapszintet és a minimumszintet el nem érők aránya 2017-ben 
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C. CSH-index (Olyan mutató, amelyet a szülők iskolai végzettsége, a család anyagi helyzetét jellemző tárgyak és a tanulást segítő eszközök alapján alakítottunk ki.) 
• CSH-index 2013 

 
 

• CSH-index 2014 

 
• CSH-index 2015 



15 
 

 
 

• CSH-index 2016 
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• CSH-index 2017 

 
D. A telephely eredménye a korábbi eredmények tükrében 

 
• 2013 
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• 2014 

 
 

• 2015 
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• 2016 

 
 

• 2017 
 

 



19 
 

III. Célmeghatározás 
1. SWOT analízis 

Erősségek 

• az iskola vezetősége és a tantestület 
tagjai elkötelezettek az OKM iránt 

• A tanulók CSH-indexe hiányos 
• a szülők együttműködők az iskolával 
• pedagógiai programunk nagy 

hangsúlyt fektet a 
kompetenciafejlesztésre 

• a mérés-értékelés tényszerű és 
meghatározza a fejlesztés irányait 

Gyengeségek 

• a mérési adatok ismeretében több 
gyakorlás indokolt 

• minden tantárgy esetén szükséges a 
szövegértés, a figyelem erősítése  

• egyes feladattípusokra hosszabb 
időre lenne szüksége a tanulóknak 

• a diákok ösztönzése a jobb 
teljesítésre 

• a jobb tanulóknak is értelmezési 
gondjuk van egyes feladatok 
szövegénél 

 

Lehetőségek 
 

• a tanulási módszerek bemutatása 
• tantárgygondozói szaktanácsadók 

igénybevétele (Elsősorban 
matematika, magyar nyelv- és 
irodalom) 

• Intézményfejlesztési szaktanácsadók 
igénybevétele (Tematikus 
szaktanácsadók: mérés-értékelési, SNI 
integráció, tehetségfejlesztési, HHH, 
ha szükséges konfliktuskezelési) 

• pedagógus továbbképzések 
 

Veszélyek 
 

• Tanulók motiválatlansága 
• IKT eszközök háttérbe szorítják az 

olvasást 
• Szülők érdektelensége 
• Tantestület túlterheltsége 
 

 

 

2. A céljaink meghatározása 

 
Céljaink rövid távon (egy éven belül): Az eddigi eredményeink megtartása. 

 
Céljaink hosszabb távon (két-három éven belül): Az elérendő célok megvalósítása. 
 

 

 

Belső tényezők 

Külső tényezők 
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IV. Megvalósítási terv 

Feltárt probléma A probléma konkrét megnevezése: 
Magas az alapszintet el nem érő tanulók százaléka. 
A telephely eredménye CSH-index tükrében nem változik pozitív irányba. 
Az iskola fejlesztő hatásának az eredménye a szinten tartás és több éve nincs pozitív elmozdulás. 
Minimális a kiemelkedően teljesítő tanulók aránya. 
Sok jól teljesítő 6-os tanulónk hatosztályos gimnáziumba távozik. 

Elérendő cél Csökkenteni az alapszintet el nem érő tanulók százalékát. 
Javítani az iskola fejlesztő hatásán. 
Megpróbálni növelni a kiemelkedően teljesítő tanulók számát. 

Beavatkozások  
Időszak Feladat Felelős Határidő Partner/ 

Erőforrás 
2018. szept. A kompetencia fejlesztésével, kompetenciamérésekkel kapcsolatos 

legújabb kutatási eredmények nyomon követése, folyamatos 
tájékozódás, tájékoztatás 

mérési-értékelési 
szakmai vezető 

  

2018 
szeptembertől 
folyamatos 

A leszakadó tanulók egyéni fejlesztési tervének felülvizsgálata, a 
fejlesztés beindítása 

osztályfőnök  szaktanárok, 
fejlesztő pedagógus, 
iskolapszichológus, 

EGYMI 
munkatársak 

2018. 09. 
folyamatos 

A kiemelkedő eredményt elérő (tehetséges) tanulók egyéni fejlesztése osztályfőnök  szaktanárok,  

2018. 09. 
folyamatos 

Módszertani változtatások bevezetése: 
szövegértés gyakorlása, logikai készségek fejlesztése tanórákba 
beépítve 

ig. h  munkaközösség-
vezetők, szaktanárok 

2018. 09. 
folyamatos 

IKT eszközök, tantárgyi fejlesztő programok használata  ig. h.  munkaközösség-
vezetők, szaktanárok 

2018. 09. 6. és 8. évfolyamon matematikából és magyarból szaktanárok   
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folyamatos kompetenciafejlesztő foglakozás indítása. 
2018. 10. 
folyamatos 

Szakmai megbeszélések, a foglalkozások eredményének elemzése ig. h  munkaközösség-
vezetők, 

szaktanárok 
2018. 
november 

Adatszolgáltatás az OKM méréshez igazgató  Ig. h. OKM 
telephelyi 

koordinátor 
2019. március A nevelőtestület tájékoztatása az Országos Kompetenciamérés 

tartalmáról, az eredmények elemzésének és értékelésének módjáról 
igazgató   

2019. március Felelős személyek megbízása, vagy a megbízás meghosszabbítása 
• OKM telephelyi koordinátor  

igazgató  ig.h. 

2019. március Az aktuális évi OKM eredmények elemzése mérési-értékelési 
szakmai vezető, 

szakmai 
munkaközösségek 

  

2019. 03. A Pedagógus Beiskolázási tervnek szükség szerinti módosítása, 
továbbképzési alkalmak igénylése 
Pedagógus továbbképzések pl: 
Pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése. 
Szaktárgyi, tantárgyi megújító képzések. 
A tanulás tanítása az általános iskolában. 
A tanulók szövegértési képességének fejlesztése. 
A módszertani eszköztár bővítése. Aktív tanulás haladóknak.  
A fejlesztő értékelés gyakorlata. 
Sakkhatás - A sakk-logika nevelés és oktatás a gyakorlatban.  

igazgató  munkaközössé-
vezetők 

2019. 03 – 04. Az elemzés eredményeinek megbeszélése a nevelőtestület tagjaival, 
ötletbörze az intézkedési terv felülvizsgálatához 

igazgató  nevelőtestület, ig. h., 
 

2019. 03. Az eredmények alapján történő fejlesztés kidolgozása 
• Az eredmények elemzése alapján prezentáció készítése 
• Az eredmények publikálása:  

♦ Szülői tájékoztató: honlapon 

mérési-értékelési 
szakmai vezető 

2019. 
május  
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♦ Iskolai szinten: tantestületi értekezlet alkalmával 
♦ Osztályszinten: szülői értekezlet, 
♦ Tanulói szinten, Egyéni azonosító alapján, 

matematika óra, vagy osztályfőnöki óra 
• Fenntartó tájékoztatása 

2019. 03. Leszakadó tanulók beazonosítása, egyéni fejlesztési terv készítése osztályfőnök  szaktanárok, 
fejlesztő pedagógus 

2019. 03. Kiemelkedő eredményt elérő (tehetséges) tanulók számára, egyéni 
fejlesztési terv készítése tehetséggondozás céljából 

osztályfőnök  szaktanárok,  

2019. 04-05. Az Intézkedési terv éves felülvizsgálata, módosítása igazgató   
2019. 05. OKM dokumentumok átvétele, tárolása az intézményben 

 
igazgató 2019. 

május  
 

2019. 05. A 2018. évi OKM mérés telephelyi koordinálása 
• megküldött dokumentumok, adatok ellenőrzése 
• mérés napjának pontos teendőit megtervezi, 

megszervezi az útmutató szerint 
• egyeztetés a vezetővel, a bevont kollégákkal 
• dokumentumok begyűjtése, csomagolása, átadásra 

történő teljes körű előkészítése 
• Tanulói kérdőív ismertetése osztályfőnöki órán, szülői 

értekezlet alkalmával, levélben, honlapon  
• Tanulói kérdőív visszahozásának motiválása 
• Tanulók motiválása a teszt megírásához 

telephelyi 
koordinátor  

 
 
 

 
osztályfőnökök 
pedagógusok 

2019. 
május  

 

 Az OKM teszt írás napján optimális körülmények biztosítása a 
szabályok szerint 

• Szülők tájékoztatásával, az érdekeltté tétel fokozása 

telephelyi 
koordinátor  

igazgató 

  

2019. 06. Intézkedési terv nevelőtestület véleményezése igazgató  nevelőtestület 
2019. 06. Intézkedési terv megküldése a fenntartónak igazgató   
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