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Iratszám:
Oldalszám:

Felelős, határMódszer
idő
Vezetők
Tájékoztató anyagok szétkül2010-11
dése, bemutató a helyi írott
Pedagógusok
és elektronikus sajtóban
2010-11
Bemutatók általános iskolákban

1.

A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése)

2.

Az Alapító Okiratunkban megjelenített felnőttoktatás keretében
oktatni kívánt szakmák
elkészült képzési programjainak bevezetése,
továbbiak kidolgozása.

Igazgató,
Oktatási program elkészítése,
Balogh Csaba
elterjesztése, reklámozása.
Szakmacsoportvezetők,
A meglévő képzési programok elindítása.

3.

Intézményi környezet
minőségi változása,
osztálytermek otthonosabbá tétele

Ig. h.-ek
Osztályfőnökök
Határidők:
2010-11-14
2011-04-17

4.

5.

6.

A legjobbak pénzbeli jutalmazása
Látogatás a külső partnerekA külső partnerekkel a Vezetőség
Minőségfejlesz- nél.
kapcsolat erősítése
tő csoport
Közös rendezvény szervezéSzakmacsoport se.
vezetők
A műfüves pályánk le- Vezetőség
A minőségi testnevelés meghetőségeinek maximá- Testnevelés
valósításának erősítése. Külmunkaközösség
lis kihasználása
ső kapcsolatépítés, reklámlehetőségek kihasználása. Kispályás labdarúgó bajnokság
kiírása.
Intézményi csapatépí- Csótár András Intézkedési terv elkészítése,
igazgatóhelyet- megvalósítása. Csapatépítő
tés megvalósítása.
tes
tréning megszervezése. Hatásainak elemzése, beépítése a
következő évi Munkaterv-be.

2010-11
7.

Dekorációs verseny hirdetése
az intézmény osztályai között.

A pályázatokon való
aktív részt vétel.

Gorszki István Az intézményre vonatkozó
műszaki vezető minden pályázat felderítése,
2010-11
minőségi elkészítése.
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Értékelés
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8.

A „Referencia intézmény” cím elnyerése

Aktuális minőségcélok
Dömötörfi Lí- „Jó gyakorlatok” regisztrálávia igazgatóhe- sa.
A
„Referencia
lyettes
intézmény” pályázat beadása
Barkó László
Gyakorlati oktatásvezető
2010. 07. 15

9.

Az iskolai fegyelmi
helyzet javítása.

10.

Pedagógus teljesítmény értékelés végrehajtása, tapasztalatainak elemzése.
A kompetencia fejlesztési terv végrehajtása.

11.

12.

ESZMK bevezetésnek
előkészítése

Csótár András Ellenőrzési terv kidolgozása,
igazgatóhelyet- végrehajtása.
tes
2010-11
Szemes Péter
igazgató
2010. 09. 01
Csótár András
igazgatóhelyettes
2010-11
Dömötörfi Lívia igazgatóhelyettes

A szabályzatnak megfelelő
értékelés, összegzés.
A tervben megfogalmazott
tevékenység maradéktalan
végrehajtása.
Intézkedési terv és helyzetelemzés elkészítése, megvalósítása

2010-10-15
A TÁMOP 3.1.4 páLosoncziné Pö- Intézkedési terv elkészítése,
lyázat alapján megva- löskei Orsolya megvalósítása
lósuló kompetencia
szakmai vezető
alapú oktatás eredmé- Gorszki István
nyeinek folytatása a
műszaki vezető
2010/11 tanévben
A Béri Balogh Ádám Tagintézmény aktuális minőségcéljai
13.

1.

A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése)

Vezetők
Pedagógusok
2010-11

2

Tájékoztató anyagok szétküldése, bemutató a helyi írott
és elektronikus sajtóban
Bemutatók általános iskolákban, pályaválasztási osztályfőnöki órákon, szülőértekezleteken való részvétel
INTÉZKEDÉSI TERV

2010.
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2.

Intézményi környezet
minőségi változása,
osztálytermek otthonosabbá tétele, az egészséges környezet fenntartása (dohányzás
mentes intézmény)

Tagintézmény
vezető
Osztályfőnökök
2010- 2011

3.

Az iskolai fegyelmi
helyzet javítása

Tagintézményvezető
2010-11

4.

Pedagógus teljesítmény értékelés végrehajtása, tapasztalatainak összegzése, elemzése, továbbfejlesztése
Átjárhatóság biztosítása az orientációs osztályok tantárgyi követelményrendszerében
Tanórán kívüli iskolai
programok szervezése
havi rendszerességgel

Tagintézményvezető
2010-09-01

A szabályzatnak megfelelő
értékelés, összegzés

Tagintézményvezető
2010-09

Tantárgyfelosztás, óratervek
egységesítése
Konzultáció

Tagintézményvezető
2010-09-01
DÖK segítő tanár
SNI tanulókkal való
Tagintézményfoglalkozások hatéko- vezető
nyabbá tétele
2010-09-01

Célirányos partnerigény-mérés
INTÉZKEDÉSI TERV

5.

6.

7.

8.

9.

A kompetencia fejlesz- Tagintézménytési terv végrehajtása
vezető
szaktanárok
2010-09-01
Az iskola új profiljáTagint. vezető
nak kialakítása (jövő- Megválasztott
kép, innováció)
team
2010-09-01

Dekorációs verseny hirdetése
az osztályok között
A legjobbak pénzbeli jutalmazása a Diákönkormányzat
segítségével
Az iskolai környezet színvonalas szempontok szerinti aktuális javítása
végrehajtási terv

Külső szakemberek bevonása, egyéni illetve csoportos
foglalkozások folyamatos
megtartása
A tervben megfogalmazott
tevékenység végrehajtása
INTÉZKEDÉSI TERV

Keszthely, 2010. 04.27.
Szemes Péter
igazgató
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