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Bevezetés 

 

 

A) Az iskola épülete  

 

B) Az iskola képzési rendszere 

 

 

 

C) Az iskola tanulói 

 

 

 

D) Vezetés 

 

 

 

 

Az intézkedési tervre a 2019-es évben elért 8. osztályos kompetenciamérés eredményei miatt 

van szükség. Bár nagy problémát nem tapasztalhatunk e téren (különösen akkor nem, ha a 

kisiskolákkal vetjük össze az adatokat), illetve a 2017-es évi adatokból is látszódik, hogy ugyanaz 

az osztály érte el a gyengébb eredményeket 2019-ben is, ettől függetlenül szükséges javulást 

elérni a kompetenciamérés eredményeiben. 

Az iskola Annavölgy településen található. A lakosságszám 1000 fő körül van. A 
faluban található egy bölcsőde-óvoda, sportcsarnok, kultúrház. Az iskola épülete 
1950 körül épült, eredetileg bányászszállónak, melyet később az 1990-es években 
alakítottak át. Az alsós osztályok saját teremmel rendelkeznek, ezeken kívül 
vannak szaktantermek: informatika, kémia, földrajz, technika, magyar. Saját 
könyvtár is található az épületben, mely 2 szintes. A kialakítás teljesen megfelelő 
8 évfolyamos tanításhoz, aszfaltozott udvarral is rendelkezünk, illetve a közelben 
két játszótér is található. 
A felszereltség megfelelő, viszont a nyílászárók cseréjére szükség lenne (az alsó 

szinten ez 2021. folyamán részben megtörtént). 

Iskolánk szlovák nemzetiségi nyelvoktató intézményként működik a Sárisáp és 

Környéke Körzeti Általános Iskola tagintézményeként. Jelenleg 8 évfolyamon, alsó 

és felső tagozat is van, nappali képzésben, 1 összevont osztállyal. Egy napközis- és 

egy tanulószobai csoport működik. 

Jelenleg 83 tanulónk van, közülük 4 fő hátrányos helyzetű (5%), 6 fő halmozottan 

hátrányos helyzetű (7%). Az SNI-s tanulók száma 5 fő (6%), BTMN tanulók száma 

23 fő (27,7%). Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel 10 fő rendelkezik 

(12%). 

Az iskola vezetője a tagintézmény-vezető, egy munkaközösség működik egy 

munkaközösség-vezető irányításával. 
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E) Személyi feltételek 

 

 

 

 

 

 

 

I. Helyzetértékelés elemzése 
( A mutatók közül - továbbtanulás, hiányzás, lemorzsolódás, kompetenciamérés - a kedvezőtlen 

mutatók kiválasztása és bemutatása.  Az elemzés célja, hogy az intézmény számára kiderüljön, 

az adatok által jelzett kedvezőtlen helyzet milyen mértékben volt jellemző a FEH-re a vizsgált 

tanévekben, illetve hogyan változott a tanévek során.) 

 

- Továbbtanulási mutatók 

 

 

 

 

 

 

intézmény 

2018 75% 25% 0% 0% 

elvárt érték 

2018 
20% 16% 45% 0% 

tankerületi 

átlag 2018 34% 37% 29% 1% 

 

Továbbtanulás 

Gimnáziumban 

továbbtanulók 

aránya 

szakgimnáziumban 

továbbtanulók 

aránya 

szakközépiskolában 

továbbtanulók 

aránya 

nem tanul 

tovább 

intézmény 

2021 14% 43% 43% 0% 

elvárt érték 

2021 
    

tankerületi 

átlag 2021     
     

intézmény 

2020 32,5% 62,5% 0% 0% 

megengedett 

érték 2020  

   

tankerületi 

átlag 2020     
     
     
intézmény 

2019 27% 73% 0% 0% 

megengedett 

érték 2019 21% 15% 51% 0% 

tankerületi 

átlag 2019 29% 44% 27% 0% 

     

Intézményünk 12 pedagógus álláshellyel rendelkezik, ebből jelenleg 9,5 álláshely 

van betöltve. A tantestület átlagéletkora 52 év. Végzettség szerint 5 tanító és 5 

tanár van iskolánkban. A szakos ellátottság sajnos nem teljes, hiányzik a 

természettudományos tantárgyak tanításához szükséges pedagógus (kémia, fizika, 

matematika), illetve az alsós évfolyamokon a szlovák szakos tanító. Ezeket a 

feladatokat óraadók alkalmazásával látjuk el. 
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intézmény 

2017 20% 30% 50% 0% 

elvárt érték 

2017 
20% 16% 45% 0% 

tankerületi 

átlag 2017 29% 33% 38% 0% 

 

 

- Lemorzsolódási mutatók 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

Évek Évismétlők aránya (%) 

Lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók 

aránya (%, FEH, 5-8. 
évfolyam) 

2021 0% 8,4% 

2020 2,6% 10,5% 

2019 4% 14,3% 

2018 0% 17% 

2017 1% 6% 

megengedett érték 4% 10% 

A továbbtanulási adatokat áttekintve az Oktatási Hivatal is megállapította, hogy a 

továbbtanulási mutatók megfelelőek, mindhárom intézménytípus választási aránya a 

meghatározott küszöbértéken belül van. Iskolánk esetében fontos megjegyezni, hogy 

a kis létszám miatt (8-12 fő végzett az elmúlt években a 8. osztályokban) egy-egy tanuló 

is jelentős mértékben befolyásolja a százalékos értékeket. 

Iskolánk a 2018-as évben teljesített gyengébben a lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók százalékos arányát tekintve. Előtte és utána is az eredmények megfelelően 

alakultak, negatív tendencia itt sem figyelhető meg az Oktatási Hivatal elemzése 

alapján sem. Az évismétlők aránya a 2019-es évet tekintve érte el a megengedett 

értéket, előtte és utána jelentősen a határérték alatt maradt. Az elmúlt 10 évet 

figyelembe véve egy tanuló sem volt, aki ne végezte volna el sikeresen a 8. osztályt 

iskolánkban, illetve – ahogy a fenti továbbtanulásos táblázatból is látszódik – minden 

tanulónkat felvették valamilyen középfokú oktatási intézménybe. 
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- Hiányzási mutatók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ÉV 

10-29 órát 
igazolatlanul 

hiányzó tanulók 
aránya (%, FEH) 

30-49 órát 
igazolatlanul 

hiányzó tanulók 
aránya (%, FEH) 

50+ órát 
igazolatlanul 

hiányzó tanulók 
aránya (%, FEH) 

250+ órát igazoltan 
vagy igazolatlanul 
hiányzó tanulók 
aránya (%, FEH) 

10-29 órát 
igazolatlanul 

hiányzó tanulók 
aránya (%, 
tankerület) 

30-49 órát 
igazolatlanul 

hiányzó tanulók 
aránya (%, 
tankerület) 

50+ órát 
igazolatlanul 

hiányzó tanulók 
aránya (%, 
tankerület) 

250+ órát igazoltan 
vagy igazolatlanul 
hiányzó tanulók 

aránya (%, 
tankerület) 

2021 0% 0% 0% 0% % % % % 

2020 0% 0% 0% 0% % % % % 

2019 0% 0% 0% 1,3% 1,3% 0,4% 0,9% 1,3% 

2018 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 

2017 2% 0% 0% 2% 2% 0% 1% 1% 

A hiányzási adatok a vizsgált években nem haladták meg a meghatározott küszöbértéket. Az igazolatlan hiányzás szerencsére nem jellemző iskolánk tanulóira, 

2017-ben is csak elértük a tankerületi átlagot, mely tulajdonképpen két 8. osztályos tanulónak volt köszönhető, ám ők is éppen 10 órát mulasztottak abban 

az évben. A 250 órát igazoltan hiányzók aránya 2017-ben 2% volt, de ez tulajdonképpen 2 tanulót jelent, akiknél visszatérő probléma a sok igazolt hiányzás. 

Szerencsére az elmúlt 2 évben ezen sikerült javítani, így további intézkedés nem szükséges e téren. 
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- Kompetenciamérés mutatói 

 

Kompetenciamérés 

6. osztály szövegértés 6. osztály matematika 8. osztály szövegértés 8. osztály matematika 

pontszám 
min. 

sz.alattiak 
pontszám 

min. 

sz.alattiak 
pontszám 

min. 

sz.alattiak 
pontszám 

min. 

sz.alattiak 

intézmény 2019 1493 0% 1598 0% 1559 27% 1565 27% 

országos átlag 2019 1499 6% 1495 13% 1608 10% 1624 16% 
         

intézmény 2018 1412 25% 1436 13% 1551 14% 1575 14% 

országos átlag 2018 1492 7% 1499 13% 1602 12% 1614 19% 
         

intézmény 2017 1349 30% 1386 30% 1413 22% 1538 11% 

országos átlag 2017 1503 8% 1497 15% 1571 14% 1612 20% 

A kompetenciamérés eredményeinek alaposabb vizsgálata alapján megállapítható, hogy a 2017-ben alulteljesítő 6. évfolyam érte el 2019. évben a nyolcadik 

évfolyamos mérés keretében az elvárttól elmaradó eredményt. A 2018. évben és a 2017. valamint a 2019. évi mérés másik érintett évfolyamán a diákok 

megfelelően teljesítettek. Mindez azonban csak az országos átlaghoz viszonyítva igaz, az iskolánkhoz hasonló kis községek általános iskoláinak 

eredményeihez képest már az Oktatási Hivatal által kiadott telephelyi jelentések alapján sincs szignifikáns eltérés. Ráadásul az elmúlt években iskolánkba 

hívott kompetenciamérés eredményeinek értékelésével foglalkozó szakemberek (Győri POK) is megállapították, hogy statisztikai szempontból a kis létszám 

miatt nem teljesen értékelhetők a kapott mérési adatok. Ettől függetlenül szükségszerű ennek a területnek a kiemelése és fejlesztése. 
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II. Az adatok által jelzett kedvezőtlen helyzet(ek) okainak feltárása 
 
(Az adatelemzés során kiderül, hogy a kedvezőtlen helyzet csak a Helyzetértékelésben vizsgált tanév jellemzője 
volt-e vagy több tanéven keresztül is jelen van az intézményben. Ahhoz, hogy az intézmény hatékony 
intézkedéseket tudjon hozni szükséges a helyzet valódi okainak, kontextusainak feltárása. Az ok-okozati 
kapcsolatok különböző területeken való feltárása során az okok között előfordulhatnak olyan külső tényezők is, 
amelyeken az intézmény önmagában nem tud változtatni. Az elemzés elsődleges feladata azon okok keresése, 
amelyek megszüntetése, vagy amelyek hatásának csökkentése az intézmény feladata.) 
 
 
Az okok feltárása során javasolt az alábbi négy szempont vizsgálata: 

 
1. Partnerkapcsolatok 

 
2. Belső erőforrásrendszer és szervezeti struktúra 

 
3. Módszertan 

 
4. Méltányos oktatásszervezés 

                    
 
 

Főként a szülők részéről nem érezzük, hogy fontosnak tartanák a kompetenciamérés 

eredményeit. Természetesen a tanulók részéről is van némi érdektelenség, de úgy 

gondoljuk, hogy a szülőkön keresztül lehetne a tanulókra is hatni. Fontos a motiváció 

növelése mindkét fél felé. Az utóbbi 2 évben – nem megszokott módon – a tanulói 

kérdőívek egy része (20%) kitöltés nélkül érkezett vissza. Bár nem kötelező ennek kitöltése 

a CSH index szempontjából és a reális eredményt tekintve fontos lenne az összes kérdőívet 

kitöltve visszakapni. Ebben a szülők motivációja nagyban segítene. 

A humán/magyar szakos ellátottság megfelelő iskolánkban, azonban a matematika 

tanítása jelenleg csak óraadó tanár (a végzettsége megfelelő) segítségével megoldott. 

Fontos lenne egy főállású pedagógus alkalmazása. Jelenleg egy fő foglalkozik a 

kompetenciamérés eredményeinek elemzésével (munkaközösség-vezető), mely 

munkába több pedagógus bevonása lenne szükséges. Emellett a szűkös órakeret és a 

pedagógusok leterheltsége miatt alig marad idő a felzárkóztatásra. 

A meglévő tanulásszervezési módszerek bővítésére lenne szükség. Emellett az IKT 

eszközök használatának erősítésére is fontos lenne. 

Alapvetően elmondható, hogy minden tanuló számára adott a befogadó légkör és a 

képességeinek megfelelő oktatás. Differenciáltan kezeljük az órákon a sajátos nevelési 

igényű és a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási problémákkal küzdő tanulókat is. 

Számukra előírt végzettségű (gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus) kolléga biztosítja az 

egyéni fejlesztési tervnek megfelelő előrehaladást. Azonban szükség lenne ezen 

szakemberek és a többi pedagógus közötti intenzívebb kommunikációra. 
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III. Intézményfejlesztési célok 
 
 
(Miután az intézmény beazonosította a kedvezőtlen helyzetek valódi okait, szükséges megfogalmazni azokat a 
célokat, amelyeket a helyzet megváltoztatása érdekében az intézmény el szeretne érni. A célok 
megfogalmazásánál arra kell ügyelni, hogy nem tevékenységeket vagy feladatokat kell megnevezni, hanem a 
jövőbeni állapotot, amit az intézmény el akar érni. A konkrét cél megfogalmazásánál az elérni kívánt helyzetet 
kell leírni és pontosan megfogalmazni az a határidőt, amikorra el akarjuk érni a kívánt állapotot, illetve meg kell 
adni azokat a sikerkritériumokat, amelyek alapján eldönthető, hogy sikerül-e a cél elérése a megvalósítása 
során.  
 

 
Kompetenciamérési mutatók javítása érdekében kitűzött célok 
 
 
A partnerkapcsolatokat érintő céljaink bemutatása: 
 

 A kitűzött cél 
megfogalmazása 

A cél elérésének 
tervezett dátuma 

A cél elérését jelző 
sikerkritériumok 

1. Az országos mérésekben 
érintett tanulók és szülők 
motivációjának erősítése a 
mérés fontossága iránt 

2024. május A CSH indexhez 
szükséges tanulói 
kérdőívek legalább 90%-a 
kitöltésre kerül 

 

A belső erőforrásrendszert és szervezeti struktúrát érintő céljaink bemutatása: 

 A kitűzött cél 
megfogalmazása 

A cél elérésének 
tervezett dátuma 

A cél elérését jelző 
sikerkritériumok 

1. A kompetenciamérések 
eredményeinek javulása 

2022-2025 A kompetenciamérés 
eredményei fokozatosan 
javulnak 

 

A módszertant érintő céljaink bemutatása: 

 A kitűzött cél 
megfogalmazása 

A cél elérésének 
tervezett dátuma 

A cél elérését jelző 
sikerkritériumok 

1. A 3. szint alatti tanulók 
számának csökkentése 

2026. Csökken az alapszintet el 
nem érő tanulók aránya 

 

A méltányos oktatásszervezést érintő céljaink bemutatása: 

 A kitűzött cél 
megfogalmazása 

A cél elérésének 
tervezett dátuma 

A cél elérését jelző 
sikerkritériumok 

1. BTMN tanulók 
eredményeinek javítása 

2026. A BTMN szakvéleménnyel 
rendelkező tanulók 
kompetenciamérési 
eredményei javulnak 
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IV. A célok eléréséhez szükséges cselekvési terv 

(Minden egyes kitűzött célhoz meghatározzuk azokat a tevékenységeket, amelyek a cél 

eléréséhez szükségesek. A cselekvési terv tehát minden egyes kitűzött célhoz tartalmazzon 

egy tevékenységsorozatot, olyan tevékenységek felsorolásával, amelyek nélkül a cél nem 

érhető el. Az egyes tevékenységekhez határidők, felelősök tartoznak. Az egyes célokhoz 

tartozó tevékenységsorozatot az alábbi táblázatos formában javasolt rögzíteni az 

Intézményfejlesztési és intézkedési terv negyedik fejezetében.) 

 

Tevékenységsorozatok az előző pontban megfogalmazott célonként: 

 

1. cél 
megfogalmazása 

Az országos mérésekben érintett tanulók és szülők 
motivációjának erősítése a mérés fontossága iránt 

A cél elérésének tervezett 
dátuma 

2024. május 

A cél elérését jelző 
sikerkritériumok 

A CSH indexhez szükséges tanulói kérdőívek legalább 
90%-a kitöltésre kerül 

 

                     A cél eléréséhez szükséges tevékenységek: 

  

 Tevékenység 
megnevezése 

Tevékenység 
kezdete és vége 

A tevékenységben 
érintett résztvevők 

Felelős Elvárt 
eredmény 

1. Szorosabb 
együttműködés az 
osztályfőnökökkel, 
a tanulók 
motiváltsága 
érdekében 

2022. februártól 
folyamatosan 

tanulók, szaktanárok osztályfőnökök A tanulói 
motiváltság 
javul 

2. A szülők 
tájékoztatása a 
kompetenciamérés 
fontosságáról 

2022. februárjától 
folyamatosan 

szülők, 
osztályfőnökök 
(szülői értekezletek  
munkaközösségi 
értekezletek) 

tagintézmény-
vezető 

A szülők 
részéről is 
megnő a 
megfelelő 
mérési 
eredmények 
iránti elvárás 

3. A motiváltság 
növelése, 
pályaorientáció 
szorosabb 
együttműködés a 
pályaorientációval 
foglalkozó 
kollégákkal 

2023. februárjától 
folyamatosan 

pályaorientációs 
szakemberek, 
tanulók, valamennyi 
kolléga, szülők 

tagintézmény-
vezető 

A tanulók 
képességeiknek 
megfelelő 
intézményben 
folytatják 
tanulmányaikat 
a 8. évfolyam 
elvégzése után, 
javuló központi 
írásbeli felvételi 
eredmények 
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2. cél 
megfogalmazása 

A kompetenciamérések eredményeinek javulása 

A cél elérésének tervezett 
dátuma 

2022-2025 

A cél elérését jelző 
sikerkritériumok 

A kompetenciamérés eredményei fokozatosan 
javulnak 

 

                     A cél eléréséhez szükséges tevékenységek: 

  

 Tevékenység 
megnevezése 

Tevékenység 
kezdete és vége 

A tevékenységben 
érintett résztvevők 

Felelős Elvárt 
eredmény 

1. A szakos 
ellátottság 
biztosítása 
lehetőség 
szerint főállású 
pedagógussal 

2022. szeptemberétől 
folyamatosan 

tagintézmény-vezető tagintézmény-
vezető 

Megfelelő 
szakos 
pedagógus 
végzi a tanulók 
oktatását 
(matematika) 

2. Csoport 
létrehozása a 
mérési 
eredmények 
megfelelő 
kiértékeléséhez 

2023. január szaktanárok 
(matematika. magyar 
nyelv és irodalom), 
tagintézmény-vezető 

munkaközösség-
vezető 

Az eredmények 
értékeléséből 
nyert adatok 
segítik az 
eredmények 
javítását 

 

3. cél 
megfogalmazása 

A 3. szint alatti tanulók számának csökkentése 

A cél elérésének tervezett 
dátuma 

2026. 

A cél elérését jelző 
sikerkritériumok 

Csökken az alapszintet el nem érő tanulók aránya 

 

                     A cél eléréséhez szükséges tevékenységek: 

  

 Tevékenység 
megnevezése 

Tevékenység 
kezdete és vége 

A tevékenységben 
érintett résztvevők 

Felelős Elvárt 
eredmény 

1. A szaktanárok a 
tanórai 
foglalkozások 
során 
meghatározzák, 
hogy melyek azok 
a tananyagrészek, 
amelyeknél 
lemaradás 
mutatkozik  

2022. 
szeptember-
november között 

szaktanárok, 
tanulók 

munkaközösség-
vezető, 
kompetenciamérési 
csoport 

Feltárásra 
kerülnek azok 
a területek, 
melyeknél 
elmaradás 
tapasztalható 

2. Felzárkóztatás 
tanórákon és 
tanórán kívüli 
foglalkozásokon 

2022. 
decembertől 
folyamatosan 

szaktanárok, 
tanulók, szülők 

tagintézmény-
vezető 

A 
felzárkóztatás 
hatására a 
tanulók jelentős 
részénél 
csökken a 
lemaradás 



3. Az intézményi
jelentés
figyelembevételével
azoknak a
feladattípusoknak
és témaköröknek a
kijelölése' amelyek
megoldása a
tanulók
többségének
nehézséoet okozott

2023. Íebruárjátől
évente

4. Tanulásszervezési
ismeretek bővítése

5. Az lKT - eszközök
hatékony
,,bevetése'' a
fejlesztés
érdekében

kompetenciamérési
csopoń, külscĺ
szakemberek (POK,
oktatási Hivatal)

2023-tól
folyamatosan

2203. szeptember

kompetenciamérési
csoport vezetóje

valamennyi
pedagógus

4. cél
mesfosalmazása

A cé! e!érésének tervezett
dátuma
A cél eIérését jelző
sikerkritériumok

valamennyi
pedagógus, külső
szakemberek

A
feladattípusok
és témakörök
azonosítása
után célzott
fejlesztés
indulhat az
eredmények
Iavĺtása
érdekében

A cél eléréséhez szükséges tevékenységek:

tagintézmény-
vezető

I eveKenyseg
meonevezésa

BTMN tanu|ók eredményeinek javítása

Szorosabb
egyÜttműködés
a fejlesztő
pedagógussal

munkaközösség-
vezető

2026.

2.

A BTMN szakvéleménnyel rendelkező tanulók
kompetenciamérési eredményei javulnak

A pedagógusok
továbbképzése
általjavuló
mérési
eredménvek

TeveKenység
kezdete és véoe

Tanórai
differenciálás
témakörben
továbbképzések
(kĹilső és belső)
szervezése,
jógyakorlatok
átadása
tantestületen
belÜl

2022-2025.

Az IKT
módszerek
alkalmazása
általjavulnak a
tanulók
kompetenciái

2U23-2U25.

Dátum: 2021. augusztus 19.

A tevékenységben
érintett résztvevők
fejlesztőpedagógus,
szaktanárok, tanítók

fejlesztőpedagógus,
kÜlscĺ szakemberek,
valamennyi
pedagógus

Fele!ős

tagintézmény-
vezető

EIvárt
eredménv

tagintézmény-
vezető

A BTMN
tanulók tanórai
differenciált
oktatása
hatékonyabbá
válik
A BTMN
tanulók mérési
eredményei
javulnak

ä>t,
*ý
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