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INTÉZKEDÉSI TERV 

HUMÁNERŐFORRÁS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 

 2020/2021., 2021/2022. tanév 
Helyzetelemzésből  

adódó  

ismeret 

Cél Eljárás Felelős/határidő 

Az intézkedés 

várható 

eredménye 

Nyugdíjazás, elköltözés, 

munkahelyváltás miatti 

üres álláshelyek 

 

- 5 tanítói állás 

- 1 fő angol nyelv szakos 

tanári állás 

- 1 fő testnevelés és sport 

szakos tanári állás 

- 1 fő vizuális kultúra 

szakos tanári állás 

- 1 fő technika, 

életvitel és gyakorlat 

(technika és tervezés) 

szakos tanári állás 

Elhivatott, 

motivált 

pedagógusok 

találása 

Jelenlegi emberi erőforrások 

tanulmányozása 

2021. szeptember 

1. 

 

intézményvezető 

szakképzett 

pedagógus 

Munkaerő-kínálat elemzése  

Egyeztetés a 

Hajdúböszörményi 

Tankerületi Központtal 

Akciótervezés - Nyíregyházi 

Egyetem és a Debreceni 

Egyetem Gyermeknevelési 

és Gyógypedagógiai Kar - 

toborzás 

Álláshelyek meghirdetése 

Kockázatelemzés – 

egyeztetés a nyugdíjba 

vonult kollégákkal - 

visszahívás 

 

INTÉZKEDÉSI TERV 

TÁRGYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 

2021/2022. tanév 

Hiányosság Cél Eljárás Felelős/határidő 

Az intézkedés 

várható 

eredménye 

Robotika tantárgyi 

egység oktatásához 

szükséges eszközök 

hiánya. 

Új tantervnek 

való 

megfelelés 

Hajdúböszörményi 

Tankerületi Központ 

felé igénybejelentő 

 

Továbbképzések 

figyelése 

intézményvezető 

 

Az 

informatika 

megfelelően 

tudják oktatni 

a digitális 

kultúra 

tantárgyat. 

 

Internet hálózat további 

bővítése 

Elegendő 

sávszélesség 

Hajdúböszörményi 

Tankerületi Központ 

felé jelzés  

intézményvezető 

Laptopjainkon 

egyidőben is 

tudjunk az 

Interneten 

böngészni, 

filmet nézni, 

videórészletek

et bejátszani. 

Elavult, rossz állapotú, 

tört padok, székek, 

szekrények 

Egységes 

tantermi kép 

kialakítása, 

tanulásra-

tanításra 

alkalmas 

környezet 

létrehozása 

Hajdúböszörményi 

Tankerületi Központ 

felé igénybejelentő  

folyamatos 

 

intézményvezető 

Cseréjükkel a 

kooperatív 

technikák 

hatékony, napi 

szintű 

használatát 

segítenénk elő. 

A fizikaszertár az idei 

tanévben új eszközökkel 

bővült.  

Az eszközök 

tarolásához 

megfelelő 

szekrény 

beszerzése 

Hajdúböszörményi 

Tankerületi Központ 

felé igénybejelentő 

intézményvezető 

A tárgyi 

eszközök 

szakszerű 

tárolása, 

védelme. 



 

 

 

AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPEM, 

CÉLMEGHATÁROZÁSOM 
   Az iskola dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés, a 

partnerközpontú működés során. Intézményvezető-helyettesként és történelem-néprajz szakos 

tanárként erősítem a társadalomtudományi munkaközösség munkáját. Megítélésem szerint jó 

munkakapcsolatot építettem ki a kollégákkal.   

   Szakmai kérdésekben egyeztetve - hatékony tanulási-tanítási módszerek alkalmazásával - 

tudatosan törekszem a képességfejlesztésre, differenciált munkára a tanítási órákon, az egyéni 

képességek kibontakoztatására, a tanulási nehézséggel küszködők kiszűrésére, felzárkóztatásuk 

megszervezésére.  

   Gondoskodom - a történelem szakos kolléganővel együttműködve - a tehetséges tanulók 

neveztetéséről országos, városi versenyekre. Minden nevezést követően segítséget nyújtok a 

felkészítésben, az esetlegesen felmerő kérdések megoldásában. A tanulók elnevezése alapján: 

„Országgyűléseket” hívunk össze – a felkészítő, értelmező munka érdekében.     

   Mindennapjaink élettere és cselekedetei, még ha nem is vesszük észre a múlt emlékeire épül. 

Megítélésem szerint a népi kultúra embert éltető és nemesítő elemeit át kell adnunk 

gyermekeinknek. Szilárdan be kell építenünk a mindennapi kultúrába. Így nem lehet akadálya 

annak, hogy nemesedjen a lélek, és a gyermekek szépen élni tudó felnőtté váljanak. A gyermek 

életrevaló lesz, s fogékony a jövő évezred kívánta hatványozott tudásmennyiség befogadására. 

A 2018/2019. tanév óta lehetőségem van hon- és népismereti óra tartására is, ahol az elméleti 

alapokon túl gyakorlati feladatok megoldásával ismerkedünk meg hazánk, városunk értékeivel, 

hagyományaival, ünnepköreivel. 

   Főszervező voltam a Pályaorientációs nap megszervezésében, amely segítséget nyújthat az 

iskola tanulóinak a pályaorientálódásban.  

   Hatékonyan alkalmazom az IKT eszközöket, a tanulók motivációjának felkeltése és 

megtartása, valamint a diákok kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztés érdekében. 

Elkészítettem a kerettantervhez igazodó tanmeneteket a minimum követelményekkel 

kiegészítve az osztályoknak megfelelően.  

   Hathatós szerepem van az intézményi marketing kapcsolatok megerősítésében. A verseny ma 

már hozzátartozik az általános iskolák mindennapjaihoz. Az oktatás minden területén jelen kell 

lennünk ahhoz, hogy versenyben maradjunk. E stratégia megújítása: Minden lehetséges 

fórumon be kell mutatnunk iskolánk előnyeit, és erősségeit. Aktív szerepet kell vállalnunk 

Hajdúdorog életében. Fontos, hogy az iskoláról pozitív képe legyen a helyi közösségnek. Ki 

kell vívnunk és folyamatosan fent kell tartanunk a város lakóinak megbecsülését és elismerését. 

Az oktatásban kialakult versenyhelyzet szükségessé teszi az iskolánk számára is az igények 

felmérését, ennek megfelelően a program elkészítését és népszerűsítését, az iskolai 

szolgáltatások igénybevevőinek állandó tájékoztatását. 

   Fontos szerepet játszik az iskola megítélésében az óvoda. A szülők és pedagógusok számára 

egyaránt fontos, hogy az óvoda és az iskola közötti átmenet problémamentes legyen. Ha az 

óvodák és az iskolák között napi kapcsolat van, akkor az információk is megbízhatók. 

   E stratégia erősítése: Iskolánk jó hírnevének öregbítése, megvalósított programjaink 

szélesebb körben való bemutatása nagyobb figyelmet kell, hogy kapjon a jövőben.  Valamennyi 

lehetséges csatornán törekednünk kell az erősségeink hangsúlyozására, népszerűségünk 

növelésére. Még szorosabbra kell fűznünk az óvodákkal való kapcsolatunkat, fokoznunk kell az 

óvodai életben való jelenlétünket. A Szent Bazil Görögkatolikus Óvodával pedig újra 

kialakítani, majd erősíteni a kapcsolatot.  

   Az iskola szemszögéből nézve fontos a referencia, az intézmény hírneve, megítélése. Célként 

fogalmaztam meg, hogy a jelenlegi ismertséget még szélesebb körű ismertség és elismertség 

váltsa fel, e nemes célnak mindenkor tartósan megfelelni. Feladataim között így kiemelten 

kezelem a média bevonását. Bár a Szófacsaró újság gazdag tartalommal bír, mégis a helyi 



 

 

 

folyóirat (Hajdúdorogi Újság), Internet, Mórás honlap folyamatos fejlesztésével tudjuk a nagy 

nyilvánosság előtt is bemutatottá tenni az intézményben folyó magas színvonalú oktatómunkát 

és annak eredményeit. 

   Egy iskola vezetése, irányítása megtisztelő feladat, de egyben kötelezettséget is ró ránk. 

Minden iskolavezető szeretné, ha a tanulók szellemi fejlődése, kiteljesedése megvalósulhatna 

az iskolában, és második otthonuknak éreznék az intézményt
1
.  

   Köznevelési intézményvezető-helyettesként bár valóban sok feladatot kell megoldanom, a 

sikeres megvalósítás titka a belső erőből, a tenni akarásból, valamint a közösség tagjai iránt 

érzett felelősségvállalás érzetéből fakad. Meghatározó számomra, hogy a munkatársaim és a 

szülők részéről is tapasztalom ezt a hozzáállást, hiszen ők is a diákok, gyermekeik érdekeit 

tartják szem előtt.  

   Érzem és látom a pedagógustársaim részéről megmutatkozó - a munka elvégzéséhez 

szükséges - folyamatos megújulást, amely biztosítja az intézményben az oktatás színvonalának 

folyamatos megerősítését. Másfelől persze szeretném, ha minél több közösségépítő rendezvény 

valósulhatna meg. Olyan „Mórás” életérzés, valamint kötelék kialakítását elérve ezáltal, amely 

akár egész életére elkísérhet egy-egy tanulót. 

   A programok megvalósulásához kapcsolódó személyes feladatok: előzetes egyeztetés a 

programok szervezőivel; feladatok összeírása, megbeszélése; résztvevők szervezése, segítők 

felkérése; felkészítő munkák elvégzése, továbbképzési terv, program elkészítése, a 

programlehetőségek ismertetése a pedagógusok részére, példamutatás, az élethosszig tartó 

tanulás támogatása. 

 

Az intézményvezetés és a nevelőmunka tapasztalatai 

   Nevelőmunkánkat az eltelt időszakban a siker, a kellemes meglepetés, a ragaszkodó, hálás 

gyermektekintetek mellett a kudarc, a hiábavaló erőfeszítések is kisérték. Sokéves nevelési 

tapasztalattal bíró felkészült kollégákkal együtt a tanulók testi és lelki biztonságának 

megteremtésén fáradozunk. 

   Fő feladatunk, hogy segítsünk a gyerekeknek alapvető viszonyulásaik tisztánlátásában. 

Hogyan viszonyulnak saját koruk adottságként megjelenő társadalmához és hogyan 

önmagukhoz. A gyerekek nem könyvből, hanem példából, mintából tanulják a viselkedést. A 

mintát elsősorban mi felnőttek, szülők és pedagógusok adjuk nekik. Ugyanakkor tapasztaljuk, 

hogy egyre több gyerek esetében meghatározó a kortárs minta. Nemtől, kortól és 

hovatartozástól függetlenül jelen van a bandázás, mert nagy a valahová tartozás szükséglete. 

Erősítik egymást, gyakran kedvezőtlen irányban. 

   A családnak meghatározónak kell lennie, de az számos esetben problémás. Amikor már 

nehézzé válik a gyermeknevelés, sokszor késő, mert a sok rossz példa juttatta idáig a helyzetet. 

Mérhetetlen empátiával, odafigyeléssel, számtalan beszélgetéssel, meggyőzéssel igyekeztek a 

nevelők megnyerni jónéhány tanulót az iskolai normák elfogadására, a kötelességteljesítésre.  

   Év elején az egyik ötödik osztály élére került új osztályfőnök. Nevelő és gyerekek 

kölcsönösen elfogadták egymást, példás az együttműködésük. 

   A két hatodikos tanulócsoportra a végletek jellemzők. A jók mellett itt vannak a legnagyobb 

arányban a leginkább problémás tanulók is. Ezen tanulók esetében gyakran kereste a szülőt az 

iskola. Azt tapasztaltuk, hogy a probléma kezelésében már a szülő is tehetetlen. 

                                                 
1
 Tanuló 8.a: „Több alkalommal is láthattuk már őt vezető szerepben: a gyertyagyújtáson, a múzeumban, az esti 

gimnáziumban, most pedig iskolánk igazgatójaként. Határozott, jószándékú tanárnő. A Mórát még csak 3 hónapja 

igazgatja, de máris rengeteg változtatást ért el. Célja az, hogy minden Mórás gyerekkel megszeretesse a tanulást, 

mert a tudást tartja a legfontosabb értéknek. Többször hallottuk már tőle, hogy az iskolába azért járunk, hogy 

tanuljunk. Szerintem teljesen igaza van!” Iskolánk új igazgatója. Ahogy tanítványai látják… Szófacsaró, 

2019/2020. 1.szám, 2. oldal. 



 

 

 

   A közösségi oldalaknak, valamint az infokommunikációs eszközöknek köszönhetően 

intenzívebb az információáramlás az iskola és a szülői ház között. Pedagógus részről továbbra 

is fontosnak tartjuk a személyes találkozást. 

   Két esetben került sor - a járványügyi szabályok betartásával - rendkívüli szülői fórumra. 

/Okai: magatartásproblémák, tanulói elvándorlás hatosztályos gimnáziumba./ 

   Szervezett nevelési értekezleteinket kiváltotta a számos egyéni konzultáció, egyeztetés, a 

tapasztalatok folyamatos megosztása, a közös célkitűzés, az elektronikusan küldött 

információk. A magatartás és szorgalom értékelése, az érdemjegyek véglegesítése az 

osztályfőnök részéről a kollégák egyéni megkeresésével történt. 

   Év elején került sor a Házirend módosítására. Az osztályfőnökök révén minden tanuló 

tisztában van a Házirendben foglaltakkal. 

   Az iskolarádió kínálta lehetőséggel élve az Aradi vértanúkról valamint az Októberi 

forradalomról emlékeztünk meg, a gyerekek által készített műsorral. 

   A félév során több tanulócsoportban tartott önismereti vagy egyéb témában órát a 

pszichológus. Októberben a hetedikesek és a nyolcadikosok megnézték A mi dalunk című 

látványos, érzelemgazdag, tartalmas színdarabot a Görög Demeter Művelődési Ház 

szervezésében. A fiatal előadók rávilágítottak az alkoholizmus, a problémás családi háttér, a 

drogozás, az agresszió ártalmaira, ugyanakkor pozitív példát, megoldási irányt is mutattak. 

   A Pályaorientációs napon a korábbi évek gyakorlatát követve - a járványügyi szabályok 

betartásával - arra törekedtünk, hogy minél életszerűbb helyzetekben ismerjék meg 

tanítványaink a különböző szakmákat, foglalkozásokat. Mérlegeltük, hogy kinek van 

jogosultsága belépni az épületbe, illetve a kollégák közül ki mihez ért. A szakmák, 

foglalkozások megismerésén túl vitathatatlan a nap sokoldalú nevelő hatása. 

   Legnagyobb igyekezetünk ellenére is tovább nő a mulasztás. Valós vagy vélt indokkal, 

igazoltan vagy a nélkül több osztályban is van érintett gyermek. Az adminisztrációs terheken 

túl generálja a lemaradást, a gyengébb teljesítést, motiválatlansággal párosulva 

lemorzsolódáshoz vezet. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a szülők egy része elvesztette kontrollját 

gyermeke felett. 

   A Mórában a nevelés résztvevői jellemzően törődéssel fordulnak tanítványaik felé. 

Fegyelmezési stratégiájukat a problémamegoldás, a konfliktuskezelés, együttműködés, közös 

döntéshozatal jellemezte, nem pedig a büntetés volt a cél. 

   Minden nap új feladatot hoz, új helyzeteket és új lehetőségeket. Mindannyian 

felelősségtudattal, hivatástudattal tesszük a dolgunkat, hiszen tisztában vagyunk vele, hogy a 

gyermekkor egyszeri és megismételhetetlen. 



 

 

 

 

 

PEDAGÓGUS SZÜLŐ-DIÁK 
1. Motivált 

 

1. Kevésbé motivált (növekvő arányban) 

 

2. Folyamatos kapcsolatkeresés a szülőkkel 

(hagyományos-rendkívüli szülői értekezlet, 

fogadóóra, családlátogatás, szakmai 

tanácskozás, közös programok szervezése)  

2. Magánéleti és megélhetési gondokkal küzdő, 

érdektelen, iskolaelhagyó szülők (egyre 

magasabb arányú) + családi viszályok (iskolában 

is érezhető a gyerekek között) 

3. Tehetséggondozás - versenyeztetés, 

differenciálás - felzárkóztatás, esélyegyenlőség 

biztosítása 

 

3. Saját szabályok szerint élő, agresszív, öntudatos 

gyermekek, akik nem kívánnak a közösség fontos 

tagjává válni 

 

4. Kéttanítós modell, csoportbontás, 

kritériumorientált diagnosztikus mérés 

 

4. Szülői elfogadás hiánya, tanulói érdektelenség 

(egyre kisebb-kevesebb) 

 

5. Napközi – tanulási szokások kialakítása 

(személyiségfejlesztő, képesség-kibontakoztató, 

közösségformáló, kellő önállóság) 

 

5. Gyakorlás hiánya, házi feladat letagadása, negatív 

kommunikációs és viselkedéskultúra 

 

PEDAGÓGUS SZÜLŐ-DIÁK 
6. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal 

egyéni-csoportos foglalkozás (fejlesztő 

pedagógus, logopédus, mozgásfejlesztő 

terapeuta, pszichológus) 

 

6. Távolmaradás a foglalkozástól, „idegenkedés” a 

szakemberektől (pszichológus), otthon a tudás 

nem érték, csak a testvérek felügyelete 

 

7. Úszásoktatás – ingyenes, nagyszerű 

szakemberekkel, kiváló helyszínnel, 

élményszerű   

 

7. Heti küzdelem, hogy részt vegyenek az órán, 

rengeteg mulasztás 

 

8. Magas szintű alapfokú művészeti nevelés (zene, 

képző- és táncművészet) 

 

8. Egyéni haladást kell figyelembe venni, 

felkészületlenül érkeznek a tanulók, kifogást 

keresnek a távolmaradásra 

 

9. ESL  

Lemorzsolódás nyomonkövetése  

Szülők tájékoztatása  

ESL-lap kiosztása (nyomtatott forma) 

Támogatói szülői háttér hiánya esetén – a könyvtár nyújt megtekintési lehetőséget 

Tanulói motiváció felkeltése – „piros felület elkerülése” 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZAKMAI FELADATOK ÉS ELLENŐRZÉSEK 
A minőségfejlesztési munka tervezése 

   Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. A tanév végi beszámolók megállapításai 

alapján történik meg a következő tanév rendjének, feladatainak, stratégiájának meghatározása. 

A tanév végi beszámoló képezi annak az oktató-nevelő munkának az alapját, mely éves 

tervezetben jelenik meg az intézmény működésében. A beszámolók szempontjai illeszkednek 

az intézményi önértékelési rendszerhez. 

   A beszámolókban megnevezett feladatelvárások megvalósulása, annak kiviteli eredménye az 

önértékelési rendszer alapja. A megvalósítani kívánt pedagógiai folyamat alapján készítjük el 

az éves munkaterveket, az intézkedési terveket, célul tűzik ki az alapdokumentumok 

átvizsgálását. A fenntartói elvárásoknak történő megfelelést is a beszámolók alapján követi 

nyomon az intézmény. Évente megtörténik a mérési eredmények elemzése, a tanulságok 

levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény - szükség esetén - a mérési-értékelési 

eredmények függvényében korrekciót végez. 

   A pedagógus, tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában 

alkalmazott tantervi, tartalmi és az intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt, 

oktatott egyének és csoportok fejlesztési céljait. 

   Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan vizsgáljuk, hogy a 

pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése reális-e az elért eredmények alapján. Az 

intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása folyamatosan 

jelen van. 

   Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést 

végezünk. Az intézmény a pedagógiai folyamatok eredményességének méréséhez gyűjti a 

tanítási-tanulási környezetről és az egyéni tanulási tapasztalatról szóló tanulói visszajelzéseket, 

továbbá a szülők véleményét. Az intézmény a stratégiai terveivel összhangban kialakított belső 

mérési-értékelési rendszerében érvényes, pontos és megbízható értékelési módszereket és 

eszközöket alkalmaz a tanulók tanulási eredményeinek mérésére, értékelésére. Az ellenőrzések 

eredményeit felhasználjuk az intézményi önértékelésben, valamint a pedagógusok és a vezető 

önértékelése során is. 

   Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen 

eszközökkel ellenőrzünk. Az ellenőrzés szervezetten működik, a hatáskörök szabályozottak, az 

oktatási-nevelési célok megvalósulásának alapját képezik. A tanulói teljesítmények ellenőrzése 

folyamatos, a kiértékelés eredményei alapján, szükség esetén fejlesztési tervet készítünk. 

   Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának 

méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. 

Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, 

képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik. Az intézményben a tanulói 

teljesítményeket folyamatosan követik, dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési 

eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. 

   Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, alapját az 

intézményi önértékelési rendszer jelenti. A munkaközösségek a tanév munkatervében 

határozzák meg a tantárgyi mérés rendjét, követelményeit, gyakoriságát. Kidolgozzák az 

értékelés, osztályozás elveit, a tanulói produktumok megőrzésének időtartamát. A tanuló 

eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és 

szüleinek/gondviselőjének. 

   Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az 

önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A fenntartó minden 

tanév félévekor és annak végén részletes jelentést kér a tantárgyi-tanulmányi eredményekre 

vonatkozóan, illetve adatot szolgáltatunk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók. Az 



 

 

 

önértékelés 5 évente egyszer történik, amely alapját képezi a rövid és hosszú távú stratégiák 

kialakításának. 
 

 

INTÉZKEDÉSI TERV 

BELSŐ ELLENŐRZÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 

2021/2022. tanév 
Helyzetelemzésből  

adódó  

ismeret 

Cél Eljárás Felelős/határidő 

Az intézkedés 

várható 

eredménye 

Minden pedagógus 

átesett a belső 

ellenőrzésen, 

önértékelésen  

2. önértékelési 

időszak 

eredményes 

lebonyolítása, 

intézményi 

túlterheltség 

elkerülése 

BECS munkacsoport 

tagjainak felülvizsgálata 

folyamatos 

 

intézményvezető 

motivált, 

önmagát 

ismerő, 

fejlődésre, 

megújulásra 

képes 

pedagógus  

Kérdőívezés rendszerének 

irányítása – felelősök 

kijelölése  

Óralátogatások, hospitálások 

biztosítása 

Szakmai tapasztalatcsere a 

kollégák között 

Informatikai-technikai háttér 

biztosítása a szakmai 

munkához 

 
 

VEZETÉS 

   A vezetéshez kapcsolódó kérdésekre adott válaszok 93%-os értékelést mutatnak, mely azt 

tükrözi, hogy a problémamegoldásban kapott támogatást, valamint jó rálátást a tantestület 

tagjainak képességeire, kapacitására – nagyra értékelik a kollégák. A skálán mért eredmények 

tükrében a vezetési stílus kiemelkedő az adott intézményen belül. A válaszadók egyértelműen 

erősségként fogalmazták meg, hogy a vezetőség támogatja a dogozókat szakmai fejlődésben, a 

munkavégzésük során felmerülő problémáikhoz hatékony támogatást biztosít, valamint minden 

dolgozó számára egyformán elérhető.  

   Értékkövető tevékenységük példaértékű, tudatosan alkalmazzák a közösségfejlesztés 

változatos módszereit, kulturális, illetve társadalmi háttérből adódó sajátosságait, ezáltal mintát 

tükröznek.  

 

Fejlesztendő terület:  
   A munkaerő-gazdálkodásra vonatkozó tétel 30%-alacsonyra értékelt szegmensében miszerint 

nagy a munkaerő vándorlás az intézménynél, ez feszültségeket okozhat mind a tantestületen 

belül, mind pedig nehézséget hozhat az oktatási-nevelési folyamatokban. Munkaerő 

gazdálkodás: belső munkafeltételek javítása, motiváció alapú továbbképzések biztosításával ez 

a terület fejleszthető.  

Ha a vezetés működésének további fejlesztéséről gondolkodunk, akkor az alskálához tartozó 

irányításhoz kapcsolódik a 74%-ra értékelt kérdés miszerint, az iskolát érintő döntésekben az 

én egyéni véleményem is számít, még tovább fejleszthető az intézményvezető és a dolgozók 

közötti formális és informális kapcsolatrendszer korszerűsítésével.  

 

 

INTERAKCIÓ 

   Az összesített 82% az interperszonális viszonyok, a kommunikáció és konfliktuskezelés 

működőképes színvonalát mutatja. A kérdőíven, a csapat skála legeredményesebb mutatója 

(95%) azt jelzi, hogy a tantestület a különböző gyerekeket érintő kérdésekben közösen keresi a 

megoldást és problémás esetekben is kikérik egymás véleményét (90%).  



 

 

 

   Pozitív eredmény az is, hogy a válaszok szerint az iskolai tanulók és a tanárok, tanítók között 

jó kapcsolat van (91%), többségében pedig a szülőkkel sem gyakoriak a nézeteltérések (86%).  

Fejlesztendő terület:  
   További fókuszt és figyelmet érdemel a tantestület és a dolgozók közötti kommunikáció az 

információáramlás az én-üzeneteken alapuló nyitott kommunikáció, ami mindenki számára 

elérhető, javasolt tapasztalatok összevetése, kompetencia térkép a célokkal-elrendezése 

mátrixban.  

   Megtámogatandó készségeket, működést a kérdőív leginkább a csapat és a kommunikáció 

skálán jelzett, ami rávilágít, a kollégák egymás közötti interakcióinak fejlesztendő területére, 

hogy a tantestületben lévő szembenálló csoportok közeledjenek egymáshoz és a 

munkaközösségben gyűjtött tapasztalatok eljuthassanak az egyénekhez. Ilyen és ehhez hasonló 

problémák segítésére csapatépítő programok és kommunikációs tréningek szervezése egyaránt 

adekvát forma lehet. 

 

TÁRSADALMI ADAPTÁCIÓ 

   A társadalmi adaptáció skála megfelelőnek mutatkozott a kérdőíven belül, ez a terület 85%-os 

eredményt hozott. Az intézmény megfelelően kidolgozott motivációs struktúrát mutat (75%), a 

dolgozók elégedettek, a szervezetben jelen van a nyitottság és flexibilitás.  

   A vezetői attitűd és gondolkodásmód, amely az iskolai nevelést illeti, motiváció, kreativitás, 

komplex kognitív struktúrák fejlesztésére fókuszál. Ebben a szegmensben a környezet 

alskálához kapcsolódó állítás miszerint a jó ötleteket komolyan veszik, és megvalósítják kapta 

a szegmens legnagyobb értékét (96%).  

   A saját átlaghoz viszonyított legmagasabb elégedettséget hozó százalékos aránya szerint, az 

iskola felszereltsége jó színvonalú, a tantermek és a tanári szoba is barátságos légkörű. Az 

újítás alskálán belül kiemelkedett a vélemény, miszerint a tantestület tagjai munkájuk területén 

saját egyéni elképzeléseiket megvalósíthatják. Megerősítést kapott, hogy az iskola a környezeti 

erőforrásokat jól használja.  

 

Fejlesztendő terület:  
   Az újítás szegmensben a válaszadók 77%-a vélekedett úgy, hogy ha valami megszokott 

gyakorlattá válik, ritkán kérdőjeleződik meg. Ez sok esetben jó mert a folytonosságot biztosítja, 

de fontos, hogy ezeket a folyamatokat elemezzük, értékeljük és az eredmények tükrében 

változtassunk rajta. Tehát érdemes felülvizsgálni a jól bevált gyakorlatokat is és ezzel 

biztosíthatóvá válik a megújulás, az igényekhez alkalmazkodó módszerek kiválasztása.  

   Kiemelt fontosságú lehet a jó gyakorlatok állandó gyűjtése, alkalmazása, a hasonló 

nehézségekkel szembenéző partnerintézményekkel való tapasztalatcserék, kapcsolat, 

kontrollálható dologra fókuszálás mely biztosíthatja a motivált mindennapi munkát. 

 

 

SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK, 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 
A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kiemelkedő 

fontossággal kezeli a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat városunkban. Minden pedagógus 

alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, oktatása, kötelessége a tanulók fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzése, feltárása. Oktatási intézményünk közreműködik a 

gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

Együttműködünk a gyermekvédelmi szolgálattal illetve a gyermekvédelmi rendszerhez 

kapcsolódó intézményekkel és hatóságokkal. 

 

 



 

 

 

A szociális hátrányok jelenléte 

   Iskolánkban sok a szegény és roma családból származó tanuló. Sajnos látjuk, hogy honnan és 

milyen körülmények közül jönnek el minden nap az iskolába. Ennek okán nem meglepő a 

deviáns magatartás, a fel-felbukkanó igazolatlan hiányzás, az agresszió. A szocializációs 

hátteret a nevelőtestület teszi lehetővé számukra. A szakkörök, sportkörök a változatos 

programok jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megfelelő módon töltsék el szabadidejüket. 

Társadalmi integrációjuk érdekében mindent megteszünk. 

   Az elszegényedés, a kiszámíthatatlanság jellemzi ezeket a családokat, ahol nem érték a szép 

beszéd, a kedvesség, a tolerancia és a tanulás. Ezeket a pozitív emberi tulajdonságokat kell 

nekünk, pedagógusoknak pótolni. 

   A roma lányok halmozottan hátrányos helyzetűnek tekinthetők a társadalom perifériáján élő 

emberek csoportjában. Főleg a korai terhesség veszélye miatt. Igyekeznünk kell a 

családalapítási és gyermekvállalási életkorukat minél későbbre kitolni. Továbbtanulási 

szándékukat erősíteni. 

 

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 

   A SARS-CoV-2 terjedésével kapcsolatos járványügyi helyzet miatt a 2020. március 16-ig 

terjedő időszakra vonatozó, intézményben végzett tevékenységeket tartalmazza, illetve az 

online oktatás alatt esetlegesen felmerülő problémákat. 

  

Tevékenység megnevezése Tevékenység alkalmainak száma 

Egyéni Gyermekekkel: 4 

Szülővel: 0 

Pedagógussal: 20 

Csoportos 18 

Közösségi 0 

 

   Egyéni konzultáció gyermekkel szülő-gyermek konfliktusból adódott, melyet segítő 

beszélgetés keretében sikerült megoldani. 

   Pedagógusokkal 20 alkalommal történt konzultáció, melyek főként a csoportfoglalkozások 

témájáról/tematikájáról szóltak, illetve az intézményvezetővel és a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelőssel történő szakmai megbeszélésekből adódtak. 

   A csoportfoglalkozások tekintetében 18 alkalommal történt osztályoknál, rendhagyó 

osztályfőnöki óra keretében, illetve 1 alkalommal pedagógusoknak, és 1 alkalommal a szülői 

munkaközösség tagjainak valósult meg tájékoztató az óvodai és iskolai szociális segítő 

tevékenységről. 

   A tanulókkal folytatott csoportfoglalkozások fő célja ismerkedés, önismeret, mások 

megismerése, problémamegoldás, illetve kommunikációfejlesztés volt. 

   A 2021/2022. tanévben továbbra is folytatni szeretné a csoportfoglalkozásokat, illetve emelni 

szeretné az egyéni esetkezelések számát a gyermekekkel. A gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelőssel szükség esetén családlátogatásokat kíván tenni, illetve a gyermekvédelmi 

intézkedéseket igénylő esetekben közreműködni. 

 

LOGOKUCKÓ a Mórában 

   Az iskolai nevelésben részt vevő több diák esetében is szükséges a logopédiai ellátás. A 

2019/2020-as tanévtől Szakál Péterné nemcsak magyartanárként, hanem logopédusként is segíti 

a tanulókat a tiszta, helyes beszéd elsajátítására. Tanulóink kiscsoportos, pösze terápiában 

részesülnek. A pöszeség a leggyakoribb beszédkórkép, ezen kívül a logopédus feladatkörébe 

tartozik a dadogás, a megkésett beszédfejlődés, nyelvlökéses nyelés, beszédészlelési, 

beszédmegértési zavar terápiája. 



 

 

 

   A Líceum épületében kialakított LOGOKUCKÓ ad helyet - heti három alkalommal - a 

terápiának. Tanulóink nagy örömmel látogatják ezeket a foglalkozásokat, hiszen az artikulációs 

mozgásgyakorlatok és a beszédfejlesztések játékos formában történnek.  

   Fontos a szülők bevonása is a logopédiai munkába, mivel együtt, közös erővel lesz sikeres a 

terápia.  

 

Fejlesztőpedagógia  

   Amennyiben a pedagógusok valamelyik tanítványuknál a tanulási nehézségek jeleit észlelik, 

érdemes szakember segítségét kérni. A pedagógiai szakszolgálatok feladata a tanulási zavarok 

szűrése, a kiszűrt gyermekek preventív támogatása, iskolai tanulmányaik során a tanulók 

iskolai készségeinek szakszerű fejlesztése, az őt tanító pedagógusok szakmai segítése. 

   Iskolánkban képzett fejlesztőpedagógus foglalkozik a tanulási nehézségekkel küzdő diákok 

képességfejlesztésével. A fejlesztendő területek legtöbbször a kognitív képességek pl.: észlelés, 

figyelem, gondolkodás, emlékezet.  

   Fejlesztő játékok segítségével célozza ezen képességek megerősítését, tanulmányi 

eredményeik javítása  érdekében. Ezek a játékok az okoskocka, a kirakók, legók, 

memóriajátékok, színezés, rajzolás, festés. A fejlesztő órákat élményszerűvé varázsolja a 

Mórában, hogy az örömteli, játékos foglalkozások sikerélményt biztosítsanak a lemaradó 

tanulóknak, motiválóan hassanak rájuk. 

 

Alapozó terápiák mozgásfejlesztő program 

   A tanulási nehézségek hátterében legtöbbször az idegrendszer részleges éretlensége, sérülése 

vagy hibás szerveződése áll. 

   Az alapozó terápiás gyakorlatok az idegrendszer érését segítik elő. A gyakorlatsor hatással 

van a gyerekek idegrendszerére, ezáltal az agyban a beszéd, az írás és olvasás működéséért 

felelős területekre is. A terápia alapja a nagymozgások, egyensúly illetve a rugalmasság, ami 

kiegészül a ritmus, a finommotorika, és a keresztmozgások gyakorlataival. 

   Jelentősen csökkenhetnek a tanulási nehézségek tünetei, ha sikerül felszámolni az 

idegrendszer szerveződésébe becsúszott hibákat. Ennek hatására javul az olvasás, helyesírás, 

oldódnak a számolási nehézségek, javulnak a szociális kompetenciák.  

   A mozgásfejlesztő terapeuta heti két órában fejleszti az első osztályosok közül azokat a 

gyerekeket, akiket egy mozgásfejlődési szűrőlap segítségével kiszűrt. A közös munka ezekkel a 

gyerekekkel a tanév végéig tart. A fejlesztés változatos eszközökkel, módszerekkel, játékos 

formában történik. 

 

Gyermekvédelmi munka áttekintése 

   Mi tanítunk, és segítő kezet nyújtunk, nemcsak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is. 

Tisztában vagyunk vele, hogy nincsenek könnyű helyzetben a szülők sem, hisz állandó 

bizonytalanság veszi őket körül. A gazdasági válság, az egzisztenciális problémák, a digitális 

világból áramló információrengeteg, a stresszes életmód mind negatívan hat a gyereket 

nevelőre.  

   A szeretetteljes környezetet sokszor mi biztosítjuk az iskolánkban, hisz otthon gyakran nem 

jellemző. A válság folytán rengeteg a szétszakadt család. Sokszor családsegítő feladatokat is 

ellátunk, hisz megszaporodott a jogi útvesztők rengetegében eltévedt szülő, aki nehezen 

boldogul, vagy épp nem is tudja, milyen segítség jár neki.  

   A statisztikai adatok is azt mutatják, hogy az alsó tagozaton is egyre több a különleges 

bánásmódot igénylő tanulók száma. Ők a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 

helyzetű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő, sajátos nevelési igényű 

tanulók. A velük való foglalkozás különös figyelmet igényel. Meg kell ismerni és alkalmazni 

kell a Szakértői Bizottság és a Nevelési Tanácsadó szakértői véleményében leírtakat. A 



 

 

 

szakértői véleményekben foglaltak nem járulnak hozzá a tényleges hátrányok csökkentéséhez, 

a lemorzsolódás kiküszöböléséhez.  

   Növeli a bajt az, hogy nincs megfelelő számú segítő szakember sem. Logopédus, 

fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, iskolapszichológus kevés van. Beosztják őket, a ritka 

találkozások nem tudnak megfelelően kapcsolódni egymáshoz. Papíron némileg igazolt a 

feladat teljesítése, szakmai hasznosulása azonban igazán nem értelmezhető. 

 



 

 

 

LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉLYEZTETETT TANULÓK 

TÁMOGATÁSA 
 

   Az iskolába lépéstől hosszú éveken keresztül a tanulás lesz a gyerekek számára a fő 

tevékenységi forma, amelynek minősége közvetlenül alakítja iskolai karrierjüket, a 

későbbiekben pedig egész személyiségfejlődésüket, életpályájukat. A tanulás eredményessége 

szemléletes mutatója az iskolai munkának. Érthető tehát, hogy a tanulási sikeresség közös 

érdeke és célja mind a pedagógusoknak, mind a diákoknak, és természetesen a szülőknek is. 

Csakhogy az oktató-nevelő munka folyamatában szereplő szülő-gyermek-pedagógus 

hármasból mindegyik szereplő problémákkal küzd.  

   A pedagóguslélek az utóbbi időben erős negatív hatásokkal kell, hogy megküzdjön 

iskolánkban. Az oktatási szegregáció hatása öngerjesztő folyamat, a minta nélküli 

osztályokban, csoportokban. A sok halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tanulási 

nehézségei, konfliktusai, mindaz a problémahalmaz, amit behoznak az iskolába, lassan ölő 

méregként hat a pedagógusra. A mérgezett lélek pedig nem tud megfelelően funkcionálni. 

Felvetődik a kérdés: ott van-e a jó ember lelke a tanítóban? Nem kell bizonygatnunk, hogy 

mindent megteszünk tanítványainkért. Munkaközösségünk tagjai a tanulók szükségleteire, 

érdeklődésére építve és aktuális állapotukat figyelembe véve szervezik a tanulási-és 

szabadidős tevékenységét. Mindnyájan törekszünk a biztonságos légkör kialakítására, az 

esélyegyenlőség megteremtésére, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

felzárkóztatására. Szinte állandó a jelenlétünk a gyerekközösségben, hogy senkinek se 

sérüljenek a jogai. Ez azonban egyre megterhelőbb számunkra.  

    A szülők egy része kivonul gyermeke mögül, magánéleti és megélhetési gondokkal küzd, 

másik része a hátán cipeli az egész osztályt. Ők igazán partnerei az iskolának, a pedagógiai 

teljesítmény számukra értelmezhető. Ez a példamutató szülői réteg támogatja az osztály-és 

iskolai programok sikeres megvalósítását is. Nagyon becsüljük meg őket. Már bevezető 

szakaszban megjelenik a fenyegető, igazságosztó, önbíráskodó szülő. Sajnos a családok 

életéből hiányzik a rendszeresség, a következetesség, a példamutatás és a motiváció a 

tanulásra. Kevés sikerrel van befolyásunk ezekre a folyamatokra. 

   A gyerekek pedig saját szabályaik szerint élnek, öntudatosak, agresszívak és gerjesztik a 

problémát. Aztán ott van mindaz, amit behoz a gyermek, amit otthon épül ki nála, 

kommunikáció, konfliktuskezelés, kudarctűrés, viszonyulás a másikhoz. Ez egy óriási negatív 

halmaz. Hiányzik belőle mindaz, amire építeni kellene. Önértékelés, reális énkép, tolerancia, 

segítőkészség, türelem, az érzelmek beazonosítása, kezelése. Helyette van indulat, agresszió, 

azonnali-akarás, csúnya beszédek, sértések, megtorlások. Ha pedig a szülőt hívjuk segítségül, 

nos, akkor gyakran onnan is ez jön. Tanulási szokásaik egyre nehezebben alakulnak ki. 

Minden osztályban emelkedik azon tanulók száma, akik egyéni megsegítést, személyes 

törődést igényelnek. Tanulmányi munkájukban, életviteli kérdésekben kevés otthoni 

segítséget kapnak, szinte minden az iskolára hárul.  

   A gyermek személyiségének fejlődésében, intellektuális és közösségi – erkölcsi 

tulajdonságainak alakulásában az iskolához, a társaihoz és önmagához való viszonyának 

formálásában is meghatározó jelentőségű az első osztály. A kisdiákok terhelése jelentősen 

növekedett, miközben a gyerekek fizikálisan, mentálisan, szociálisan éretlenebbek, mint a 

korábbi években. Több sérült gyerek is bekerült az oktatási rendszerünkbe: antiszociális 

magatartású vagy képezhetetlen.  

   Tanulói eredmények javulását és a lemorzsolódás kiküszöbölését jól szolgálja az 

intézményünkbe bevezetett kritériumorientált diagnosztikus mérés. A mérési naptár szerint a 

jelzett időszakban a 3-4. évfolyamon a műveleti sebesség, íráskészség, szóismeret, olvasási 

készség területeken történt a kontrollmérés május hónapban. A 4. évfolyamon kiegészült a 



 

 

 

figyelem és a gondolkodás mérésével. Fő célunk a további fejlesztési irányok meghatározása, 

közvetve pedig az Országos Kompetenciamérés eredményeinek javítása. A feladatlapok 

javítása, adatrögzítő segédtáblázatok kitöltése megtörtént. Ezek alapján elkészültek az egyéni 

és csoportos profilok, diagnosztikus térképek. A mérési eredmények szakszerű interpretálása 

a tanítók, tanárok, szülők felé folyamatosan történik. Mérési rendszerünkben a fejlesztést 

minden matematika óra elején végezzük. A mechanikus számolásban nagyon sokat segít, 

jelentős a fejlődés mértéke. Viszont az összeállását a szövegértéssel, megértéssel, logikus 

gondolkodással még egyáltalán nem érezzük. Minden szinten indokolt a figyelem és 

gondolkodás tudatos fejlesztése. Az optimális fejlesztés megtervezéséhez kapcsolatot tartunk 

a mérés-értékelés munkaközösség vezetőjével, a fejlesztő pedagógussal és a nevelési 

tanácsadóval.  

 

LEMORZSOLÓDÁS – INTÉZKEDÉSI TERV 

 

Intézményünkben – a Pedagógiai Program, a Házirend és a Munkatervben rögzített céljaink 

alapján – kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minden tanuló egyenlő bánásmódban 

részesüljön. Folyamatosan fejlesztjük a pedagógiai és a szervezeti kultúránkat. Az oktatás 

során biztosítjuk számukra, hogy a munkaerő piaci elvárásoknak megfelelően sikeres felnőtté 

válhassanak. Igyekszünk alkalmazkodni a gazdasági és foglalkoztatottsági igényekhez, ehhez 

korszerű és motiváló tanítási módszereket alkalmazunk. Figyelünk más oktatási intézmények 

jó gyakorlataira, melyek közül a profilunkhoz illeszkedő programokat adaptáljuk.  



INTÉZKEDÉSI TERV 

ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN 

 2021/2022. tanév 
Helyzetelemzésből  

adódó  

fejlesztendő terület 

Cél Nevelési-oktatási eszköz Felelős/határidő 

Az intézkedés 

várható 

eredménye 

Tanulói előrehaladást 

támogató tevékenységek 

Egyéni képességek 
fejlesztése 

Tanulási differenciálás  

Képesség-kibontakoztató és integrációs 
oktatás 

Egyéni fejlesztési terv 

Alapozó terápia alkalmazása 
Tantárgyi előrehaladás támogatása 

személyre szabott pedagógiai módszerrel 

Kooperatív technikák alkalmazása 
Korrepetáláson való részvételi kötelezettség 

Tehetséggondozás/tehetségazonosítás 

szaktanárok 

gyógypedagógus/logopédus 

fejlesztő pedagógus 
terapeuta 

Hajdú-Bihar Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat 
Hajdúböszörményi 

Tagintézménye 

folyamatos 

Tanulmányi 

eredmények 

javulása 

Az önálló 
ismeretszerzésre való 

felkészítés 

 
Tanulási képességek 

megszilárdítása 

Kritériumorientált diagnosztikus mérés-

értékelés rendszer további fenntartása 
/tanulói komplex mérések mérési terv 

alapján 

Innovatív tanulásszervezési eljárások 
Mesterpedagógiai programjának 

alkalmazása 

Tanulás-módszertani támogatás 
„Kéttanítós modell” további alkalmazása 

Mentorálás 
Iskolai könyvtár használata 

a mérés-értékelés 

munkaközösség vezetője 
 

mesterpedagógus 

 
szaktanárok 

 

folyamatos 

Tanulói motiváció 

növelése 
 

Az online 

információk 
befogadásának 

kritikus módjának 

elsajátítása 

A tanuló szociális 

helyzetből eredő 

hátrányának 
kompenzálása 

Egyéni tanácsadás biztosítása 
Önismereti, szociális készségeket fejlesztő 

foglalkozás szervezése 

Szülői értekezlet/családlátogatások/ 
kapcsolat erősítése a szülővel/gyámmal 

Esetkonferencia összehívása/együttműködés 

a jelzőrendszer tagjaival 
Bűnmegelőzési, egészségügyi előadások 

tartása (drogprevenciós program) 

iskolapszichológus 

/csütörtöki napokon 
 

szociális munkás 

osztályfőnökök 
gyermekjóléti szolgálat 

 

folyamatos 

Tanulói 

igazolatlan/igazolt 

hiányzás 
csökkenése  

A tanulási és 

magatartási 
nehézségek 

könnyebb kezelése  

Veszélyeztetettség 
elhárítása 

Nyugodt, harmonikus 

légkör megteremtése 

 

A tanulók kudarctűrő és önreflexiós 
képességének fejlesztése 
 

A mindennapi életben való eligazítást segítő 

tevékenységek („Egy célért dolgozunk!” – 

paprikaszedés, Tanoda) 

iskolapszichológus 

 

osztályfőnökök 

 

folyamatos 

A tanuló testi, lelki, 

mentális 
fejlesztése, illetve 

szenvedélybetegség 

kialakulásának 

megelőzése 

Oktatási szintek közötti 

átmenetek támogatása 

óvoda és iskola átmenet, 
alsó-felső tagozat 

átmenet,  

általános iskolai és 
középfokú oktatás 

átmenet  

 
Életút-támogató 

pályaorientációs 

szolgáltatás 

Ovi-suli 
szerdai napokon 

Befogadó, 

együttnevelést 

célzó oktatás 
megvalósulása 

 

Sikeres életút 

Mesterpedagógiai program alkalmazása 

Alapozó terápia alkalmazása 
terapeuta 
csütörtöki napokon 

Kortárssegítő támogatás/társaktól való 

tanulás biztosítása 
folyamatos 

Pályaorientációs nap 
2021. december 11. 
(folyamatos) 

Felvételi előkészítő foglalkozás 
szerdai napokon 

hétfői napokon 

Továbbtanulás szakszerű előkészítése, 
lebonyolítása 

Középiskolákkal való együttműködési 

programok megvalósítása 

2022. február 19-ig 

Közösségfejlesztő, 
közösségépítő 

foglalkozások 

szervezése 

Tanórán kívüli, iskolai programok, 

szolgáltatások kialakítása, működtetése 
(Tojástörő, diákbál, Mikulásváró, farsangi 

mulatság, színházlátogatás, papírgyűjtés) 

tantestület 
 

folyamatos/munkatervben 

rögzített 

Közösségi élmény 
Kötődés az 

intézményhez, 

diáktársakhoz 



 

 

 

 

INTÉZKEDÉSI TERV 

ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN 

 2021/2022. tanév 
Helyzetelemzésből  

adódó  

fejlesztendő terület 

Cél Nevelési-oktatási eszköz Felelős/határidő 

Az intézkedés 

várható 

eredménye 

Pedagógustámogató 

tevékenységek 

A pedagógusoknak 

olyan eszköztárral kell 

rendelkezniük, amely 
lehetővé teszi a 

differenciált tanórai és 

tanórán kívüli oktató-
nevelő munka 

megszervezését  

 
 

Indokolt további 

módszertani fejlesztés, 

amely a heterogén 

tanulói csoportok 

egyidőben történő 
oktatására, nevelésére 

irányul 

 

 

Pedagógiai Oktatási Központ pedagógiai-

szakmai szolgáltató tevékenységei:  

célirányos képzések, műhelyfoglalkozások 
szervezése, hatékony egyéni tanuló-

megismerési eszközök, módszerek 

megismertetése, pedagógiai módszertani 
fejlesztés, szaktanácsadói látogatás, 

szaktanácsadói konzultáció 

 
Jó gyakorlatok népszerűsítése/adaptálása  

 

Érzékenyítő tréningek szervezése a 

pedagógusok részére 

A pedagógusok innovatív törekvéseinek, 

ötleteinek feltárása, rendszerezése, elemzése  
 

Újszerű tanulói számonkérési formák 

alkalmazása: lapbook, enciklopédia, 
kiselőadások, prezentációk 

 

 
Pedagógiai Oktatási Központ 

 

pedagógusok 
 

EFOP-3.1.7-16-2016-00001 

azonosítószámú Esélyteremtés 
a köznevelésben elnevezésű 

kiemelt európai uniós projekt: 

pszichológus 
 

 

folyamatos 

A pedagógusok 
számára az 

intézményen belüli 

vagy 
intézményközi 

együttműködési 

lehetőségek - 
ideális 

körülmények 

között - a tanulás 
különösen jól 

megtérülő forrásait 

jelenthetik 
 

Módszertani 
fejlődési 

lehetőségek 
 

Pedagógusképzés 

megújulása 
 

Élménypedagógia 
alkalmazása 
 

A tudás 

frissítésének és 

megújulásának 
lehetősége 

 

Intézményvezetést 

támogató tevékenységek 

Megfelelő pedagógiai 

eszközök és módszerek 

kiválasztása az országos 
szaktanácsadói 

hálózaton keresztül 

 
Pedagógiai kultúrát és 

intézményfejlesztést 

érintő módszertani 
fejlődés 

ETIPE képzés során szerzett tudás 
alkalmazása, átadása 

 

Iskolán kívüli támogató szervezetek, 
szereplők (családgondozó, fejlesztő 

pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős, gyermekorvos, gyógypedagógus, 
iskolapszichológus, logopédus, 

gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársa, 

pedagógiai asszisztens, pedagógus, 
pszichológus, szakorvos, szaktanácsadó, 

szociális munkás, szülő, védőnő) bevonása  

Cselekvési terv alapján - 

projekt támogató szakértő 

 
Pedagógiai Oktatási Központ 

 

köznevelési intézményvezető-
helyettes 

intézményvezető-helyettesek 

 
folyamatos 

A bevont támogató 
szakemberek 

figyelemmel 

kísérik a tanuló 
előrehaladását, a 

lemorzsolódás 

megelőzésével 
összefüggő iskolai 

folyamatokat 

Intézményi fejlesztést 
támogató tevékenységek 

Az intézményi szellemi 
tőke megtartása, 

összeadása, további 

növelése az iskola 
teljesítményének 

növelése érdekében 

 
Pedagógiai környezet: az 

iskola pedagógiai 

környezete hozzájárul a 
program sikeréhez 

A lemorzsolódás ellen ható, intézményi 
szintű módszertani eszközök, 

intézményfejlesztési minták adaptációjának 

támogatása 
 

Önképzést segítő felületek, alkalmazások 

biztosítása: tudásmegosztás támogatása, 
tudásmegosztó rendszerekhez (jó gyakorlat 

gyűjtemények, feladatbankok) való 

csatlakozás 
 

Esetmegbeszélések szakemberek 

segítségével 
 

Tantestületi team-munkák kezdeményezése 

szakértői segítséggel 
 

Kompetenciamérés eredményeinek 

intézményi szintű intézkedési terv készítése 

 

Pedagógiai Oktatási Központ 

 
köznevelési intézményvezető-

helyettes 

 
intézményvezető-helyettesek 

 

a mérés-értékelés 
munkaközösség vezetője 

 

 
 

folyamatos 

Szakmailag 

felkészült, 
elhivatott 

pedagógusok 

motiválása, 
pályakezdő, új 

belépő kollégák 

támogatása  
 

Csoportmunkára 

alkalmas iskolai 
környezet 

kialakítása, 

szükséges 
infrastruktúra 

megteremtése 

 

 

 



 

 

 

 

A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ 

TEVÉKENYSÉGEINK 
 

   Úgy gondoljuk, hogy minden tanulónk tehetséges valamiben. Nevelő-oktató munkánk során 

feladatunknak tekintjük, hogy mindezt felismerjük, teret adjunk kibontakozásához, 

lehetőségeinkhez mérten tehetséges tanulóinkat optimálisan fejlesszük. 

   Iskolánk sajátosságai közé tartozik, hogy a legnehezebben kezelhető gyerekek és a 

legtehetségesebb gyerekek is együtt tanulnak nálunk. Ez a helyzet komoly pedagógiai feladatok 

elé állítja a nevelőket. 

   Az iskolánkban folyó tehetségfejlesztő munkát a művészeti ágazatokon folyó képzéssel 

bővítjük. 

   Adottságaink egy részben öröklöttek - genetikailag meghatározottak, másrészt pedig tudatos 

pedagógiai ráhatás révén fejleszthetőek. A fiatalkori tehetségek kibontakoztatását, fejlesztését 

iskolánkban kiemelt feladatként tartjuk számon. A tanulók megfigyelése első osztályba 

kerüléskor megkezdődik, a tanítási órák egyéni ütemhez igazodó, differenciált szervezésével 

indul a tehetséggondozás. Megkezdődik a tanulók városi tanulmányi versenyekre való 

felkészítése, mely a további évfolyamokon bővül a megyei, országos tanulmányi és 

sportversenyeken, valamint egyéb pályázatokon, vetélkedőkön való részvétellel. Szakkörök, 

differenciált képességfejlesztő foglalkozások és művészeti ágak kínálatából választhatnak az 

érdeklődő és tehetséges tanulók. A tehetséges és eredményes tanulók elismerése szorosan 

hozzátartozik tehetséggondozó munkánkhoz. 

   Iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségpont. 

 

A tehetséggondozás színterei, formái: 
 Tanítási órákon: 

- differenciált foglalkoztatás 

- kooperatív technikák  

- projektmódszer 

- egyéni foglalkoztatás, SNI tanulók célirányos fejlesztése 

- tudásszint szerint csoportbontás 

- egyéni kutatómunka, prezentáció 

- kiselőadások 

 Tanítási órán kívül:  

- szakkörök 

- differenciált képességfejlesztő foglalkozások  

- felkészítés tanulmányi versenyre (egyéni és kiscsoportos) 

- önálló otthoni kutatómunka 

- sportolási lehetőségek, mindennapos testnevelés 

- diákönkormányzati programok  

- vetélkedők, rendezvények 

- művészeti ágazatok képzései. 

 

Egyéb tehetséggondozó tevékenység: 

- Kismatekos - kisfizikus tábor, mint adaptálható jó gyakorlat (5. számú függelék) 

- Szófacsaró diákújság szerkesztése 

   Tanulóink a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon sajátíthatják el komplex módon azokat 

az alapvető ismereteket és készségeket, amelyek egész további életüket, viszonyulásaikat, 

attitűdjeiket, készségeiket, világlátásukat, kreativitásukat meghatározhatják. 



 

 

 

   Alapfeladatunknak az alapképzések maximális fejlesztését tartjuk, melynek irányultsága, 

mértéke és tartalma többrétegű és szinte gyermekenként változó. Ezért kiemelt fontosságot 

tulajdonítunk a tanulók megismerésének - az egyéni, differenciált fejlesztésnek, a sokszínű és 

hatékony pedagógiai módszerek alkalmazásának - minden tantárgy és a hozzá kapcsolódó 

járulékos tevékenységek területein. 

    E felfogásunknak megfelelően alakítjuk ki a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásainkat is. 

Tehetség és képességfejlesztő munkánk tárgyi és tartalmi feltételei mellett személyi feltételeink 

is adottak. 

   A tanítási órákon kívüli foglalkozások bárki számára az érdeklődési körének megfelelően 

választhatók. A választható foglalkozásokon a pedagógusválasztást a lehetőségek 

függvényében a tantárgyfelosztás szabja meg. 

   A tanulók egészséges délutáni leterheltsége érdekében figyelembe kell venni, hogy a 

gyermek többféle érdeklődési területének megfelelően valamennyinek érvényt szerezhessen, az 

általános iskolában minden tantárgynak azonos esélyt kell biztosítani. Az említett okok miatt 

adott tantárgy gyerekenkénti heti, tanórán kívüli óraszáma maximum 1x45 perc időtartam lehet.  

 

 

ERŐSSÉGEINK – FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK – VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 

- A pedagógusok szakmai és módszertani felkészültsége 

- Szakmailag jól felkészült nevelőtestület    

- Szabálykövetés  

- Rugalmasság, hatékonyság, gyakorlatiasság, egymás támogatása 

- 1-2. évfolyamon a kéttanítós modell  

- 3-4. évfolyamon a képesség szerinti csoportbontás 

- Tehetséggondozás, szakkörök, tanulmányi- és levelezős versenyek 

- A tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás 

- Nagy létszámú szolfézs előképzős tanulói csoport, hangszeres utánpótlás  

- Tanulóink és tanáraink az iskolai és városi kulturális rendezvények aktív résztvevői 

- Versenyeredmények 

- Tanulóbarát osztálytermek, barátságos környezet 

- A gyermek – pedagógus kapcsolat személyiségformáló hatása 

- Nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó napközis csoportok alsóban 

- Különös figyelmet igénylő tanulók szervezett délutáni foglalkoztatása   

- A városi és iskolai műsorok, fellépések, szereplések színvonala, sikere nagyban emeli 

az iskola arculatáról formált véleményt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FEJLESZTENDŐ  

TERÜLETEK 

VÁRHATÓ 

EREDMÉNYEK 

Romló szociális, családi háttér, szülői 

közömbösség. A család érdektelensége 

az iskolával, a tanulással szemben. Több 

szülő alkalmatlan és felkészületlen a 

gyermeknevelésre, negatív életmintát 

közvetít gyermeke számára.   

  

Szülő – iskola kapcsolatának 

fejlesztése  

„Szülők Akadémiája” 

megszervezése,  

a szülők jelenléte az iskolában. 

Nem tudjuk hatékonyan kezelni a 

magatartási problémát – Arizona szoba 

hiánya. 

Deviáns magatartású szülők, tanulók 

számának csökkentése. 

Szakemberhiány a probléma 

kezelésére.   

  

Egységes követelményrendszer 

betartása és betartatása, amely 

eredményezné a gyerekek neveltségi 

szintjének emelkedését is.  

  

Tárgyi eszközök, szemléltető- és 

sporteszközök fejlesztése.  

Alapozó mozgásterápia  

„Móra kuckó téged vár” fejlesztő szoba 

további fejlesztése 

A tanulók esélyegyenlőségének 

biztosítása, a hátrányok csökkentése. 

Tanulóbarát iskolai környezet, mint 

motiváció. 

 

FEJLESZTENDŐ  

TERÜLETEK 

VÁRHATÓ 

EREDMÉNYEK 

Tanítványaink projektmunkáiból 

kiállítás szervezése. 

Szélesebb körben megismerik 

diákjaink alkotásait. 

A tanulói motiváció fenntartása, 

erősítése. 

Eredményes munka, fejlődés. 

A tanulói lemorzsolódás csökkentése. 

A tanulók délutáni futkározásának és 

hangoskodásának megakadályozása 

 13.35-14.30 között a 2. emeleten.  

Zavartalan munka, csendes környezet. 

A szülőkkel való kapcsolat erősítése. Hatékony és sikeres együttműködés. 

Az ebédlői rend, a kulturált étkezés 

megteremtése 

Többen veszik igénybe a menzát, 

illetve a napközis foglalkozást. 

Tananyagnak a csoport adottságaihoz 

való igazítása még inkább 
Sikerélmény tanulónak, tanárnak 

Tanulók motiválása Céltudatosság 

Lemorzsolódás csökkentése, elkerülése 
Az oktatási rendszerben maradnak a 

tanulók, elvégzik a 8 általánost 

Okostelefon  

Használata – jelentősebb odafigyelés 

Házirend szabályozása megfelelő, 

folyamatos ellenőrzés 

 

 

 

 



 

  

FÜGGELÉK 

1. számú

Tanulók 

Igazgató 

Oktató, nevelő 

munkát  

segítők, 

iskolatitkárok 

Általános 

intézményvezető-helyettes 

Művészeti 

intézményvezető-helyettes 

Pedagógusok 

Pedagógiai tanács 

Közalkalmazotti 

tanács 

Intézményi tanács 

 Iskolai szülői 

munkaközösség 

Külső kapcsolatok 

Osztályok, csoportok 

Osztály szülői 

munkaközösség  

Iskolaorvos, 

védőnő 

Könyvtárosok 

Munkaközösségek 
DÖK 

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola szervezeti felépítése 



 

  

 

 

2. számú 

SWOT elemzés 

Erősségek 

 

- szakmai felkészültség 

- művészeti ágazat 

- sokszínű programkínálat 

- sokrétű külső kapcsolatok 

- tehetséggondozás 

- egyéni felzárkóztatás 

- egyéni bánásmód 

- önkormányzati támogatás 

- jó állapotú épület 

- jó felszereltség 

- kiváló a szakmai munkaközösségek közötti 

együttműködés 

- szülők megszólításának sokféle módja 

Lehetőségek 

 

- művészeti ágazat 

- kritériumorientált mérési-értékelési 

rendszer, bevizsgált mérőeszköz 

- gazdag külső kapcsolatok 

- pályázatokban való részvétel 

- erőforrások hatékony allokációja 

- szakmai napok, belső továbbképzések 

tartása 

- termek, tornaterem bérbeadásának 

lehetősége 

- szülőkkel való jó kapcsolat 

- erőforrások jó kihasználása (pályázatok, 

bérbeadás, szülők segítsége, önkormányzat 

segítsége 

Gyengeségek 

 

- szülők egy csoportjának érdektelensége 

- IKT kompetenciák hiánya a nevelőtestület 

egy részénél 

- információáramlás akadozásai 

 

Veszélyek 

 

- elvándorlás a közeli egyházi iskolába 

- csökkenő gyereklétszám 

- gyermekösszetétel változása 

- korai iskolaelhagyás, korai terhességek 

- szakos ellátottság biztosításának 

nehézségei 

- pedagógushiány 

- egyéb külső szakemberek (pszichológus, 

gyógypedagógus) hiánya 

- a város lakosságának összetétele is 

változóban van, és ez megjelenik az 

iskolában is 

- elöregedő nevelőtestület 

- túlterheltség 

- kiégés 

- növekvő adminisztrációs terhek 



 

  

 

 

3. számú 

 

ETIPE fenntarthatóságának értékelése, összegzése 

 

1) Mi az, ami működik? Mi az, ami 

megváltozott? 

2) Mi az, ami nem működik? Mi az, ami nem 

változott? 

Intézményünk pedagógiai környezete megfelel 

tanítványaink életkori sajátosságainak, 

reflektál a szociokulturális hátterükre, 

beállítódásaikra. 

Saját belső működésünket a külső környezeti 

változásokhoz igazítjuk. A célcsoport 

szükségleteihez igazodó szemlélet-és 

paradigmaváltás megtörtént. 

Kialakult és jól működik a mérési-és értékelési 

rendszerünk, amelyet a lemorzsolódás 

megelőzése, csökkentése valamint a 

kompetenciamérés eredményeinek tanulói, 

intézményi szintű javítása érdekében 

működtetünk. 

Az IKT eszközökkel való ellátottság az 

esélyteremtés szolgálatában intézményi 

osztálytermi és tanuló szintjén nem kielégítő. 

A hátrányújratermelődés mechanizmusának 

fékezéséhez nincsenek meg a feltételeink. 

 A tanulók fejlődésbeli és tanulási 

nehézségének feltárását segítjük, de a helyi 

társadalmi szolgáltatói környezetet nem sikerült 

komplexen bevonni az esélyteremtő munkába. 

3) Mivel lehet elérni, támogatni a projekt 

tartós és mély hatását? 

4) Mi akadályozhatja, gátolhatja a projekt 

tartós és mély hatását? 

A szervezeti feltételek kialakítását segítő 

módszerek, a változások menedzselésével. 

Differenciáló-tanulásszervezési modellek 

alkalmazásával. 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

egyéni figyelemmel kísérésével. Egyéni 

fejlesztés módszerével. 

A megelőzést és csökkentést támogató 

lehetőségek rendszerét bemutató eszközök 

alkalmazásával. 

 

Eszköztelenség a szülők bevonására. 

Motiválatlanság és érdektelenség. 

Az intézmény külső és belső 

kapcsolatrendszerének minősége. 

Intézményen kívüli tanulás lehetőségének 

korlátai. 

Negatív diszkrimináció megnyilvánulási 

formái. 

 

 

 


