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IN TÉZKE D É S I  TERV  -  2  

A Garabonciás Művészeti Iskola alapadatai 
 
 
 
 
 
 
 

▪ A szervezet neve:     Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 

▪ Székhelye:     3526 Miskolc, Bulcsú utca 6. 

▪ Képviseletre jogosult:   Mészáros Béla 

▪ Telefon:     (36) 46/506-863 

▪ Telefax:     (36) 46/506-863 

▪ Mobil:     (36) 20/340-7180 

▪ Honlap:     www.garabonciasiskola.hu 

▪ E-mail:     garabonciasiskola@gmail.com 
 

Az intézményvezető alapadatai 
▪ Neve     Mészáros Béla 

▪ Oktatási azonosítója   78829131406 
 

Az fejlesztési terv alapadatai 
▪ Intézkedési terv neve/azonosítója  GMI-IT-2-2018-2023 

▪ Intézkedési terv kezdő dátuma  2018.01.04 

▪ Intézkedési terv befejező dátuma  2023.08.20 

  

http://www.garabonciasiskola.hu/
mailto:garabonciasiskola@gmail.com
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A  T A N F E L Ü G Y E L E T I  E L L E N Ő R Z É S  F O L Y A M A T A  

Tanfelügyeleti ellenőrzés 
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) keretében lebonyolított 
intézményellenőrzés célja az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztése, valamint annak 
feltárása, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programját.  

A nevelőtestület a köznevelési intézmény alapításakor az intézményvezető irányításával elkészíti 
pedagógiai programját, amelyben megfogalmazza az iskola pedagógiai hitvallását, az ott folyó nevelő-
oktató munka pedagógiai elveit, értékeit, céljait, és meghatározza a hozzá kapcsolódó feladatokat, 
eszközöket.  

Az intézményellenőrzés során a szakértők az általános elvárásrendszer alapján – figyelembe véve az 
intézményi saját elvárásrendszert – azt vizsgálják, hogy az intézmény a maga által kitűzött céloknak 
hogyan tudott megfelelni, azok megvalósításában hol tart.  

A jogszabályi előírásnak megfelelően az ellenőrzést legalább ötévente egyszer el kell végezni. 
Intézmény ellenőrzésére akkor kerülhet sor, ha az intézmény vezetőjét már értékelték tanfelügyelet 
keretében, vagy az intézményellenőrzés során kerül sor az intézményvezető ellenőrzésére. 

Iskolánkban a vezető tanfelügyeleti ellenőrzése és a teljes pedagógus állomány önértékelése, valamint 
az átfogó intézményi önértékelés is megtörtént. 

Az ellenőrzés területei és módszertana  

Az ellenőrzést megelőzi az intézmény pedagógusainak, illetve esetenként a vezetőnek az ellenőrzése 
is, ezért ezeknek az eredményeknek a birtokában az intézményben folyó pedagógiai munka teljes 
folyamatát, a tanulók, mint a folyamat legfontosabb szereplőinek helyzetét és az intézményt, mint 
szervezetet vizsgálja a szakértői csoport az ellenőrzés során. A vizsgálandó területek ennek 
megfelelően kerültek meghatározásra. 

Az intézmény tanfelügyeletének területei 

Az intézmény értékelése során a szakértők az alábbi területekről származó adatokat és tapasztalatokat 
használják fel:  

1. Pedagógiai folyamatok  

2. Személyiség- és közösségfejlesztés  

3. Eredmények  

4. Belső kapcsolatok, együttműködés  

5. Az intézmény külső kapcsolatai  

6. A pedagógiai munka feltételei  

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban 
megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

 

Fejezet 
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Az intézmény tanfelügyeletének módszerei 

Dokumentumelemzés 

• Az előző intézményellenőrzés(ek) és az intézményi önértékelés(ek) adott intézményre 
vonatkozó intézkedési terve(i) 

• Az előző intézményi önértékelés intézményre vonatkozó kérdőíves felmérésének eredménye, 
amelyekbe a szakértők kérésére a tanfelügyeleti látogatás napján az intézményvezető köteles 
biztosítani a betekintést 

• Pedagógiai program 

• SZMSZ 

• Egymást követő 2 tanév munkatervei és az éves beszámolók (a munkaközösségek 
munkaterveivel és beszámolóival együtt) 

• Továbbképzési program – beiskolázási terv 

• Mérési eredmények adatai, elemzése (országos és saját mérések eredménye öt tanévre 
visszamenőleg) 

• A pedagógus-önértékelés eredményeinek összegzése 

Interjúk 

• Interjú a vezetővel 

• Interjú a pedagógusok képviselőivel 

• Interjú a szülők képviselőjével  

A pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka megismerése során az iskola adottságait is számba 
veszik a szakértők:  

• Az intézmény kiemelt nevelési céljainak való megfelelés hogyan érhető tetten fizikális 
formában? (Pl. környezettudatos nevelés.)  

• Milyen a tanulók tanulási környezete?  

• Ha van közösségi tér az intézményben, azt hogyan, mire használják?  

• Hogyan felel meg az intézmény tárgyi környezete a különleges bánásmódot igénylő tanulók 
nevelésének, oktatásának? 
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A Z  I N T É Z K E D É S I  T E R V  C É L J A I ,  P R O J E K T J E I  

Az intézkedési tervének projektjei 
 
 
A projektek kidolgozását nem a kompetencia-területenként végeztem el. Rögtön látható volt, hogy 
a kompetencia-területenkénti csoportosítása a projekteknek értelmetlen lenne, mivel elég sok átfedés 
volt található egyes területek között, illetve egyes intézkedések feltételeznek más intézkedések 
meglétét – mint ahogy ez természetes is. 
Épp ezért először is azonosítottunk bizonyos probléma halmazokat, arra próbáltunk megoldást 
találni, azaz egy-egy projektet megnevezni. 
A kialakult projektek között aztán megtaláltuk az egymásutániság logikus láncolatát, és mindezt 5 
éves időtartamra beosztva cselekvésiterv-szerű táblázatba foglaltuk. 

Kiemelkedő területek 

Sorszám Kompetenciaterület/Általános elvárások 

1. Pedagógiai folyamatok  

1.2.7 A dokumentumokban megjelenik a jogszbályi változások naprakész nyomon 
követése. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.7.20 A szülők szerepet kapnak az intézmény hagyományainak ápolásában, a nevelési 
stratégiák kidolgozásában. Az egyéb programok összhangban vannak az intézmény 
nevelési és oktatási céljaival, a tanítás-tanulás módszertanával. 

3. Eredmények 

3.4.11 Korai tehetségazonosítás, tehetséggondozás és pályakövetés. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

4.3.14 Az információáramlás a telephelyek nagy földrajzi távolsága ellenére zavartalan, a 
kor technikai eszközeit felhasználva naprakész. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

5.4.10-12 Jó kapcsolatot ápolnak a telephelyek intézményvezetőivel, a települések 
polgármestereivel, aktívan részt vesznek a helyi közösségek kulturális életében. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

6.5. 6.8 Az intézmény szervezeti kultúrája jól átgondoltan, az intézményvezetés részéről 
aktív szervezeti fejlesztéssel összhangban működik. Az intézmény alkalmazotti 
közösségének munkájára együttműködés, igényesség, hatékonyság jellemző. 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 
dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 
megfogalmazott céloknak való megfelelés 

7.1. Az intézmény stratégiai céljai, dokumentumai és a jogszabályi változások követése 
összhangban vannak. 

 

Fejezet 
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Fejleszthető területek 

Sorszám Kompetenciaterület/Általános elvárások 

1. Pedagógiai folyamatok  

1.9 A mérési, értékelési eredmények tudatos felhasználása, a gyakorlatba történő 
beillesztése az oktatás hatékonyságának növelése érdekében. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.2    2.3 A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, 
eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

4.1   4.2 A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése. 

Az intézkedési terv területei, célkitűzései, projektjei 

A tanfelügyelet értékelése számunkra nem tartalmazott olyan fejlesztendő területet, amelyre ne 
dolgoztunk volna ki tervet az intézményi önértékelés lezárásaként készített intézkedési tervben. 

Koncentrálva a „fejlesztendő területekre” az intézkedési terv – nyilván egy néhány apró változtatással 
– azokat az intézkedéseket fogja tartalmazni, amit mi az előző intézkedési tervben már 
megfogalmaztunk. 

1. A mérési, értékelési eredmények tudatos felhasználása, a gyakorlatba történő 
beillesztése az oktatás hatékonyságának növelése érdekében. 
1.1. Jogszabálykövetés, értelmezés 
1.2. Mérési eredmények adaptálása 
1.3. Az intézmény stratégiai dokumentumainak felülvizsgálata, módosítása, elfogadása 

2. A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, 
eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása. 
2.1. A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése. 
2.2. Nevelési-oktatási módszerek, eljárások kiválasztása. 
2.3. Támogató rendszer működtetése 

3. A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése. 
3.1. Belső pedagógus továbbképzés a közösségépítés területén. 
3.2. Iskolai közösségek kialakítására, és azok programjára készített pedagógusi tervek készítése. 
3.3. A szakmai munkaközösségek ésszerű átszervezése. Egyes esetekben a tanszaki, más 

esetekben a területi szempontok alapján történő tagoltságának szem előtt tartásával. 
3.4. Az új struktúrára épülő munkaközösségek hatékony működtetése. 
3.5. A nevelőtestületen belül a Google Drive, Google Csoport, FB zárt csoport működtetése. 
3.6. Az E-Kréta napló bevezetésével az Pedagógus-Szülő-Tanuló-Iskolavezetés közötti 

négyoldalú hivatalos kommunikációs csatorna működtetése. 
3.7. Az iskolai honlap, valamint a honlapra épülő FB-oldal híranyaggal, képpel való ellátása. A 

pedagógusok ösztönzése a híradásra! 
3.8. Iskolai versenyrendszer kidolgozása, működtetése. 

Az Intézkedési Terv részletes, lépésenkénti kidolgozása az 1. sz. mellékletben található. 
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A Z  I N T É Z K E D É S I  T E R V - 2  V Á R H A T Ó  E R E D M É N Y E I   

Várható eredmények 

 
Az elkészült intézkedési terv alapján intézményünk stratégiai dokumentumaiban világosan, 
naprakészen és követhetően tükröződnek az intézmény működését befolyásoló tényezők. Az éves 
terveket az elvárásoknak megfelelően készítjük el, megvalósításukat nyomon követjük, az eredményeket 
dokumentáljuk, ennek következtében tudatosabb, szakmailag átgondoltabb és minőségibb szakmai 
munka várható.  
 
Intézményünkben a felülvizsgálat során a nem működő szervezeteket felszámoljuk, megszűnésüket 
dokumentáljuk, de növendékeink véleményére alapozunk, hiszen ők a partnereink, akiknek fontos egy 
jól működő, biztonságos környezet létrehozása. 
 
Kiemelkedő területnek tekintjük a személyiség- és közösségfejlesztést, erre vonatkozó programtervet 
készítünk. A szociális hátrány enyhítése, valamint a tanulás támogatása kiemelkedő céljaink közé 
tartozik. Reméljük, hogy pedagógusaink elsajátítják e terület szakmai módszertani ismereteit, amit 
sikeresen beépítenek majd szakmai gyakorlatukba. 
 
A belső szakmai együttműködés tudatos fejlesztése és gyakorlatba ültetése hatással lesz iskolánk 
közösségi életének növekedésére is, mely által intézményünk méltó hírnévre és magas színvonalú 
sikerekre tehet szert a jövőben. 
 
 
 
 
Miskolc, 2018. január 04.  
 
 

 
Mészáros Béla 

Igazgató 

Mellékletek 

Intézkedési terv projekt táblázat (teljes) 

• Projektfelelős szerinti sorrendben 

• Kezdés időpontja szerinti sorrendben 

• Befejezés időpontja szerinti sorrendben 

 

Fejezet 
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Garabonciás Művészeti Iskola Intézkedési Terv-2 2018-2023

1. sz. melléklete

2018.01.04

Sorrend Project kód Cél Projektek Intézkedések Felelős Kezdés időpontja Befejezés időpontja Sikerkritérium
A megvalósulás eredményeképpen elkészült 

dokumentum

Az intézkedéssel érintett 

kompetenciaterületek

1

GMI-IT-2-2018-2023-1.1 A mérési, értékelési eredmények tudatos 

felhasználása, a gyakorlatba történő 

beillesztése az oktatás hatékonyságának 

növelése érdekében.

Jogszabálykövetés, értelmezés Törvények, jogszabályok, rendeletek naprakészen 

tartása.

Mészáros Béla 2018.03.01 2019.05.30 Naprakész 

jogszabálykövetés

Dokumentumtár létrehozása a honlapon. 1.1.2, 1.1.5, 

2

GMI-IT-2-2018-2023-1.2 A mérési, értékelési eredmények tudatos 

felhasználása, a gyakorlatba történő 

beillesztése az oktatás hatékonyságának 

növelése érdekében.

Mérési eredmények adaptálása Mérési eredmények elemzése, mint pl. 

demográfiai, munkaerő-piaci és más külső 

mutatók, illetve szociokulturális felmérések 

adatai azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és 

értelmezése.

Mészáros Béla 2018.03.01 2019.03.01 Naprakész ismeretanyag a 

vonatkozó mérési 

dokumentációk alapján.

Statisztikai adatok 1.1.2, 1.1.5, 

3

GMI-IT-2-2018-2023-1.3 A mérési, értékelési eredmények tudatos 

felhasználása, a gyakorlatba történő 

beillesztése az oktatás hatékonyságának 

növelése érdekében.

Az intézmény stratégiai 

dokumentumainak felülvizsgálata, 

módosítása, elfogadása

PP, SzMSz, Házirend, Továbbképzési szabályzat, 

Térítési díj szabályzat, Éves munkaterv, 

beszámoló felülvizsgálata, a meghatározott 

szempontok szerinti átdolgozása.

Mészáros Béla 2018.03.01 2021.04.30 Naprakészen tartott 

alapdokumentumok.

Átdolgozott dokumentumok 1.1.2, 6.1.2, 6.2.3, 7.2.3, 

7.2.6, 7.2.7

4 GMI-IT-2-2018-2023-2.1 A tanulók személyes és szociális 

képességének felmérésére alkalmas 

módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi 

szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális 

képességeik felmérése, fejlesztése.

A tanulók személyes és szociális képességeik 

felmérésére alkalmas módszerek, eszközök és 

technikák bővítése.

Lukács Éva 2018.09.01 2019.11.01 A pedagógusok 

alaposabban felkészülnek 

a tanulók megismerésére, 

személyiségük és 

képességeik felmérésére.

A tanulók személyes és szociális képességeik 

felmérésére alkalmas eszközök tára a honlapon.

2.1, 2.2

4 GMI-IT-2-2018-2023-2.1 A tanulók személyes és szociális 

képességének felmérésére alkalmas 

módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi 

szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális 

képességeik felmérése, fejlesztése.

A pedagógusok módszertani kultúrájának 

fejlesztése.

Lukács Éva 2019.11.01 2020.03.30 Az ismeretszerzés által a 

módszertani kultúra 

bővül.

Módszertani kultúra ismereteinek gyűjteménye. 2.1.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6

4 GMI-IT-2-2018-2023-2.1 A tanulók személyes és szociális 

képességének felmérésére alkalmas 

módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi 

szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális 

képességeik felmérése, fejlesztése.

Az ez irányú módszertani tudás megosztása. Lukács Éva 2020.04.01 2020.11.30 A megismert módszerek 

tapasztalatainak átadása 

következtében gazdagabb 

tudás, nagyobb 

felkészültség várható a 

nevelőtestület körében.

Belső továbbképzések keretében a 

tapasztalatszerzésről beszámolók, workshopok.

2.1.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6

4 GMI-IT-2-2018-2023-2.1 A tanulók személyes és szociális 

képességének felmérésére alkalmas 

módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi 

szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális 

képességeik felmérése, fejlesztése.

A fejlesztés eredményének nyomonkövetése. Lukács Éva 2020.12.01 2021.01.30 Folyamatos ellenőrzés. A folyamat dokumentálása. 2.1.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6

4 GMI-IT-2-2018-2023-2.1 A tanulók személyes és szociális 

képességének felmérésére alkalmas 

módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi 

szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális 

képességeik felmérése, fejlesztése.

Fejlesztési korrekciók végrehajtása. Lukács Éva 2021.02.01 2021.03.01 Fejlesztési korrekciók 

végrehajtása 

következtében jobb 

minőségű, színvonalasabb 

oktatói-nevelői munka.

Korrekciós tervek. 2.1.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6

4 GMI-IT-2-2018-2023-2.1 A tanulók személyes és szociális 

képességének felmérésére alkalmas 

módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi 

szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális 

képességeik felmérése, fejlesztése.

A fejlesztés megvalósulásának megjelenése az 

intézmény dokumentumaiban.

Mészáros Béla 2021.05.01 2021.05.30 A dokumentumok 

átdolgozása.

Átdolgozott dokumentumok. 2.1.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6

4 GMI-IT-2-2018-2023-2.1 A tanulók személyes és szociális 

képességének felmérésére alkalmas 

módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi 

szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális 

képességeik felmérése, fejlesztése.

A fejlesztés megvalósulásának megjelenése a 

mindennapi gyakorlatban.

Mészáros Béla 2021.08.30 2022.08.30 A tanulók megismerésére 

alapozva hatékonyabb 

oktatás.

A 2016/2017-es év önértékelésének tapasztalataihoz 

képest jobb minőségű oktatás.

2.1.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6

5 GMI-IT-2-2018-2023-2.2 A tanulók személyes és szociális 

képességének felmérésére alkalmas 

módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi 

szintű átgondolása.

Nevelési-oktatási módszerek, eljárások 

kiválasztása.

Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és 

megfelelő tanulási eszközök biztosítása.

Lukács Éva 2019.09.01 2019.12.01 Eredményesebb okltatás. Szakszerű útmutató, dokumentumntár létrehozása a 

honlapon.

2.4.12

5 GMI-IT-2-2018-2023-2.2 A tanulók személyes és szociális 

képességének felmérésére alkalmas 

módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi 

szintű átgondolása.

Nevelési-oktatási módszerek, eljárások 

kiválasztása.

A tanulás tanítása módszertanának alkalmazása. Lukács Éva 2020.02.01 2020.10.30 Eredményesebb okltatás. A bevezetett módszerek megjelenése a 

tanmenetekben, munkatervekben.

2.4.12

6 GMI-IT-2-2018-2023-2.3 A tanulók személyes és szociális 

képességének felmérésére alkalmas 

módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi 

szintű átgondolása.

Támogató rendszer  működtetése Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozások 

szervezése - belső továbbképzés.

Mészáros Béla 2019.09.01 2019.12.01 Belső továbbképzés 

szervezése évente két 

alkalommal.

Továbbképzési ütemterv, tematika 2.3.9

6 GMI-IT-2-2018-2023-2.3 A tanulók személyes és szociális 

képességének felmérésére alkalmas 

módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi 

szintű átgondolása.

Támogató rendszer  működtetése Integrációs oktatási módszerek bevezetése. Lukács Éva 2020.02.01 2020.10.30 Tervszerű és rendszeres 

segítségadás a tanulónak.

A bevezetett módszerek megjelenése a 

tanmenetekben, munkatervekben.

2.3.9

7 GMI-IT-2-2018-2023-3.1 A különböző tanszakok együttműködésének 

kiterjesztése.

Belső pedagógus továbbképzés a 

közösségépítés területén.

Továbbképzési program elkészítése. Lukács Éva 2017.12.01 2018.02.25 A belső pedagógus 

továbbképzésen minden 

pedagógus részt vesz.

Belső továbbképzési tematika. 2.6.16, 2.7.19, 6.6.16
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Garabonciás Művészeti Iskola Intézkedési Terv-2 2018-2023

1. sz. melléklete

2018.01.04

Sorrend Project kód Cél Projektek Intézkedések Felelős Kezdés időpontja Befejezés időpontja Sikerkritérium
A megvalósulás eredményeképpen elkészült 

dokumentum

Az intézkedéssel érintett 

kompetenciaterületek

7 GMI-IT-2-2018-2023-3.1 A különböző tanszakok együttműködésének 

kiterjesztése.

Belső pedagógus továbbképzés a 

közösségépítés területén.

Belső pedagógus továbbképzés lebonyolítása. Lukács Éva 2018.03.01 2018.05.01 Belső továbbképzés megvalósulása. 2.6.16, 2.7.19, 6.6.16

8 GMI-IT-2-2018-2023-3.2 A különböző tanszakok együttműködésének 

kiterjesztése.

Iskolai közösségek kialakítására, és azok 

programjára készített pedagógusi 

tervek készítése.

Közösségépítés, közösségi programok tervezése. Lukács Éva 2018.10.01 2018.11.01 Az iskolai közösségek 

programtervének 

készítésében az egy 

művészeti ágban dolgozók 

összefogása, együttes 

munkája.

Tamenetek mellékleteiként használt 

közösségfejlesztési terv, éves tervezés.

2.6.16, 2.7.19, 6.6.16

9 GMI-IT-2-2018-2023-3.3 A különböző tanszakok együttműködésének 

kiterjesztése.

A szakmai munkaközösségek ésszerű 

átszervezése. Egyes esetekben a 

tanszaki, más esetekben a területi 

szempontok alapján történő 

tagoltságának szem előtt tartásával.

A nevelőtestület tagintézményi átszervezése. Mészáros Béla 2018.09.01 2018.10.01 A belső szakmai 

együttműködés ésszerű és 

hatékony átszervezése 

következtében célirányú 

kommunikáció, szakmai 

fejlődés, innováció.

Munkaközösségi szervezetek új struktúra szerinti  

kialakítása, vezetők megválasztása, munkatervek 

elkészítése.

4.1.1, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 

4.2.9, 4.3.15, 6.9.24, 6.9.25

10 GMI-IT-2-2018-2023-3.4 A különböző tanszakok együttműködésének 

kiterjesztése.

Az új struktúrára épülő 

munkaközösségek hatékony 

működtetése.

A munkaközösségek munkájának ellenőrzése. Mészáros Béla 2018.10.01 2019.06.05 Az új struktúrára épülő 

munkaközösségek 

hatékonyan működnek.

A munkaközösségek munkáját elemző beszámoló 

megléte.

4.1.1, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 

4.2.9, 4.3.15, 6.9.24, 6.9.25

10 GMI-IT-2-2018-2023-3.4 A különböző tanszakok együttműködésének 

kiterjesztése.

Az új struktúrára épülő 

munkaközösségek hatékony 

működtetése.

A munkaközösségek terveinek összehangolása. Mészáros Béla 2018.10.02 2019.05.30 Az új struktúrára épülő 

munkaközösségek 

hatékonyan működnek.

A munkaközösségek összehangolt terveinek megléte. 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 

4.2.9, 4.3.15, 6.9.24, 6.9.25

11 GMI-IT-2-2018-2023-3.5 A különböző tanszakok együttműködésének 

kiterjesztése.

A nevelőtestületen belül a Google 

Drive, Google Csoport, FB zárt csoport 

működtetése.

A kommunikációs platformok kialakítása, a 

nevelőtestület számára továbbképzés a 

használatukról.

Mészáros Béla 2017.10.01 2017.11.01 A kommunikációs 

platformok használatáról 

szóló továbbképzés, 

melyen a nevelőtestület 

összes tagja részt vesz. A 

kommunikációs 

platformok célzott 

használata.

A nevelőtestület használni tudja a platformokat. 4.3.11, 4.3.15, 4.3.16, 6.4.8,

12 GMI-IT-2-2018-2023-3.6 A különböző tanszakok együttműködésének 

kiterjesztése.

Az E-Kréta napló bevezetésével az 

Pedagógus-Szülő-Tanuló-Iskolavezetés 

közötti négyoldalú hivatalos 

kommunikációs csatorna működtetése.

Az E-Kréta napló teljeskörű használata. Mészáros Béla 2017.09.01 2017.10.01 Kiterjedt kommunikációs 

rendszer a bevezetett E-

Kréta napló használatával.

A nevelőtestület használni tudja az elektronikus 

naplót.

4.3.11, 4.3.15, 4.3.16, 6.4.8,

13 GMI-IT-2-2018-2023-3.7 A különböző tanszakok együttműködésének 

kiterjesztése.

Az iskolai honlap, valamint a honlapra 

épülő FB-oldal híranyaggal, képpel való 

ellátása. A pedagógusok ösztönzése a 

híradásra!

Belső továbbképzés: hír és kép készítése, annak 

publikálása, vagy eljuttatása a rendszergazdához 

(igazgató).

Mészáros Béla 2017.09.01 2017.10.01 Minden pedagógus 

aktívan bekapcsolódik az 

iskolai hírek, 

rendezvények, események 

megosztásába, 

publikálásába.

A nevelőtestület képet küld, hírt ad munkájáról. 

Ráveszi a szülőket is az eseményeken készített szülői 

felvételek publikálására, eljuttatására.

4.3.11, 4.3.15, 4.3.16, 6.4.8,

14 GMI-IT-2-2018-2023-3.8 A különböző tanszakok együttműködésének 

kiterjesztése.

Iskolai versenyrendszer kidolgozása, 

működtetése.

Iskolai szakmai versenyek rendszerének 

kidolgozása, a versenyszabályzat megalkotása

Pokol Miklós 2018.02.01 2018.02.28 A tansazkok meghatározó 

pedagógusai 

közreműködnek a 

koncepció (szabályzat) 

kidolgozásában.

Iskolai versenyek, bemutatók rendszerének 

szabályzata

1.4, 1.5, 4.1, 4.2 6.9

14 GMI-IT-2-2018-2023-3.8 A különböző tanszakok együttműködésének 

kiterjesztése.

Iskolai versenyrendszer kidolgozása, 

működtetése.

Az iskolai versenyszabályzat megalkotása. 

Tanszakonként egy pedagógus kidolgozza a 

tanszaknak megfelelő elvárásrendszert, elkészíti a 

versenyfelhívásokat.

Pokol Miklós 2018.03.01 2018.05.30 Az egyes tansazkokon 

tanító pedagógusok 

bevonásával elkészülnek a 

tanszaki elvárásokat 

tartalmazó 

vesrenyszabályzatok, 

felhívások.

Iskolai versenyek, bemutatók rendszerének 

szabályzata

1.4, 1.5, 4.1, 4.2 6.9

14 GMI-IT-2-2018-2023-3.8 A különböző tanszakok együttműködésének 

kiterjesztése.

Iskolai versenyrendszer kidolgozása, 

működtetése.

Az iskolai versenyrendszer beindítása, 

működtetése, amely a már meglévő, vagy 

korábban már működött eljárások, versenyek 

tapasztalatait is figyelembe vesz.

Pokol Miklós 2018.09.01 2021.06.30 A tansazkok pedagógusai 

közreműködnek a 

versenyek 

lebonyolításában.

Sikeresen működő iskolai versenyrendszer. 1.4, 1.5, 4.1, 4.2 6.9

14 GMI-IT-2-2018-2023-3.8 A különböző tanszakok együttműködésének 

kiterjesztése.

Iskolai versenyrendszer kidolgozása, 

működtetése.

Iskolai szakmai versenyek rendszerének 

felülvizsgálata, korrekciója. A versenyek 

tapasztalatainak begyűjtése, a változtatási 

javaslatok összegzése, a javasolt változtatások 

integrálása a kialakított rendszerben.

Pokol Miklós 2021.07.01 2021.08.30 A tansazkok meghatározó 

pedagógusai 

közreműködnek a 

koncepció (szabályzat) 

kidolgozásában.

Iskolai versenyek, bemutatók rendszerének javított 

szabályzata

1.4, 1.5, 4.1, 4.2 6.9
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Garabonciás Művészeti Iskola Intézkedési Terv-2 2018-2023 2018.01.04

Sorcímkék

Lukács Éva

2017.12.01

2018.02.25

GMI-IT-2-2018-2023-3.1

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Belső pedagógus továbbképzés a közösségépítés területén.

Továbbképzési program elkészítése.

2018.03.01

2018.05.01

GMI-IT-2-2018-2023-3.1

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Belső pedagógus továbbképzés a közösségépítés területén.

Belső pedagógus továbbképzés lebonyolítása.

2018.09.01

2019.11.01

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszerek, eszközök és technikák bővítése.

2018.10.01

2018.11.01

GMI-IT-2-2018-2023-3.2

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Iskolai közösségek kialakítására, és azok programjára készített pedagógusi tervek készítése.

Közösségépítés, közösségi programok tervezése.

2019.09.01

2019.12.01

GMI-IT-2-2018-2023-2.2

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

Nevelési-oktatási módszerek, eljárások kiválasztása.

Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközök biztosítása.

2019.11.01

2020.03.30

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

felelős-sorrend 1/5
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A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése.

2020.02.01

2020.10.30

GMI-IT-2-2018-2023-2.2

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

Nevelési-oktatási módszerek, eljárások kiválasztása.

A tanulás tanítása módszertanának alkalmazása.

GMI-IT-2-2018-2023-2.3

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

Támogató rendszer  működtetése 

Integrációs oktatási módszerek bevezetése.

2020.04.01

2020.11.30

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

Az ez irányú módszertani tudás megosztása.

2020.12.01

2021.01.30

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

A fejlesztés eredményének nyomonkövetése.

2021.02.01

2021.03.01

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

Fejlesztési korrekciók végrehajtása.

felelős-sorrend 2/5
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Mészáros Béla

2017.09.01

2017.10.01

GMI-IT-2-2018-2023-3.6

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Az E-Kréta napló bevezetésével az Pedagógus-Szülő-Tanuló-Iskolavezetés közötti négyoldalú hivatalos kommunikációs csatorna működtetése.

Az E-Kréta napló teljeskörű használata.

GMI-IT-2-2018-2023-3.7

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Az iskolai honlap, valamint a honlapra épülő FB-oldal híranyaggal, képpel való ellátása. A pedagógusok ösztönzése a híradásra!

Belső továbbképzés: hír és kép készítése, annak publikálása, vagy eljuttatása a rendszergazdához (igazgató).

2017.10.01

2017.11.01

GMI-IT-2-2018-2023-3.5

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

A nevelőtestületen belül a Google Drive, Google Csoport, FB zárt csoport működtetése.

A kommunikációs platformok kialakítása, a nevelőtestület számára továbbképzés a használatukról.

2018.03.01

2019.03.01

GMI-IT-2-2018-2023-1.2

A mérési, értékelési eredmények tudatos felhasználása, a gyakorlatba történő beillesztése az oktatás hatékonyságának növelése érdekében.

Mérési eredmények adaptálása

Mérési eredmények elemzése, mint pl. demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatók, illetve szociokulturális felmérések adatai azonosítása, gyűjtése, 

2019.05.30

GMI-IT-2-2018-2023-1.1

A mérési, értékelési eredmények tudatos felhasználása, a gyakorlatba történő beillesztése az oktatás hatékonyságának növelése érdekében.

Jogszabálykövetés, értelmezés

Törvények, jogszabályok, rendeletek naprakészen tartása.

2021.04.30

GMI-IT-2-2018-2023-1.3

A mérési, értékelési eredmények tudatos felhasználása, a gyakorlatba történő beillesztése az oktatás hatékonyságának növelése érdekében.

Az intézmény stratégiai dokumentumainak felülvizsgálata, módosítása, elfogadása

PP, SzMSz, Házirend, Továbbképzési szabályzat, Térítési díj szabályzat, Éves munkaterv, beszámoló felülvizsgálata, a meghatározott szempontok szerinti 

2018.09.01

2018.10.01

GMI-IT-2-2018-2023-3.3

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

A szakmai munkaközösségek ésszerű átszervezése. Egyes esetekben a tanszaki, más esetekben a területi szempontok alapján történő tagoltságának 

A nevelőtestület tagintézményi átszervezése.
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2018.10.01

2019.06.05

GMI-IT-2-2018-2023-3.4

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Az új struktúrára épülő munkaközösségek hatékony működtetése.

A munkaközösségek munkájának ellenőrzése.

2018.10.02

2019.05.30

GMI-IT-2-2018-2023-3.4

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Az új struktúrára épülő munkaközösségek hatékony működtetése.

A munkaközösségek terveinek összehangolása.

2019.09.01

2019.12.01

GMI-IT-2-2018-2023-2.3

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

Támogató rendszer  működtetése 

Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozások szervezése - belső továbbképzés.

2021.05.01

2021.05.30

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

A fejlesztés megvalósulásának megjelenése az intézmény dokumentumaiban.

2021.08.30

2022.08.30

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

A fejlesztés megvalósulásának megjelenése a mindennapi gyakorlatban.
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Pokol Miklós

2018.02.01

2018.02.28

GMI-IT-2-2018-2023-3.8

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Iskolai versenyrendszer kidolgozása, működtetése.

Iskolai szakmai versenyek rendszerének kidolgozása, a versenyszabályzat megalkotása

2018.03.01

2018.05.30

GMI-IT-2-2018-2023-3.8

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Iskolai versenyrendszer kidolgozása, működtetése.

Az iskolai versenyszabályzat megalkotása. Tanszakonként egy pedagógus kidolgozza a tanszaknak megfelelő elvárásrendszert, elkészíti a versenyfelhívásokat.

2018.09.01

2021.06.30

GMI-IT-2-2018-2023-3.8

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Iskolai versenyrendszer kidolgozása, működtetése.

Az iskolai versenyrendszer beindítása, működtetése, amely a már meglévő, vagy korábban már működött eljárások, versenyek tapasztalatait is figyelembe vesz.

2021.07.01

2021.08.30

GMI-IT-2-2018-2023-3.8

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Iskolai versenyrendszer kidolgozása, működtetése.

Iskolai szakmai versenyek rendszerének felülvizsgálata, korrekciója. A versenyek tapasztalatainak begyűjtése, a változtatási javaslatok összegzése, a javasolt 

Végösszeg
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Sorcímkék

2017.10.01

Mészáros Béla

GMI-IT-2-2018-2023-3.6

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Az E-Kréta napló bevezetésével az Pedagógus-Szülő-Tanuló-Iskolavezetés közötti négyoldalú hivatalos kommunikációs csatorna működtetése.

Az E-Kréta napló teljeskörű használata.

GMI-IT-2-2018-2023-3.7

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Az iskolai honlap, valamint a honlapra épülő FB-oldal híranyaggal, képpel való ellátása. A pedagógusok ösztönzése a híradásra!

Belső továbbképzés: hír és kép készítése, annak publikálása, vagy eljuttatása a rendszergazdához (igazgató).

2017.11.01

Mészáros Béla

GMI-IT-2-2018-2023-3.5

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

A nevelőtestületen belül a Google Drive, Google Csoport, FB zárt csoport működtetése.

A kommunikációs platformok kialakítása, a nevelőtestület számára továbbképzés a használatukról.

2018.02.28

Pokol Miklós

GMI-IT-2-2018-2023-3.8

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Iskolai versenyrendszer kidolgozása, működtetése.

Iskolai szakmai versenyek rendszerének kidolgozása, a versenyszabályzat megalkotása

2018.05.01

Lukács Éva

GMI-IT-2-2018-2023-3.1

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Belső pedagógus továbbképzés a közösségépítés területén.

Belső pedagógus továbbképzés lebonyolítása.

2018.05.30

Pokol Miklós

GMI-IT-2-2018-2023-3.8

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Iskolai versenyrendszer kidolgozása, működtetése.

Az iskolai versenyszabályzat megalkotása. Tanszakonként egy pedagógus kidolgozza a tanszaknak megfelelő elvárásrendszert, elkészíti a versenyfelhívásokat.

2018.10.01

Mészáros Béla
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GMI-IT-2-2018-2023-3.3

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

A szakmai munkaközösségek ésszerű átszervezése. Egyes esetekben a tanszaki, más esetekben a területi szempontok alapján történő tagoltságának szem előtt 

A nevelőtestület tagintézményi átszervezése.

2018.11.01

Lukács Éva

GMI-IT-2-2018-2023-3.2

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Iskolai közösségek kialakítására, és azok programjára készített pedagógusi tervek készítése.

Közösségépítés, közösségi programok tervezése.

2019.03.01

Mészáros Béla

GMI-IT-2-2018-2023-1.2

A mérési, értékelési eredmények tudatos felhasználása, a gyakorlatba történő beillesztése az oktatás hatékonyságának növelése érdekében.

Mérési eredmények adaptálása

Mérési eredmények elemzése, mint pl. demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatók, illetve szociokulturális felmérések adatai azonosítása, gyűjtése, feldolgozása 

2019.05.30

Mészáros Béla

GMI-IT-2-2018-2023-1.1

A mérési, értékelési eredmények tudatos felhasználása, a gyakorlatba történő beillesztése az oktatás hatékonyságának növelése érdekében.

Jogszabálykövetés, értelmezés

Törvények, jogszabályok, rendeletek naprakészen tartása.

GMI-IT-2-2018-2023-3.4

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Az új struktúrára épülő munkaközösségek hatékony működtetése.

A munkaközösségek terveinek összehangolása.

2019.06.05

Mészáros Béla

GMI-IT-2-2018-2023-3.4

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Az új struktúrára épülő munkaközösségek hatékony működtetése.

A munkaközösségek munkájának ellenőrzése.

2021.06.30

Pokol Miklós

GMI-IT-2-2018-2023-3.8

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Iskolai versenyrendszer kidolgozása, működtetése.

Az iskolai versenyrendszer beindítása, működtetése, amely a már meglévő, vagy korábban már működött eljárások, versenyek tapasztalatait is figyelembe vesz.

2021.08.30

kezdési idő-sorrend 2/5



Garabonciás Művészeti Iskola Intézkedési Terv-2 2018-2023 2018.01.04

Pokol Miklós

GMI-IT-2-2018-2023-3.8

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.

Iskolai versenyrendszer kidolgozása, működtetése.

Iskolai szakmai versenyek rendszerének felülvizsgálata, korrekciója. A versenyek tapasztalatainak begyűjtése, a változtatási javaslatok összegzése, a javasolt 

2021.04.30

Mészáros Béla

GMI-IT-2-2018-2023-1.3

A mérési, értékelési eredmények tudatos felhasználása, a gyakorlatba történő beillesztése az oktatás hatékonyságának növelése érdekében.

Az intézmény stratégiai dokumentumainak felülvizsgálata, módosítása, elfogadása

PP, SzMSz, Házirend, Továbbképzési szabályzat, Térítési díj szabályzat, Éves munkaterv, beszámoló felülvizsgálata, a meghatározott szempontok szerinti átdolgozása.

2019.11.01

Lukács Éva

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszerek, eszközök és technikák bővítése.

2020.03.30

Lukács Éva

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése.

2020.11.30

Lukács Éva

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

Az ez irányú módszertani tudás megosztása.

2021.01.30

Lukács Éva

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

A fejlesztés eredményének nyomonkövetése.

2021.03.01

Lukács Éva

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.
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A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

Fejlesztési korrekciók végrehajtása.

2021.05.30

Mészáros Béla

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

A fejlesztés megvalósulásának megjelenése az intézmény dokumentumaiban.

2022.08.30

Mészáros Béla

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

A fejlesztés megvalósulásának megjelenése a mindennapi gyakorlatban.

2019.12.01

Lukács Éva

GMI-IT-2-2018-2023-2.2

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

Nevelési-oktatási módszerek, eljárások kiválasztása.

Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközök biztosítása.

Mészáros Béla

GMI-IT-2-2018-2023-2.3

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

Támogató rendszer  működtetése 

Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozások szervezése - belső továbbképzés.

2020.10.30

Lukács Éva

GMI-IT-2-2018-2023-2.2

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

Nevelési-oktatási módszerek, eljárások kiválasztása.

A tanulás tanítása módszertanának alkalmazása.

GMI-IT-2-2018-2023-2.3

A tanulók személyes és szociális képességének felmérésére alkalmas módszerek, eszközök kidolgozása, intézményi szintű átgondolása.

Támogató rendszer  működtetése 

Integrációs oktatási módszerek bevezetése.

2018.02.25

Lukács Éva

GMI-IT-2-2018-2023-3.1

A különböző tanszakok együttműködésének kiterjesztése.
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Belső pedagógus továbbképzés a közösségépítés területén.

Továbbképzési program elkészítése.

Végösszeg

kezdési idő-sorrend 5/5



Garabonciás Művészeti Iskola Intézkedési Terv-2 2018-2023 2018.01.04

Sorcímkék

2017.10.01

GMI-IT-2-2018-2023-3.6

Az E-Kréta napló bevezetésével az Pedagógus-Szülő-Tanuló-Iskolavezetés közötti négyoldalú hivatalos kommunikációs csatorna működtetése.

Az E-Kréta napló teljeskörű használata.

Mészáros Béla

GMI-IT-2-2018-2023-3.7

Az iskolai honlap, valamint a honlapra épülő FB-oldal híranyaggal, képpel való ellátása. A pedagógusok ösztönzése a híradásra!

Belső továbbképzés: hír és kép készítése, annak publikálása, vagy eljuttatása a rendszergazdához (igazgató).

Mészáros Béla

2017.11.01

GMI-IT-2-2018-2023-3.5

A nevelőtestületen belül a Google Drive, Google Csoport, FB zárt csoport működtetése.

A kommunikációs platformok kialakítása, a nevelőtestület számára továbbképzés a használatukról.

Mészáros Béla

2018.02.28

GMI-IT-2-2018-2023-3.8

Iskolai versenyrendszer kidolgozása, működtetése.

Iskolai szakmai versenyek rendszerének kidolgozása, a versenyszabályzat megalkotása

Pokol Miklós

2018.05.01

GMI-IT-2-2018-2023-3.1

Belső pedagógus továbbképzés a közösségépítés területén.

Belső pedagógus továbbképzés lebonyolítása.

Lukács Éva

2018.05.30

GMI-IT-2-2018-2023-3.8

Iskolai versenyrendszer kidolgozása, működtetése.

Az iskolai versenyszabályzat megalkotása. Tanszakonként egy pedagógus kidolgozza a tanszaknak megfelelő elvárásrendszert, elkészíti a 

Pokol Miklós

2018.10.01

GMI-IT-2-2018-2023-3.3

A szakmai munkaközösségek ésszerű átszervezése. Egyes esetekben a tanszaki, más esetekben a területi szempontok alapján történő tagoltságának szem előtt 

A nevelőtestület tagintézményi átszervezése.

Mészáros Béla

2018.11.01

GMI-IT-2-2018-2023-3.2
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Iskolai közösségek kialakítására, és azok programjára készített pedagógusi tervek készítése.

Közösségépítés, közösségi programok tervezése.

Lukács Éva

2019.03.01

GMI-IT-2-2018-2023-1.2

Mérési eredmények adaptálása

Mérési eredmények elemzése, mint pl. demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatók, illetve szociokulturális felmérések adatai azonosítása, gyűjtése, 

Mészáros Béla

2019.05.30

GMI-IT-2-2018-2023-1.1

Jogszabálykövetés, értelmezés

Törvények, jogszabályok, rendeletek naprakészen tartása.

Mészáros Béla

GMI-IT-2-2018-2023-3.4

Az új struktúrára épülő munkaközösségek hatékony működtetése.

A munkaközösségek terveinek összehangolása.

Mészáros Béla

2019.06.05

GMI-IT-2-2018-2023-3.4

Az új struktúrára épülő munkaközösségek hatékony működtetése.

A munkaközösségek munkájának ellenőrzése.

Mészáros Béla

2021.06.30

GMI-IT-2-2018-2023-3.8

Iskolai versenyrendszer kidolgozása, működtetése.

Az iskolai versenyrendszer beindítása, működtetése, amely a már meglévő, vagy korábban már működött eljárások, versenyek tapasztalatait is figyelembe 

Pokol Miklós

2021.08.30

GMI-IT-2-2018-2023-3.8

Iskolai versenyrendszer kidolgozása, működtetése.

Iskolai szakmai versenyek rendszerének felülvizsgálata, korrekciója. A versenyek tapasztalatainak begyűjtése, a változtatási javaslatok összegzése, a javasolt 

Pokol Miklós

2021.04.30

GMI-IT-2-2018-2023-1.3

Az intézmény stratégiai dokumentumainak felülvizsgálata, módosítása, elfogadása

PP, SzMSz, Házirend, Továbbképzési szabályzat, Térítési díj szabályzat, Éves munkaterv, beszámoló felülvizsgálata, a meghatározott szempontok szerinti 

Mészáros Béla

2019.11.01

GMI-IT-2-2018-2023-2.1
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A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszerek, eszközök és technikák bővítése.

Lukács Éva

2020.03.30

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése.

Lukács Éva

2020.11.30

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

Az ez irányú módszertani tudás megosztása.

Lukács Éva

2021.01.30

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

A fejlesztés eredményének nyomonkövetése.

Lukács Éva

2021.03.01

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

Fejlesztési korrekciók végrehajtása.

Lukács Éva

2021.05.30

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

A fejlesztés megvalósulásának megjelenése az intézmény dokumentumaiban.

Mészáros Béla

2022.08.30

GMI-IT-2-2018-2023-2.1

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérése, fejlesztése.

A fejlesztés megvalósulásának megjelenése a mindennapi gyakorlatban.

Mészáros Béla

2019.12.01

GMI-IT-2-2018-2023-2.2

Nevelési-oktatási módszerek, eljárások kiválasztása.

Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközök biztosítása.

Lukács Éva

GMI-IT-2-2018-2023-2.3
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Támogató rendszer  működtetése 

Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozások szervezése - belső továbbképzés.

Mészáros Béla

2020.10.30

GMI-IT-2-2018-2023-2.2

Nevelési-oktatási módszerek, eljárások kiválasztása.

A tanulás tanítása módszertanának alkalmazása.

Lukács Éva

GMI-IT-2-2018-2023-2.3

Támogató rendszer  működtetése 

Integrációs oktatási módszerek bevezetése.

Lukács Éva

2018.02.25

GMI-IT-2-2018-2023-3.1

Belső pedagógus továbbképzés a közösségépítés területén.

Továbbképzési program elkészítése.

Lukács Éva

Végösszeg
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