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Bevezetés

A minimum szintet el nem érők arónya matematikábol a 6' évfolyomon, valamint a 8.

évfolyamon matemotikdból és szövegértés kompetenciúkból mogos.

A) Az iskola épülete

Az iskola Piliscsév község területén helyezkedik el. Kétszintes, tógas épület, amely

ielenleg ktjlső Íelújítás alatt áll' Jólfelszerelt 1-0 tanteremmel, 1 tornaszobával,
nogy külső füves és zórt belső udvarral rendelkezik. Azonban az épület belső terei
elhasználódtak, bór barátsógos hatósa van, de funkciói nem teljesen

kihasználtak.

B) Az iskola képzési rendszere

1-8' évfolyamig évfolyamonként 7 osztóllyal, 2 napközis csoporttal és 1

tanulószobai csoporttal m(jködik. lskolai könyvtór, sportkör, szakkörök és

fejlesztő foglolkozások egészĺtik ki az alapfokú képzést.

Az iskola tanu!ói

101' Íő tanuló ebből 8 fő RGYK-s (a CoVlD intézkedések miatt torvényileg
meghosszabbított ebből 4), 6 fő SNl-s, 8 BTMN-es diákunk van.

H e lyette s i ntézmé nyvezető

l nté z m é nyve zető- h e lyette s

M u n ka közös sé gve zető ( osztő lyfő n ö ki )

Szülői Munkaközosség

DOK

E) Személyifeltéte!ek



zdagógus őlláshelyek: 14,35
,etöltijtt állóshelyek száma: 13
antestület ótlagéletkora: 50 év
nĺtó: 6 Íő
mór: 7 fő
ĺányszakok: szlovák nyelv, fizika, kémia, technika, rojz, ének illetve nem
rc g ol d ott a gyógytestneve l és

Helyzetértékelés elemzése
( A mutatók kilzül - tovóbbtanulős, hiónyzós, lemorzsolódás, kompetenciamérés - a
kedvezőtlen mutatók kivólasztása és bemutątősa. Az elemzés cétja, hogy oz intézmény
számóra kiderüljön, oz odotok által jelzett kedvezőtlen helyzet milyen mértékben volt jellemző
o FEH-re a vizsgólt tanévekben, illetve hogyon vóltozott a tanévek során.)

- TovábbtanuIásimutatók

Továbbtanulás

intézmény
2021
elvárt érték
Ż02l

Gimnáziumban
továbbtanulók

aľánva

tankerületi
átlac202l

intézmény
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megengedett
étték2020

33%

szakgimnáziumban
továbbtanulók
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tankerületi
átlas2020

25 y"

34%

szakktizépiskolában
továbbtanulók
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nem tanul
tovább
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rneger,gedett
érték 20l9
tankerületi
átlae20l9

2t%

Ż9%

irrtézmény
20t 8

elvárt érték
201 8

tankerületi
átlas 20 l 8

ts%

4401,

intézmény
20t7

o%

elváft érték
20t7

20%

tankerületi
átlas 2017

s1%

34%

Ż7%

A jó képességű tonulók érettségit odó iskolókban folytatják tanulmányaikat, mĺg a
többiek a szakmo megszerzését célozzók meg elsősorbon. Többnyire faipari, ópolónői,

bo ltos-el adó, fod rú sz sza km á k i ró nt é rd e klőd n e k.

Tonulóink főképp a térség középiskoláiba nyernek felvétett (Dorogi, Dobó, Árpádházi
Szent Erzsébet, Kolping, Balosso, Dr. Szepesi László, Kanizsai Dorottyo, ), mutatóik
sze ri nt közé pszi nte n te lj esíte n e k o fe lvéte l i ke n.

50%
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t6%

Ż0%

00h

3't%
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lemorzsolódási mutatók

0%

20 %o

0%

45%

l,/o

7Ro/"

2021

Évek

2020

o%

2019
2018

0%

2017
meqenoedett érték

0Y.

Évismétlők aránya (%|

lskolőnkra nem jellemző a lemorzsolódás. 2o1.8-ban kis létszómú, gyenge képesség(i

osztđly, részben hátrányos helyzetĹi tagjait érintette a veszélyeztetettség.

o o/^

Íl o/^

o%
0.01%

Lemorzsolódással
veszélyeztetett ta nu lók

aránya (%' FEH' 5-8.
évfolvam)

0%
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20%
11,3 %
10%



_ Hiányzásimutat k

Év
10-29 rát

igazolatlanul
hiányz tanul k
aránya (%' FEH)

3049 rát
igazolatlanul

hiányz tanul k
aľánya (%' FEH)

50+ rát
ĺgazolatlanul

hiányz tanul k
aránya (%' FEH)

250+ rát igazoltan
vagy igazolatlanul
hiányz tanul k
aránya (%' FEH)

í0-29 rát
igazolatlanul

hiányz tanul k
aránya (o/o,

tankertilet)

3049 rát
igazolatlanul

hiányz tanul k
aránya (o/o,

tankerület)

50+ rát
igazolatlanul

hiányz tanul k
aĺánya (0|o,

tankerlilet)

250+ rát ĺgazoltan
vagy igazolatlanul
hiányz tanul k

aĺänya ('/.,
tankerĺilet)

2021 0% O%o 0%o 0 o/o 0 o/o 0 0/, 0% 0%o
2020 O%o 0%o 0% 0% 0% 0% o% 0%
2019 O o/o 0%o O o/o 0%o 0%o 0%o 0%o 0%
2018 0,02% 0,01 % o% o% 0%o 0% 0% 0%

lskolánk kĺs létsz m nak k szijnhet en már néh ny tanul hiányz sa is szembeot! odatoť eredményezhet. A 2018-as adotok kis létszámtj, gyenge
képesség tonul kb l ll osztđly volt, beilleszkedési, magotortási nehézségekket k zd ttek. Helyi szinťen, gyermekj téti- és csat dsegĺt munkat rs
bevonásávol tijbbszćjr esetmenedzselésre ker lt sor.

Kompetenciamérés mutat i



Kompetenciamérés
6. osztály szłivegértés 6. osztály matematika 8. osztály sztivegértés 8. osztály matematika

pontszám min.
sz.alattiak

pontszám mln.
sz.alattiak

pontszám min.
sz.alattiak

pontszám min.
sz.alattiak

intézménv 20l9 t357 0% 1495 18.2% 1529 25% r 553 25%
oľszápos átlap2019 1499 6% t495 r3% 1608 I0% 1624 I6%

\

Az alacsony tanul i létsz m és városi iskolák elszĺv ereje kit(Ín en mutaťja, hogy a jobb képesség(i tanul kat elviszĺk iskol nkbol. Léťszámcstjkkenés van 4.

és 6. évfolyam ut n. A kisgimnáziumok, o sportĺskola, o kéttannyelv(i iskol k, illetve olternatív vagy egyh zĺ iskolák versenyképesebbnek t nnek
iskol nkhoz képest, ezért nogy o vonz sk rzetÍjk.

lntegrál iskoloként tonul ink egy része tanul sĺ, magatort si, beilleszkedési problém kkal ki)zd. Ez is nagybon befoly soljo teljesítési képesség ket.

Ennek kovetkezménye, hogy évek ota gyengébb teljesĺtményt produk l iskolánk a v rosĺ iskol khoz képesť.



ll. Az adatok általjelzett kedvezőtlen helyzet(ek) okainak feltárása

(Az adotelemzés sorón kiderül, hogy a kedvezőtlen helyzet csok a Helyzetértékelésben vizsgólt tanév jellemzője
volt-e vagy több tanéven kereszttjl is jelen van oz intézményben. Ahhoz, hogy az intézmény hatékony
intézkedéseket tudjon hozni szt)kséges o helyzet valódi okoinok, kontextusoinok feltórósa. Az ok-okozati
kapcsolotok külijnbijző terijleteken voló feltórósa sorón az okok közcjtt előfordulhatnok olyan külső tényezők
is, omelyeken az intézmény önmagóbon nem tud valtoztatni. Az elemzés elsődleges feladata azon okok
keresése, amelyek megszüntetése, vogy omelyek hatásónok csökkentése az intézmény felodato.)

Az okok feltőróso során javasolt az alábbi négy szempont vizsgálota:

7. Partnerkapcsolatok

- a partnerkapcsolatok felülvizsgólota
- a partnerkapcsolati rendszer fejlesztése
- az iskolai és a szülői elvórósrendszer különbözősége
- szülői elvárás hiónya

2. Belső erőforrásrendszer és szervezeti struktúra

- szakos ellátottság hiánya
- pedagógusok túlterheltsége

3' Módszertan

kevésbé hatékony a differenciálós
- o BTM-es és SN/-s tanulók integrólásőnak nehézségei
- összevont napközis csoportok

4. Méltányos oktatásszervezés

pedagógiai asszisztens hiánya
- szocĺális hátrányok



!ll. lntézményfejlesztési célok

(Miutón az intézmény beozonosĺtotta a kedvezőtlen helyzetek valódi okoit, szükséges megfogolmazni azokat a
célokot, amelyeket o helyzet megváltoztatósa érdekében az intézmény el szeretne érni. A célok
megfogolmazásánól arra kell ügyelni, hogy nem tevékenységeket vagy feladatokat kell megnevezni, hanem a
jövőbeni óllapotot, omit oz intézmény el akar érni' A konkrét cél megfogolmozósánál az elérni kĺvánt helyzetet
kell leĺrni és pontosan megfogalmozni oz o hotáridőt, amikorrq el akorjuk érni o kívánt állopotot, illetve meg
kell adni azokat a sikerkritériumokot, omelyek olopjón eldönthető, hogy sikerül-e a cél elérése o megvolósítóso
során.

(Tová bbta nu lási/hiá nyzási/lemorzsolódási/kompetencia mérési)
érdekében kitűzĺitt céIok

A partnerkapcsolatokat érintő céljaink bemutatása:

1.

A kitűzött cél
mesfosalmazása

2.

partnerkapcsolatok
felülvizseálata
együttműködési
megállapodás
civilszervezekkel

3. az iskola és szüIői
elvárás rendszer
kiizelítése

A belső erőforrásrendszert és szervezeti struktúrát érintő céliaink bemutatása:

A cél elérésének
tervezett dátuma
2022.1?..O1

1.

2023.03.31

A kitűziitt cél
mesfosalmazása

mutatók javítása

2.

szakos ellátottság

2025.08.31

iavítá
pedagógusok
túlterheltségének
csiikkentése

3.

A cél elérését jelző
sikerkritériumok

sa

arányos munkaelosztás

működő
partnerkapcsolat

A cél elérésének
tervezett dátuma

közös programok
megvalósulása

folyamatos

javuló tanulmányi
eredmények, neveltségi
szint iavulása

folyamatos

folyamatos

A cél elérését jelző
sikerkritériumok
bettilttitt szaktanári
ál!ások
stresszmentes
munkavégzés

hatékonyabb



A módszertant érintő céljaink bemutatása:

1.

A kitűziitt cél
metfosalmazása
új és továbbfejlesztett
tanulási és tanítási
módszerek
alkalmazása

Ż. célirányos
továbbképzések
isénvbevéte!e

3. kulcskompetenciákat
fejlesztő feladatok,
módszerek beépítése a
tanítási órákon

A cél elérésének
tervezett dátuma
folyamatos

A méltányos oktatásszervezést érintő céljaink bemutatása:

munkavégzés

folyamatos

1.

A kitűziitt cé!
megfogalmazása

folyamatos

a hátrányos helyzetű
tanulók kiszűrése,
figyelemmel való
kísérése

A cél elérését jelző
sikerkrltériumok

2.

hatékonyabb tanulás,
tanítás

SNI_s tanulók
intesrálása

képzettebb
pedagógusok

A cél elérésének
tervezett dátuma

javuló mérési
eredmények

folyamatos

folyamatos

A cél e!érését jelző
sikerkritériumok
tanulmányi átlagok
javulása

tanulmányi átIagok
iavulása



tv. A célok eléréséhez szükséges cselekvési terv
(Minden egyes kitűzött célhoz meghatórozzuk azokot o tevékenységeket, omelyek a cél
eléréséhez szükségesek. A cselekvési terv tehdt minden egyes kit(izött célhoz tartalmozzon
egy tevékenységsorozotot, olyan tevékenységek felsorolósóval, omelyek nélkül a cél nem

érhető el. Az egyes tevékenységekhez hotdridők, felelősök tartoznok. Az egyes célokhoz
tartozó tevékenységsorozatot az alóbbi tóblózatos formóbon javosolt rögzĺteni oz

l nté z mé nyfej l e szté s i és i ntézke dé si te rv ne gye d i k feje zeté be n. )

Tevékenységsorozatok az előző pontban megfogalmazott célonként:

A cél eléréséhez szükséges tevékenységek:

1.

! eveKenyseg
meonevezése
partnerkapcsolat
felÜlvizsgálat

2. együttműködési
megállapodások
készítése

3.

Tevékenység
kezdete és véqe

szorosabb
egyÜttműködés
kialakítása a
szÜlókkel

2022.09.0't-
2022.12.01

2022.03.31-
2023.06.15

2022.09.01-
2025.08.31

A tevékenységben
érintett résztvevők

1.

! eveKenyseg
meqnevezése

iskola vezetése

szaktanárok
alkalmazása

z.

iskola vezetése

pedagógusok
túlterheltségének
csökkentése

J,

I eveKenyseg
kezdete és véoe

aranyos
munkaelosztás

Fe!elcĺs

tolyamatos

int. vez.
int.vez-h.
munk.köz.v.

folyamatos

int. vez.
int.vez-h.
munk.köz.v.

1.

Tevékenység
meonevezése

Íolyamatos

Elvárt
eredménv

új és
továbbfejlesztett
tanulási és tanítási
módszerek
alkalmazása

iskolola
vezetése,
pedagógusok

A tevékenységben
érintett résztvevők

jólműköd<ĺ
partnerkapcsolat

iskola vezetése

z.

több közös
program

celiranyos
továbbképzések
iqénvbevétele

iskola vezetése

3.

Tevékenység
kezdete és véqe

javuló
tanulmányi
eredmények

kulcskompetenciák
, fejlesztő feldatok
, módszerek
beépítése a
tanítási órákon

Íolyamatos

iskola vezetése

Felelős

int. vez.
int.vez-h.
munk.köz.v.

folyamatos

int. vez.
int.vez-h.
munk.köz.v.

A tevékenységben
érintett résztvevók

folyamatos

Elvárt
eredménv

pedagógusok

int. vez.
int.vez-h.
munk.köz.v.

100 %-os
szakos
ellátottsáo
stresszmentes
munkavégzés

pedaglgusok

Felelős

hatékonyabb
munkavégzés

pedagÓgusok

int. vez.
int.vez-h.
munk.köz.v.

int. vez.
int.vez-h.
munk.koz.v

Elvárt
eredménv
hatékonyabb
tanulás, tanítás

int. vez.
int.vez-h.
munk.köz'v'

képzettebb
pedagógusok

javuló mérési
eredmények



1.

l eveKenység
méonevezése
a hátrányos
helyzetű tanulók
kiszĹĺrése,
Íigyelemmel
való kísérése

z. SNl_s tanulók
ĺntegrálása

Tevékenység
kezdete és véoe
tolyamatos

A táblázat további sorokkal bővíthetó'

Pĺliscsév: 2022. május 9.

folyamatos

A tevékenységben
érinfafł részfwavők
osztályfőnökök,

érintett
osztályfőnökök,
gyógypedagógusok

Felelös

munk.köz.v.

Vr\B:i -š3,€}::{

Elvárt eredmény

int. vez.

tanulmányi átlagok
javulása,
esélyegyenlótlenségek
csökkenése

helyettes intézményvezető

tanulmányi átlagok
javulása,
esélyegyenlőtlenségek
csökkenése


