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1. Alapadataink 
 

OM azonosító 200945 Feladatellátási hely sorszáma 008 

Feladatellátási hely neve Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája 

Feladatellátási hely címe 6647 Csanytelek, Szent László út 4/a 

FEH azonosító 1200945008 

ILMT szolgáltatási csomag megnevezése Átfogó 

Intézményfejlesztési mikrocsoport tagok 

neve (időszak)1: 

Szabó Ferenc (2017. 08.01. – 2020. 06.30.), Györgyiné Felföldi Éva (2017. 08.01. – 2020. 06.30.), Kovács 

Andrea (2017. 08.01. – 2020. 06.30.), 

Tématerületi mikrocsoport tagok neve (idő-

szak): 

Gémesné Korom Enikő (2018. 08.01. – 2020. 06.30.), Antalné Molnár Zsuzsanna (2018. 08.01. – 2020. 

06.30.), Benczéné Forgó Edina (2018. 08.01. – 2020. 06.30.), Locskainé Varga Julianna (2018. 08.01. – 

2020. 06.30.), 

 

  

 
1 A mikrocsoporttagok neve és a mikrocsoportban végzett tevékenység időtartama pl. xy (2018. 10.–2019. 09.), zt (2019. 10.–) stb. 
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2. A komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztésünk értékelése (2017. szeptember–2020. május)  
Intézkedési Tervben 

rögzített fejlesztési terü-
let megnevezése 

A komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztésben elért eredmények 
és értékelésük 

Intézményfejlesztési folyamatunk 
elért szintje 

1. ILMT intézményi ko-
ordináció működtetése 

A projekt megvalósítási időszaka alatt ILMT intézményfejlesztést koordináló Intézmény-
fejlesztési Mikrocsoport (tagjai: tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-helyettes, 
gyermek és ifjúságvédelmi felelős ) és Tématerületet Fejlesztő Mikrocsoport (tagjai: al-
sós és felsős munkaközösség vezető, gyógypedagógus, osztályfőnök) működött. A ta-
gok a tantestület 44 %-át tették ki. 
Az Intézményfejlesztési Mikrocsoportban a tagintézmény-vezető, a Tématerületi Mikro-
csoportban a munkaközösségvezetők koordinálták a munkát. A megbeszélések havi 
rendszerességűek voltak. 
A csoportok tanévente négy alkalommal (év eleje, félén, év vége, nevelőtestületi nap) 
tájékoztatták a tantestületet a projekt előre haladásáról. 
Emellett a projekt második szakaszában 5 intézmény (Helvécia, Ballószög, Csongrád, 
Csanytelek) részvételével Hálózati Munkacsoportot hoztunk létre, amelynek tevékeny-
ségeit megterveztük. A kommunikációra ebben az esetben az e-mailt, a telefont, a 
skype beszélgetést, valamint a műhelytalálkozókat használtuk. A munkacsoportban – 
az információmegosztástól eltekintve – a helyi iskolai gyakorlatra pozitív eredménnyel 
járó innovációkat nem igazán sikerült találni, a kommunikáció ad hoc jellegű volt, a hos-
pitálások közül egy valósult meg. 
A projektszolgáltatások közül az információ áramlás és a tapasztalatmegosztás szem-
pontjából hasznosnak bizonyultak a műhelyek, az e-learning felület, az intézményi tájé-
koztató levelek és a POK kapcsolattartók munkája. Az iskolai munka koordinálásához 
szükséges volt a szakmai szakértők alkalmazása és díjazása. 
Kevésbé volt sikeres a mentori szolgáltatás a rendszertelensége és a munka elvégzé-
séhez rendelkezésre álló kevés idő miatt. 
Legkevésbe hasznos a Share Point felület használata volt. 
 

Kritériumalapú gyakorlat 

Fejlesztésközpontú gyakorlat 

Kipróbált helyi érték 

Fenntartható helyi érték 

Bizonyított jó gyakorlat 

Dokumentált jó gyakorlat 

Adaptálható jó gyakorlat 

Bevált jó gyakorlat 

Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni) kívánt tevékenység(ek) 
 
Egy kis tantestület esetében nincs szükség a megfelelő koordináció megvalósításához a már meglévő szervezeti keretek mel-
lett külön munkacsoportok kialakítására, így ezt a formát nem szeretnénk fenntartani. 
Ha azonban új innovációt kezdeményezünk (pl. INPP) a fenntartási időszakban, akkor annak megosztására létre fogunk 
hozni munkacsoportot. 
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Intézkedési Tervben 
rögzített fejlesztési terü-

let megnevezése 

A komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztésben elért eredmények 
és értékelésük 

Intézményfejlesztési folyamatunk 
elért szintje 

2. A tanulói lemorzsoló-
dás megelőzését szol-
gáló intézményi jelző-

rendszer működésének 
fejlesztése 

Iskolánk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó jelzőrendszert ponto-
san vezeti, a jelzőrendszerhez kapcsolódó korai iskolaelhagyást megelőzését célzó te-
vékenységeket aktualizálja. 
A projekt megvalósítási időszaka alatt a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tá-
mogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer adatait meg-
vizsgáltuk, elemeztük, majd a tapasztalatainkat egy dokumentumban összegeztük. 
Az összegzés során megállapítottuk, hogy: 
1.) a családiháttér-index kérdőívek kitöltöttsége a projekt futamideje alatt nem változott. 
2.) a jelzőrendszeri adatok hullámzók (24% – 10% – 18%), a három év viszonylatában 
viszont több olyan terület is van, ahol csökkenést mutatnak, s ennek a csökkenésnek a 
fenntartása számunkra is fontos: 

a.) Egy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma: 8,4% 
- 5% - 7% 
b.) Évismétlésre kötelezett tanulók száma: 3,6% - 1,2% - 2,3% 
c.) 50 órát elérő igazolatlan hiányzással rendelkező tanulók száma: 2,4% - 0% - 
0% 

Sajnos azonban azt tapasztaljuk, hogy a csökkenés éppúgy betudható az iskola össze-
tett tevékenységhálójának, mint az iskolai összetétel folyamatos változásának. 
A jelzőrendszer vizsgálatához és elemzéséhez a projektszolgáltatások közül segítséget 
jelentett a mentori szolgáltatás, a műhelyek, az e-learnig felület, a szakmai szakértők 
és a mikrocsoportok munkája. 
 

Kritériumalapú gyakorlat 

Fejlesztésközpontú gyakorlat 

Kipróbált helyi érték 

Fenntartható helyi érték 

Bizonyított jó gyakorlat 

Dokumentált jó gyakorlat 

Adaptálható jó gyakorlat 

Bevált jó gyakorlat 

Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni) kívánt tevékenység(ek) 
 
Iskolánk összetett tevékenységhálója komplexen járul hozzá a lemorzsolódás csökkentéséhez, amelynek a jelzőrendszer mű-
ködtetése is egy eleme. 
Ahhoz azonban, hogy a jelzőrendszer működtetése eredményeket hozzon, mélyreható változtatásokra van szükség az okta-
táspolitikában (többek között az oktatási szegregáció csökkentésével, a leszakadó térségek iskoláinak és pedagógusainak 
jelentős anyagi támogatásával, megvalósítható szakmai programok kidolgozásával és támogatásával) és a szociális ellátó-
rendszerben (elegendő számú, képzett, megfelelő jogkörrel és jogi védelemmel ellátott szakember alkalmazásával). Mivel 
ezeknek a tényezőknek a változtatására nem sok esély van, ezért az adatvizsgálat semmit sem tesz hozzá az eddig is tudott 
dolgokhoz, bár ennek megtartása elvárás, így nálunk is folytatódni fog. 
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Intézkedési Tervben 
rögzített fejlesztési terü-

let megnevezése 

A komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztésben elért eredmények 
és értékelésük 

Intézményfejlesztési folyamatunk 
elért szintje 

3. A FEH jogszabályi 
megfelelőségének vizs-
gálata esélyegyenlőségi 
szempontból, különö-
sen a FEH köznevelési 
intézményrendszerben 
elfoglalt helyzetéből fa-
kadó fejlesztési célok 
meghatározása szem-

pontjából 

A projekt megvalósítási időszaka alatt valamennyi előírt tevékenységet határidőre elvé-
geztünk: 
1. A FEH főbb, a tanulói lemorzsolódáshoz kapcsolódó statisztikai adatainak és a le-
morzsolódás csökkentése érdekében végzett pedagógiai tevékenységek jellemzőinek 
áttekintése és ennek alapján SWOT analízis, összegző helyzetelemzés, ILMT Intéz-
ményfejlesztési Terv, Komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztés intézke-
dési terv, Intézményi Komplex Cselekvési Terv elkészítése. 
2. Komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztés intézkedési terve mikrocso-
portokkal közös értelmezése, felülvizsgálata, aktualizálása – 1. és 2. kiegészítés 
3. Intézményi SWOT folytatása 
4. Szelekciót erősítő jelenségek vizsgálata adatelemzésre alapozva, a szelekciós intéz-
ményi mechanizmus jellemzőinek értékelése, a szelekcióval, szegregációval, lemor-
zsolódással veszélyeztetett és alulteljesítő iskolákra jellemző kihívások beazonosítása 
és a megoldási lehetőségek keresése. 
5. Intézményi Komplex Cselekvési Terv összefoglalása a fenntartó számára. 
6. Javaslat az intézményi dokumentumok (kiemelten a pedagógiai program) ILMT 
alapú módosítására. 

A fent megnevezett tevékenységek megvalósításához számos projektszolgáltatás nyúj-
tott segítséget: mentori szolgáltatás, a műhelyek, az e-learnig felület, a szakmai szak-
értők és a mikrocsoportok munkája. 

A fenntartóval folytatott együttműködés a projekt keretében folyamatos volt, így a ja-
vaslatok megfogalmazása is megtörtént: 

• Szabad iskolaválasztás korlátozása a járáson belül a szelektív elvándorlás 
(„white flight”) csökkentése céljából. 

Az oktatási szegregáció csökkentése és a méltányos oktatás biztosítása érdekében – 
mivel a település egyetlen iskolája vagyunk - az eddig is működő (járási) együttműkö-
dések mellett továbbiak megvalósítását újabb köznevelési intézményi partnerekkel 
nem érezzük relevánsnak. 
  

Kritériumalapú gyakorlat 

Fejlesztésközpontú gyakorlat 

Kipróbált helyi érték 

Fenntartható helyi érték 

Bizonyított jó gyakorlat 

Dokumentált jó gyakorlat 

Adaptálható jó gyakorlat 

Bevált jó gyakorlat 

Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni) kívánt tevékenység(ek) 
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Intézkedési Tervben 
rögzített fejlesztési terü-

let megnevezése 

A komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztésben elért eredmények 
és értékelésük 

Intézményfejlesztési folyamatunk 
elért szintje 

A település társadalmi összetételéhez viszonyítva az iskola tanulói összetétele nem mutat lényegi eltérést. 
A településen nincsenek körzethatárok, egyetlen általános iskola működik, évfolyamonként egy osztállyal. Semmilyen 
lehetőségünk nincs az osztályba sorolás elveit adminisztratív vagy egyéb eszközökkel befolyásolni, így a szelekciót jogellenes 
elkülönítés nem erősíti, s célunk, hogy ez továbbra is így maradjon. 
 

4. A FEH állapotának 
vizsgálata a méltányos 
oktatásszervezés szem-

pontjából 

A projekt megvalósítási időszaka alatt valamennyi előírt tevékenységet határidőre elvé-
geztünk: 
1. A FEH főbb, a tanulói lemorzsolódáshoz kapcsolódó statisztikai adatainak és a le-
morzsolódás csökkentése érdekében végzett pedagógiai tevékenységek jellemzőinek 
áttekintése és ennek alapján SWOT analízis, összegző helyzetelemzés, ILMT Intéz-
ményfejlesztési Terv, Komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztés intézke-
dési terv, Intézményi Komplex Cselekvési Terv elkészítése. 
2. Komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztés intézkedési terve mikrocso-
portokkal közös értelmezése, felülvizsgálata, aktualizálása – 1. és 2. kiegészítés 
3. Intézményi SWOT folytatása 
4. Szelekciót erősítő jelenségek vizsgálata adatelemzésre alapozva, a szelekciós intéz-
ményi mechanizmus jellemzőinek értékelése, a szelekcióval, szegregációval, lemor-
zsolódással veszélyeztetett és alulteljesítő iskolákra jellemző kihívások beazonosítása 
és a megoldási lehetőségek keresése. 
5. Intézményi Komplex Cselekvési Terv összefoglalása a fenntartó számára. 
6. Javaslat az intézményi dokumentumok (kiemelten a pedagógiai program) ILMT 
alapú módosítására. 

A fent megnevezett tevékenységek megvalósításához számos projektszolgáltatás nyúj-
tott segítséget: mentori szolgáltatás, a műhelyek, az e-learnig felület, a szakmai szak-
értők és a mikrocsoportok munkája. 
A szolgáltatások közül a #Sulim alkotópályázat lehetőséget adott arra, hogy a diákok is 
bemutassák, milyennek látják az iskolájukat, mennyire érzik méltányosnak a helyi okta-
tásszervezési gyakorlatot, illetve elgondolkozzanak azon, hogy milyen számukra az 
ideális iskola, és szerintük miként válhat egy iskola nyitottá, befogadóvá. 

A fenntartóval folytatott együttműködés a projekt keretében folyamatos volt, így a ja-
vaslatok megfogalmazása is megtörtént: 

Kritériumalapú gyakorlat 

Fejlesztésközpontú gyakorlat 

Kipróbált helyi érték 

Fenntartható helyi érték 

Bizonyított jó gyakorlat 

Dokumentált jó gyakorlat 

Adaptálható jó gyakorlat 

Bevált jó gyakorlat 
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Intézkedési Tervben 
rögzített fejlesztési terü-

let megnevezése 

A komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztésben elért eredmények 
és értékelésük 

Intézményfejlesztési folyamatunk 
elért szintje 

• Nehéz helyzetben lévő iskolák pedagógusainak jelentős anyagi támogatása a 
pedagógusi kontraszelekció megakadályozása érdekében. 

• A szociális ellátórendszer átalakítása a tanulással szembehelyezkedő szubkul-
túra mérséklése céljából. 

 

Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni) kívánt tevékenység(ek) 
 
Feladatellátási helyünkön évfolyamonként egy osztály van, ahol valamennyi tanuló hozzájuthat az iskola által nyújtott szolgál-
tatásokhoz. Az SNI és/vagy BTMN, a lemorzsolódással veszélyeztetett, a HH vagy HHH, magántanuló státuszú tanulók ará-
nyában az eltérés az adott korosztály társadalmi, gazdasági, szociális helyzetéből fakad, ezért beavatkozás nem szükséges, 
ugyanakkor fontos cél, hogy ez a helyzet hosszabb távon is fennmaradjon.  
 

5. A helyi komplex in-
tézményfejlesztés köz-

vetett céljai, várható 
eredményei – tanulói 

eredményesség és elő-
rehaladás elősegítése 

 

A tanulói eredményesség és előrehaladás segítése érdekében: 
1. Értékeltük a pedagógus-továbbképzési tervünket a lemorzsolódás megelőzése, a 
korai iskolaelhagyás, a pedagóguskompetenciák fejlődése és a tanulói eredményesség 
növelése szempontjából, majd nevelőtestületi érték- és kihívástérképet készítettünk. 
2. Felülvizsgáltuk az ILMT Helyzetelemzés során korábban elkészített intézményi 
SWOT-elemzést, majd kiegészítettük és részleteztük a módszertani intézményfejlesz-
tés szempontjából. 
3. Megvizsgáltuk és kielemeztük az ILMT PR tanulókra vonatkozó eredményességi 
mutatói változását. 
4. Hospitálásra fokuszáló önfejlesztési tevékenységet végeztünk. 
5. Összegyűjtöttük a FEH jó gyakorlatait, helyi értékeit. 

A pedagógus kompetenciák és a tanulói kulcskompetenciák erősítése érdekében elvé-
geztük az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú pályázat négy továbbképzését, 
s a megtanult elemeket a következő tanévtől igyekszünk beépíteni a pedagógiai gya-
korlatba. 
A fent említett továbbképzés elvégzése mellett a tanulói eredményességet és előreha-
ladást egy komplex rendszerrel segítjük, amelynek legfontosabb elemeit az ILMT króni-
kában is megjelentettük: 
1. Tanítás/tanulás eredményesebbé tétele: 

• internetes ötletbank a pedagógusok között megosztva 

Kritériumalapú gyakorlat 

Fejlesztésközpontú gyakorlat 

Kipróbált helyi érték 

Fenntartható helyi érték 

Bizonyított jó gyakorlat 

Dokumentált jó gyakorlat 

Adaptálható jó gyakorlat 

Bevált jó gyakorlat 
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Intézményfejlesztési folyamatunk 
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• korrepetálás alsóban magyarból és matematikából 

• egész napos oktatás alsóban 

• tanulószoba biztosítása felsőben 

• útravaló ösztöndíjprogram működtetése 

• tehetséggondozás felsőben (informatika, angol, természettudományok) 
2. Szociális és életpályaépítés 

• beszélgetőkör hétfőn, szerdán, pénteken reggel valamennyi évfolyamon 

• szociális és életvitelei kompetenciák fejlesztése kéthetente valamennyi évfolya-
mon egy modul keretében 

• pszichológus alkalmazása 

• pályaorientációs programok megvalósítása 

• boldogságóra bevezetése 
3. Környezetünk bevonása 

• a partnerkapcsolatoknál részletesen kifejtve 

A fent megnevezett tevékenységek megvalósításához számos projektszolgáltatás nyúj-
tott segítséget: mentori szolgáltatás, a műhelyek, az e-learnig felület, a szakmai szak-
értők és a mikrocsoportok munkája. 
A szolgáltatások közül a pályázat keretében kiosztott eszközök jelentősen hozzájárul-
tak az infrastruktúránk javulásához. 

A fenntartóval folytatott együttműködés a projekt keretében folyamatos volt, így a ja-
vaslatok megfogalmazása is megtörtént: 

• Olyan tanulásszervezési eljárások és továbbképzések támogatása (kéttanítós 
modell, INPP, KIVA, pszichológus, szociális modul megvalósítása, Pressley 
Ridge), amelyek eredményessé tehetik a hh, hhh, lemorzsolódással veszélyez-
tetett tanulók oktatását, nevelését. 

 
Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni) kívánt tevékenység(ek) 
 
Az ILMT krónikában dokumentált komplex rendszer elemeinek megtartása. 
INPP továbbképzés megvalósítása. 
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Intézkedési Tervben 
rögzített fejlesztési terü-

let megnevezése 

A komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztésben elért eredmények 
és értékelésük 

Intézményfejlesztési folyamatunk 
elért szintje 

EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretében elvégzett továbbképzések eleminek beépítése a pedagógiai 
gyakorlatba. 
 

6. A FEH partnerkap-
csolatainak bővítése, az 
együttműködési formák 

erősítése 

A projekt megvalósítása időszaka alatt az alábbi tevékenységekkel igyekeztünk tovább 
erősíteni és szélesíteni partnerkapcsolatainkat: 

• Intézményi SWOT kiegészítése a partnerkapcsolatok szempontjából. 

• Partneri adatbázis létrehozása és folyamatos bővítése. 

• A családokkal való kapcsolattartás, az intézményfokok közötti átmenetet támo-
gató és a pályaorientációs programok, valamint ágazati és ágazatközi partner-
ségi kapcsolatok jelenlegi gyakorlatának összegyűjtése és értékelése. 

• Partneri együttműködési megállapodás kötése a helyi óvodával és a Csanyte-
leki Diák és Szenior Sport és Szabadidős Egyesülettel. 

• Családi napok szervezése a társadalmi, környezeti partnerekkel közösen. 
Ezek a tevékenységek lényegi változást nem hoztak a partnerkapcsolatainkban, hiszen 
vagy már eddig is működő szolgáltatást folytattak tovább (lásd: családi napok) vagy pe-
dig dokumentálásra kerültek az eddig nem rögzített, de meglévő kapcsolatok. 

A fent megnevezett tevékenységek megvalósításához számos projektszolgáltatás nyúj-
tott segítséget: mentori szolgáltatás, a műhelyek, az e-learnig felület, a szakmai szak-
értők és a mikrocsoportok munkája. 

A szolgáltatások közül a #sulim alkotópályázat az iskolai gyakorlat pozitív megerősí-
tése szempontjából volt fontos. 

A fenntartóval folytatott együttműködés a projekt keretében folyamatos volt, így a ja-
vaslatok megfogalmazása is megtörtént. Ezekben kifejtettük, hogy elsősorban az ága-
zatközi kapcsolatok, azon belül is a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer az, 
amely hatékonyan tudná segíteni az ILMT alapú intézményfejlesztést: 

• hozzáértő és elegendő létszámú segítő szakember kihelyezésével az iskolába. 

• a hatósági jogkörök következetes alkalmazásával és nem a felelősség iskolára 
való áthárításával. 

• az iskola által jelzett problémák folyamatos visszacsatolásával. 
 

Kritériumalapú gyakorlat 

Fejlesztésközpontú gyakorlat 

Kipróbált helyi érték 

Fenntartható helyi érték 

Bizonyított jó gyakorlat 

Dokumentált jó gyakorlat 

Adaptálható jó gyakorlat 

Bevált jó gyakorlat 
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Intézkedési Tervben 
rögzített fejlesztési terü-

let megnevezése 

A komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztésben elért eredmények 
és értékelésük 

Intézményfejlesztési folyamatunk 
elért szintje 

Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni) kívánt tevékenység(ek) 
 

• Szülőket is érintő közösségi programok (nyílt hét, iskolabál, családi nap, karácsony, farsang, vár az iskola, helyi mese 
és versmondó verseny) szervezése civil szervezetek, könyvtár, faluház bevonásával. 

• Művészeti oktatás (társastánc, zongora, furulya, színjátszás) és sportszakkörök (asztalitenisz, kézilabda, aerobic, foci, 

karate) működtetése egyesületek bevonásával. 
• Bűnmegelőzés és gyermekvédelmi prevenció a rendőrség és a szociális ellátórendszer bevonásával. 

• Inkluzív oktatással fejlesztése a szakszolgálat bevonásával. 

• „Vár az iskola” programsorozat folytatása az óvoda bevonásával. 

• „Én is felnőtt leszek” pályaorientációs programsorozat folytatása a középiskolák és a kamara bevonásával. 

 

7. Az intézményfejlesz-
tés belső erőforrásrend-
szerének és szervezeti 
struktúrájának megha-
tározása, kialakítása 

 
 
 
 
 

A projekt megvalósítási időszaka alatt: 

• az intézményi SWOT kiegészítése a szervezet működését érintő kihívások 
komplex áttekintésével, 

• a humánerőforrás-térkép készítése a szervezeti klíma javításával, 

• a nevelőtestületi napok megtartása a belső partnerség erősítésével, 

• a nevelőtestületi együttműködést elősegítő gyakorlatok feltárása a pedagógu-
sok látókörének szélesítésével, 

• a pedagógus továbbképzési terv aktualizálása a szervezet működését érintő 
kihívások komplex kezelésével járult hozzá az intézmény belső erőforrásrend-
szerének és szervezeti struktúrájának erősítéséhez. 

A fent megnevezett tevékenységek megvalósításához számos projektszolgáltatás nyúj-
tott segítséget: mentori szolgáltatás, a műhelyek, az e-learnig felület, a szakmai szak-
értők és a mikrocsoportok munkája. 
A szolgáltatások közül „Pedrezi” képzés nem valósult meg. 

A fenntartóval folytatott együttműködés a projekt keretében folyamatos volt, így a ja-
vaslatok megfogalmazása is megtörtént: 

• szakos ellátás javítása (pszichológus, gyógypedagógiai asszisztens) 

• továbbképzések támogatása (INPP, KIVA) 
 

Kritériumalapú gyakorlat 

Fejlesztésközpontú gyakorlat 

Kipróbált helyi érték 

Fenntartható helyi érték 

Bizonyított jó gyakorlat 

Dokumentált jó gyakorlat 

Adaptálható jó gyakorlat 

Bevált jó gyakorlat 
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Intézkedési Tervben 
rögzített fejlesztési terü-

let megnevezése 

A komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztésben elért eredmények 
és értékelésük 

Intézményfejlesztési folyamatunk 
elért szintje 

Fenntartani (az IKCST 2020-2023-ba, illetve az intézményi munkatervbe beépíteni) kívánt tevékenység(ek) 
 
Mivel egy kis tantestület vagyunk, ahol az összetartás nagyon erős és a kommunikáció folyamatos, ezért további belső 
együttműködést támogató tevékenységet – mivel nem érezzük szükségét - az eddigiek mellett nem szeretnénk beépíteni a 
munkatervbe. 
 

3. Eredménytáblánk a komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztés tevékenységeiről (2017. 

szeptember–2020. május)  

Ssz. Intézményfejlesztési területei 
Intézményfejlesztési tevékeny-

ségek  

Az intézményfejlesztési 
tevékenység során elké-
szült produktumok meg-

nevezése 

A dokumentum he-
lye: Share Point 
(elektronikus) 

Fájlnév 

A dokumen-
tum helye pa-

pír alapon 

1.  
1. ILMT intézményi koordináció 
működtetése 

ILMT intézményfejlesztést koordi-
náló Intézményfejlesztési Mikro-
csoport működtetése, havi rend-
szerességű megbeszélések 

Havi, önálló mikrocsoport-
megbeszélésekről emlé-
keztető, jelenléti ív 

hiányzó dokumentum/ok 

<dátum>_eml_<pok-
feh>ifmikro 
<dátum>_jel_<pok-
feh>ifmikro 

Projektközpont 
FEH mappa 

2.  
1. ILMT intézményi koordináció 
működtetése 

ILMT intézményfejlesztést koordi-
náló Intézményfejlesztési Mikro-
csoport és Tématerületet Fej-
lesztő Mikrocsoport működtetése, 
havi rendszerességű megbeszé-
lések 

Havi, mentorral közös 
mikrocsoport megbeszélé-
sekről (mentori látogatá-
sokról) emlékeztető, jelen-
léti ív 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008he/
megbesz/06_mfeh 

<dátum>_eml_<pok-
feh>_<sajátSPazono-
sító> 
<dátum>_jel_<pok-
feh>_< sajátSPazono-
sító> 

Projektközpont 
FEH mappa 

3.  
1. ILMT intézményi koordináció 
működtetése 

ILMT Intézményi Tématerületet 
Fejlesztő Mikrocsoport működte-
tése, havi rendszerességű meg-
beszélések 

Havi, önálló mikrocsoport-
megbeszélésekről emlé-
keztető, jelenléti ív 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008he/
megbesz/tt_fehmikro 

<dátum>_eml_<pok-
feh>ttmikro 
<dátum>_jel_<pok-
feh>ttmikro 

Projektközpont 
FEH mappa 
 

4.  
1. ILMT intézményi koordináció 
működtetése 

Hálózati Munkacsoportok tevé-
kenységeinek megtervezése 

ILMT és átmenetek Háló-
zati képzési csoportokban 
készített Hálózati Munka-
csoportok Munkatervei  

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2a1multi_5_2tane
v/zfa 
https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2a1korny_5_2tane
v/zfa 

zfa_<kepzesicso-
pazon>_<pokfehmonog-
ram>_3 

- 
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Ssz. Intézményfejlesztési területei 
Intézményfejlesztési tevékeny-

ségek  

Az intézményfejlesztési 
tevékenység során elké-
szült produktumok meg-

nevezése 

A dokumentum he-
lye: Share Point 
(elektronikus) 

Fájlnév 

A dokumen-
tum helye pa-

pír alapon 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2a2_5_2tanev/zfa 
https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2n1_4_2tanev/zfa 
a dokumentum mappája: 
psze1200945008  

5.  
1. ILMT intézményi koordináció 
működtetése 

ILMT alapú, Intézményfokok kö-
zötti átmenetet segítő programfej-
lesztő Mikrocsoportok (Átmene-
tek Intézményi Munkacsoport) 
létrehozása és tevékenységeinek 
megtervezése 

Átmenetek Intézményi 
Munkacsoportok Munka-
terve 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/atm_hm_8/efa/psz
e1200945008_Locskain%
C3%A9VargaJulianna 

fa_<kepzesicso-
pazon>_1_<pok-
fehmonogram>_2 

- 

6.  

2. A tanulói lemorzsolódás 
megelőzését szolgáló intézmé-
nyi jelzőrendszer működésének 
fejlesztése 

A lemorzsolódással veszélyezte-
tett tanulók támogatásához kap-
csolódó korai jelző- és pedagó-
giai támogató rendszer adatainak 
vizsgálata 

A (feladatellátási hely) ko-
rai jelzőrendszer adatait 
összesítő, elemző doku-
mentum és vonatkozó 
adattábla a korai jelző-
rendszer adatainak vizs-
gálatához 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008/he 

ab_<pokfeh>_adatszolg 

- 

7.  

3. A FEH jogszabályi megfele-
lőségének vizsgálata esély-
egyenlőségi szempontból, külö-
nösen a FEH köznevelési intéz-
ményrendszerben elfoglalt hely-
zetéből fakadó fejlesztési célok 
meghatározása szempontjából 
4. A FEH állapotának vizsgálata 
a méltányos oktatásszervezés 
szempontjából 

A FEH főbb, a tanulói lemorzsoló-
dáshoz kapcsolódó statisztikai 
adatainak és a lemorzsolódás 
csökkentése érdekében végzett 
pedagógiai tevékenységek jel-
lemzőinek áttekintése 

Helyzetelemzés (aláírt, pe-
csételt) 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008/he 

he<pok-
feh>_vmb_<datum> 

Projektközpont 
FEH mappa 
 
FEH helyszíni 
projektmappa 
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Ssz. Intézményfejlesztési területei 
Intézményfejlesztési tevékeny-

ségek  

Az intézményfejlesztési 
tevékenység során elké-
szült produktumok meg-

nevezése 

A dokumentum he-
lye: Share Point 
(elektronikus) 

Fájlnév 

A dokumen-
tum helye pa-

pír alapon 

8.  

3. A FEH jogszabályi megfele-
lőségének vizsgálata esély-
egyenlőségi szempontból, külö-
nösen a FEH köznevelési intéz-
ményrendszerben elfoglalt hely-
zetéből fakadó fejlesztési célok 
meghatározása szempontjából 
4. A FEH állapotának vizsgálata 
a méltányos oktatásszervezés 
szempontjából 

Az ILMT Helyzetelemzés összeg-
zése, a fejlesztést megalapozó 
komplex ILMT Intézményfejlesz-
tési Terv elkészítése 

Összegző helyzetelemzés 
és ILMT Intézményfejlesz-
tési Terv (aláírt, pecsételt)  

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008/ift 

ift<pokfeh>vmb-
nyap_<datum> 

Projektközpont 
FEH mappa 
 
FEH helyszíni 
projektmappa 

9.  

3. A FEH jogszabályi megfele-
lőségének vizsgálata esély-
egyenlőségi szempontból, külö-
nösen a FEH köznevelési intéz-
ményrendszerben elfoglalt hely-
zetéből fakadó fejlesztési célok 
meghatározása szempontjából 
4. A FEH állapotának vizsgálata 
a méltányos oktatásszervezés 
szempontjából 

A FEH-re, a 2018/2019-es tan-
évre vonatkozó, felülvizsgált, ak-
tualizált Intézkedési Terv értelme-
zése, elfogadása 

Komplex és differenciált 
ILMT alapú intézményfej-
lesztés intézkedési terve 
(aláírt, pecsételt) 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008/it 

it_<pokfeh>_vap 

Projektközpont 
FEH mappa 
 
FEH helyszíni 
projektmappa 

10.  

3. A FEH jogszabályi megfele-
lőségének vizsgálata esély-
egyenlőségi szempontból, külö-
nösen a FEH köznevelési intéz-
ményrendszerben elfoglalt hely-
zetéből fakadó fejlesztési célok 
meghatározása szempontjából 
4. A FEH állapotának vizsgálata 
a méltányos oktatásszervezés 
szempontjából 

A FEH-re, a 2018/2019-es tan-
évre vonatkozó, felülvizsgált, ak-
tualizált Intézkedési Terv értelme-
zése, elfogadása 

Komplex és differenciált 
ILMT alapú intézményfej-
lesztés intézkedési terve 
1. számú kiegészítés: 
2018/2019 tanév intézke-
dési terve  

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008/it 

it_<pokfeh>_1kieg 

- 
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Ssz. Intézményfejlesztési területei 
Intézményfejlesztési tevékeny-

ségek  

Az intézményfejlesztési 
tevékenység során elké-
szült produktumok meg-

nevezése 

A dokumentum he-
lye: Share Point 
(elektronikus) 

Fájlnév 

A dokumen-
tum helye pa-

pír alapon 

11.  

3. A FEH jogszabályi megfele-
lőségének vizsgálata esély-
egyenlőségi szempontból, külö-
nösen a FEH köznevelési intéz-
ményrendszerben elfoglalt hely-
zetéből fakadó fejlesztési célok 
meghatározása szempontjából 
4. A FEH állapotának vizsgálata 
a méltányos oktatásszervezés 
szempontjából 

A FEH 2019/2020-as tanévre vo-
natkozó Intézkedési Tervének 
mikrocsoportokkal közös értelme-
zése és az IKCST-vel való kohe-
renciájának vizsgálata, a fejlesz-
tési célkitűzések hozzárendelte-
tése a bevezetendő, fejlesztendő 
ILMT PR releváns elemeihez 

Komplex és differenciált 
ILMT alapú intézményfej-
lesztés intézkedési terve 
2. számú kiegészítés: 
2019/2020 tanév intézke-
dési terve 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008/it 

it_<pokfeh>_2kieg 

- 

12.  

3. A FEH jogszabályi megfele-
lőségének vizsgálata esély-
egyenlőségi szempontból, külö-
nösen a FEH köznevelési intéz-
ményrendszerben elfoglalt hely-
zetéből fakadó fejlesztési célok 
meghatározása szempontjából 
4. A FEH állapotának vizsgálata 
a méltányos oktatásszervezés 
szempontjából 

Az ILMT Helyzetelemzés során 
korábban elkészített intézményi 
SWOT-elemzés felülvizsgálata, 
kiegészítése, részletezése a mél-
tányos oktatásszervezés, az 
esélyegyenlőség, az oktatási 
szegregáció szempontjából, a 
Multiplikációs Műhelysorozat 
információira alapozva 

Intézményi SWOT folyta-
tása2 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2a1multi_5/efa  
dokumentum mappája: 
psze1200945008 

fa_<kepzesicso-
pazon>_1_<pok-
fehmonogram>_1 

- 

13.  

3. A FEH jogszabályi megfele-
lőségének vizsgálata esély-
egyenlőségi szempontból, külö-
nösen a FEH köznevelési intéz-
ményrendszerben elfoglalt hely-
zetéből fakadó fejlesztési célok 
meghatározása szempontjából 
4. A FEH állapotának vizsgálata 
a méltányos oktatásszervezés 
szempontjából 

A rendelkezésre álló adatok 
elemzése, a FEH helyi közneve-
lési rendszerben történő helyzet-
ének vizsgálata, a szelekció, 
szegregálódás veszélyének meg-
állapítása, helyi jellemzőinek is-
mertetése 

Szelekciót erősítő jelensé-
gek vizsgálata 
Szelekciót erősítő jelensé-
gek vizsgálata adatelem-
zésre alapozva/Gimnázi-
umi melléklet 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2a1multi_5/zfa 
dokumentum mappája: 
psze1200945008 
https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2a1multi_5/zfa 
dokumentum mappája: 
psze1200945008 

zfa_<kepzesicso-
pazon>_<pokfehmonog-
ram>_1 
 
zfa_<kepzesicso-
pazon>_<pokfehmonog-
ram>_2 

- 

 
2 Amennyiben a dokumentum nem elérhető, a pótlása nem kötelező. 
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Ssz. Intézményfejlesztési területei 
Intézményfejlesztési tevékeny-

ségek  

Az intézményfejlesztési 
tevékenység során elké-
szült produktumok meg-

nevezése 

A dokumentum he-
lye: Share Point 
(elektronikus) 

Fájlnév 

A dokumen-
tum helye pa-

pír alapon 

14.  

3. A FEH jogszabályi megfele-
lőségének vizsgálata esély-
egyenlőségi szempontból, külö-
nösen a FEH köznevelési intéz-
ményrendszerben elfoglalt hely-
zetéből fakadó fejlesztési célok 
meghatározása szempontjából 
4. A FEH állapotának vizsgálata 
a méltányos oktatásszervezés 
szempontjából 

Aktuális adatszolgáltatás ered-
ményeinek összesítése, vizsgá-
lata a korai iskolaelhagyás kér-
déskörében, a szelekciós, szeg-
regációs tendenciák, antiszegre-
gációs elemek vizsgálata, a kihí-
vások és a megoldási lehetősé-
gek beazonosítása 

Szelekciós intézményi 
mechanizmus jellemzői-
nek értékelése 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2a1multi_5/zfa 
dokumentum mappája: 
psze1200945008 

zfa_<kepzesicso-
pazon>_<pokfehmonog-
ram>_2 

- 

15.  

3. A FEH jogszabályi megfele-
lőségének vizsgálata esély-
egyenlőségi szempontból, külö-
nösen a FEH köznevelési intéz-
ményrendszerben elfoglalt hely-
zetéből fakadó fejlesztési célok 
meghatározása szempontjából 
4. A FEH állapotának vizsgálata 
a méltányos oktatásszervezés 
szempontjából 

Aktuális adatszolgáltatás ered-
ményeinek összesítése, vizsgá-
lata a korai iskolaelhagyás kér-
déskörében, a szelekciós, szeg-
regációs tendenciák, antiszegre-
gációs elemek vizsgálata, a kihí-
vások és a megoldási lehetősé-
gek beazonosítása 

Szelekcióval, szegregáci-
óval, lemorzsolódással ve-
szélyeztetett és alultelje-
sítő iskolákra jellemző ki-
hívások  

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2a1multi_5/zfa 
dokumentum mappája: 
psze1200945008 

zfa_<kepzesicso-
pazon>_<pokfehmonog-
ram>_3 

- 

16.  

3. A FEH jogszabályi megfele-
lőségének vizsgálata esély-
egyenlőségi szempontból, külö-
nösen a FEH köznevelési intéz-
ményrendszerben elfoglalt hely-
zetéből fakadó fejlesztési célok 
meghatározása szempontjából 
4. A FEH állapotának vizsgálata 
a méltányos oktatásszervezés 
szempontjából 

Aktuális adatszolgáltatás ered-
ményeinek összesítése, vizsgá-
lata a korai iskolaelhagyás kér-
déskörében, a szelekciós, szeg-
regációs tendenciák, antiszegre-
gációs elemek vizsgálata, a kihí-
vások és a megoldási lehetősé-
gek beazonosítása 

A jellemzők és kihívások 
összesítése, továbblépési 
lehetőségek  

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2a1multi_5/zfa 
dokumentum mappája: 
psze1200945008 

zfa_<kepzesicso-
pazon>_<pokfehmonog-
ram>_4 

- 

17.  

3. A FEH jogszabályi megfele-
lőségének vizsgálata esély-
egyenlőségi szempontból, külö-
nösen a FEH köznevelési intéz-
ményrendszerben elfoglalt hely-
zetéből fakadó fejlesztési célok 

Az Intézményi Komplex Cselek-
vési Terv (IKCST) előkészítése 
(nevelőtestülettel történő megvi-
tatás a Nevelőtestületi nap 1. ke-
retében), majd az októberi mű-

Intézményi Komplex Cse-
lekvési Terv 
 
(végleges, aláírt)  

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008/cs
t 

ikcst_<pokfeh>_vap 

Projektközpont 
FEH mappa 
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Ssz. Intézményfejlesztési területei 
Intézményfejlesztési tevékeny-

ségek  

Az intézményfejlesztési 
tevékenység során elké-
szült produktumok meg-

nevezése 

A dokumentum he-
lye: Share Point 
(elektronikus) 

Fájlnév 

A dokumen-
tum helye pa-

pír alapon 

meghatározása szempontjából 
4. A FEH állapotának vizsgálata 
a méltányos oktatásszervezés 
szempontjából 

helyalkalmakat követő véglegesí-
tése (felülvizsgálata kiegészítése 
és/vagy korrekciója, szükség 
esetén a nevelőtestülettel újabb 
körben történő megvitatása) 

18.  

3. A FEH jogszabályi megfele-
lőségének vizsgálata esély-
egyenlőségi szempontból, külö-
nösen a FEH köznevelési intéz-
ményrendszerben elfoglalt hely-
zetéből fakadó fejlesztési célok 
meghatározása szempontjából 
4. A FEH állapotának vizsgálata 
a méltányos oktatásszervezés 
szempontjából 

Az IKCST-vel kapcsolatos intéz-
ményfejlesztési tájékoztató elké-
szítése a fenntartó számára 

Intézményi Komplex Cse-
lekvési Terv összefogla-
lása a fenntartó számára  

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008/cs
t 

ossz_ikcst_<tankerrovi-
dites>_<pokfeh>_vap 

FEH helyszíni 
projektmappa 

19.  

3. A FEH jogszabályi megfele-
lőségének vizsgálata esély-
egyenlőségi szempontból, külö-
nösen a FEH köznevelési intéz-
ményrendszerben elfoglalt hely-
zetéből fakadó fejlesztési célok 
meghatározása szempontjából 
4. A FEH állapotának vizsgálata 
a méltányos oktatásszervezés 
szempontjából 

Az egyes az intézményfejlesztési 
területekre (esélyegyenlőség és 
méltányos oktatásszervezés, 
szervezetfejlesztés, partnerkap-
csolatok fejlesztése, módszertani 
fejlesztés) vonatkozó intézményi 
alapdokumentumok ILMT alapú 
módosítási javaslatának össze-
foglalása 

1.Javaslat az intézményi 
dokumentumok (kiemelten 
a pedagógiai program) 
ILMT alapú módosítására 
2. Nevelőtestület általi vé-
leményezés dokumentu-
mai (jegyzőkönyv)3 

nem található fájl 
j_intdokmod_<pok-
feh>_vap 

FEH helyszíni 
projektmappa  

20.  

5. A helyi komplex intézmény-
fejlesztés közvetett céljai, vár-
ható eredményei – tanulói ered-
ményesség és előrehaladás 
elősegítése 

Pedagógus-továbbképzési terv 
(Beiskolázási terv, Továbbkép-
zési program) értékelése a lemor-
zsolódás megelőzése, a korai is-
kolaelhagyás szempontjából 

Tématerületi (módszer-
tani) fejlesztéshez kapcso-
lódó sablon  

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008he/
fa 

tt_sabl_kit<pokfeh> 

FEH helyszíni 
projektmappa  

 
3 2020. május 31-ig. 
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Ssz. Intézményfejlesztési területei 
Intézményfejlesztési tevékeny-

ségek  

Az intézményfejlesztési 
tevékenység során elké-
szült produktumok meg-

nevezése 

A dokumentum he-
lye: Share Point 
(elektronikus) 

Fájlnév 

A dokumen-
tum helye pa-

pír alapon 

21.  

5. A helyi komplex intézmény-
fejlesztés közvetett céljai, vár-
ható eredményei – tanulói ered-
ményesség és előrehaladás 
elősegítése 

Az ILMT Helyzetelemzés során 
korábban elkészített intézményi 
SWOT-elemzés felülvizsgálata, 
kiegészítése, részletezése a 
módszertani intézményfejlesztés 
szempontjából, a Tématerületi 
Műhelysorozat információira ala-
pozva 

Intézményi SWOT folyta-
tása4 

nem található fájl/nem 
releváns 
dokumentum mappája: 

fa_<kepzesicso-
pazon>_1_<pok-
fehmonogram>_3 

- 

22.  

5. A helyi komplex intézmény-
fejlesztés közvetett céljai, vár-
ható eredményei – tanulói ered-
ményesség és előrehaladás 
elősegítése 

Képzési terv (Tématerületi (mód-
szertani fejlesztéshez kapcsolódó 
sablon) értékelése abból a szem-
pontból, hogy a jelölt képzések 
mennyire támogatják a gyakorlat-
ban a pedagóguskompetenciák 
fejlődését és a tanulói eredmé-
nyesség növelését a lemorzsoló-
dás megelőzése érdekében 

Képzési terv értékelése5 
nem található fájl/nem 
releváns 
dokumentum mappája: 

fa_<kepzesicso-
pazon>_3_<pok-
fehmonogram>_2 

- 

23.  

5. A helyi komplex intézmény-
fejlesztés közvetett céljai, vár-
ható eredményei – tanulói ered-
ményesség és előrehaladás 
elősegítése 

A nevelőtestület saját gyakorlatá-
ban tapasztalt, a pedagóguskom-
petenciákhoz kapcsolódó, az is-
kolai lemorzsolódás megelőzésé-
ben szerepet játszó egyéni érté-
kek és kihívások feltárása: pre-
ventív gyakorlati és fejleszthető 
elemek azonosítása 

Nevelőtestületi érték- és 
kihívástérkép 
 
benne: Pedagóguskompe-
tencia önfejlesztési tevé-
kenység gyűjtemény 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2n1_4/zfa 
dokumentum mappája: 
psze1200945008 

zfa_<kepzesicso-
pazon>_<pokfehmonog-
ram>_1 

- 

24.  

5. A helyi komplex intézmény-
fejlesztés közvetett céljai, vár-
ható eredményei – tanulói ered-
ményesség és előrehaladás 
elősegítése 

Az ILMT PR tanulókra vonatkozó 
eredményességi mutatói változá-
sának vizsgálata és elemzése a 
projektidőszakra vonatkozóan 

Korai jelzőrendszer ada-
tait összesítő, elemző do-
kumentum (Tanulókra vo-
natkozó eredményességi 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008/he 

he<pok-
feh>_vmb_<datum> 

 

 
4 Amennyiben a dokumentum nem elérhető, a pótlása nem kötelező. 
5 Amennyiben az Aktualizált pedagógus-továbbképzési terv elkészült, és ez a dokumentum nem áll rendelkezésre, pótlása nem kötelező. 
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Ssz. Intézményfejlesztési területei 
Intézményfejlesztési tevékeny-

ségek  

Az intézményfejlesztési 
tevékenység során elké-
szült produktumok meg-

nevezése 

A dokumentum he-
lye: Share Point 
(elektronikus) 

Fájlnév 

A dokumen-
tum helye pa-

pír alapon 

mutatók összegző elem-
zése a Projekt időszakára 
vonatkozóan.6 

25.  

5. A helyi komplex intézmény-
fejlesztés közvetett céljai, vár-
ható eredményei – tanulói ered-
ményesség és előrehaladás 
elősegítése 

Hospitálásra fókuszáló önfejlesz-
tési tevékenység megvalósítása 

Intézménylátogatási (Hos-
pitálási) napló 

nem található fájl/nem 
releváns 

<datum>_hospn_<foga-
dopokfeh> 

Projektközpont 
FEH mappa 
 

 

5. A helyi komplex intézmény-
fejlesztés közvetett céljai, vár-
ható eredményei – tanulói ered-
ményesség és előrehaladás 
elősegítése 

Kipróbált és bevált módszertani 
gyakorlatokat, jó gyakorlatok mű-
ködtetését alátámasztó doku-
mentumok készítése 

Pedagóguskompetenciák 
fejlesztése 1., 2. online 
program során készített 
produktumok, külön táblá-
zatban kerülnek felsoro-
lásra 

   

 

26.  
6. A FEH partnerkapcsolatainak 
bővítése, az együttműködési 
formák erősítése 

#sulim alkotópályázat előkészí-
tése, megvalósítása, értékelése 

Pályázati adatlap, minő-
sítő oklevél, a tanulók szá-
mára kiállított, névre szóló 
emléklap 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008_0
7/07_03_01_erfeh/sulim 

adatl_<pokfeh>_sulim 
minokl_<pokfeh>_sulim 
seml_<pokfeh> 

Adatlap: Pro-
jektközpont 
FEH mappa 
Minősítő okle-
vél: Kiosztva a 
FEH-eknek 
Emléklap: Ki-
osztva a tanu-
lóknak 

27.  
6. A FEH partnerkapcsolatainak 
bővítése, az együttműködési 
formák erősítése 

A tanulói programszolgáltatás ke-
retében: iskolán kívüli ismeret-és 
élményszerzés program – #ka-
landra fel! előkészítése, megvaló-
sítása, értékelése 

#Kalandra fel! visszaiga-
zolás szándéknyilatkozat-
ról, 
programterv 

nem volt lehetőségünk 
részt venni a #Kalandra fel! 
programon 

<datum>_felsz_prog_kaf
_<program ti-
pusa>_<pokfeh 
szprog_<pok-
feh>_kaf_<programti-
pus>_<program ssz> 

- 

28.  
6. A FEH partnerkapcsolatainak 
bővítése, az együttműködési 
formák erősítése 

Partneri együttműködési megálla-
podás kötése iskolai lemorzsoló-
dás megelőzése fókusszal 2018. 
12. 31-ig 

Partneri Együttműködési 
megállapodás (1.) és 1. 
sz. melléklete 2018/2019  

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008he/
pem 

pem_<pokfeh>_<partner 
rovidíte 

FEH helyszíni 
mappa 

 
6 A 2017–2019 év végi adatmutatók alapján történt elemzés. 
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Ssz. Intézményfejlesztési területei 
Intézményfejlesztési tevékeny-

ségek  

Az intézményfejlesztési 
tevékenység során elké-
szült produktumok meg-

nevezése 

A dokumentum he-
lye: Share Point 
(elektronikus) 

Fájlnév 

A dokumen-
tum helye pa-

pír alapon 

29.  
6. A FEH partnerkapcsolatainak 
bővítése, az együttműködési 
formák erősítése 

2018/19-as tanév felülvizsgált 
együttműködési megállapodásai-
nak kiigazítása 

Partneri Együttműködési 
megállapodás (1.) felül-
vizsgálata és 1. sz. mel-
léklete 2019/2020  

nem található fájl 
pem_<pokfeh>_<partner 
rovidítes>_vfv 

FEH helyszíni 
mappa 

30.  
6. A FEH partnerkapcsolatainak 
bővítése, az együttműködési 
formák erősítése 

Partneri együttműködési megálla-
podás kötése iskolai lemorzsoló-
dás megelőzése fókusszal 2019. 
12. 31-ig 

Partneri Együttműködési 
megállapodás (2.) és 1. 
sz. melléklete 2019/2020  

nem található fájl 
pem_<pokfeh>_<partner 
rovidíte 

FEH helyszíni 
mappa 

31.  
6. A FEH partnerkapcsolatainak 
bővítése, az együttműködési 
formák erősítése 

Helyi közösség, partnerség épí-
tése a FEH-en belül (Családi nap 
1./Karácsony) tervezése, szerve-
zése, a lemorzsolódással veszé-
lyeztetett gyermekek családjainak 
bevonására, a társadalmi, kör-
nyezeti partnerekkel közösen 

Családi nap 1. (karácsonyi 
ünnepkör) 
forgatókönyv,  
jelenléti ív,  
programterv, 
fotódokumentáció 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008_0
7/07_03_01_erfeh/hkn1 

<dátum>_forgk_<pok-
feh>_hkn1 
 
<dátum>_jel_<pok-
feh>_hkn1 
 
<dátum>_prog_<pok-
feh>_hkn1 
 
<dátum>_foto_<pok-
feh>_hkn1 

forgatókönyv: 
helyszíni FEH 
Projektmappa  
jelenléti: PM 

32.  
6. A FEH partnerkapcsolatainak 
bővítése, az együttműködési 
formák erősítése 

Összefoglaló készítése a Családi 
nap 1-ről és 2-ről, a kipróbált és 
alkalmazni kívánt eszközökről, ta-
pasztalatokról 

Családi nap 1-2. tapaszta-
latai7 

nem található fájl 
dokumentum mappája: 

fa_<kepzesicso-
pazon>_6_<pok-
fehmonogram>_1 

- 

33.  
6. A FEH partnerkapcsolatainak 
bővítése, az együttműködési 
formák erősítése 

Helyi közösség, partnerség épí-
tése a FEH-en belül (Családi nap 
2./Gyereknap) tervezése, szerve-
zése, a lemorzsolódással veszé-
lyeztetett gyermekek családjainak 
bevonására, a társadalmi, kör-
nyezeti partnerekkel közösen 

Családi nap 2. (gyereknap 
ünnepkör) 
forgatókönyv,  
jelenléti ív,  
programterv, 
fotódokumentáció 

hiányzó dokumentum/ok 

<dátum>_forgk_<pok-
feh>_hkn2 
 
<dátum>_jel_<pok-
feh>_hkn2 
 
<dátum>_prog_<pok-
feh>_hkn2 
 
<dátum>_foto_<pok-
feh>_hkn2 

forgatókönyv: 
helyszíni FEH 
Projektmappa  
jelenléti: Pro-
jektközpont 
FEH mappa 

 
7 Az Összegző beszámoló – „2. A komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztésünk” tábla  6. A FEH partnerkapcsolatainak bővítése, az együttműködési formák 

erősítése szakasz, 1. segítő kérdésére adott válasz az összes Családi napra (Családi nap 1–4.) vonatkozó tapasztalatot tartalmazza. Amennyiben a dokumentum nem elér-
hető, pótlása nem kötelező. 
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Ssz. Intézményfejlesztési területei 
Intézményfejlesztési tevékeny-

ségek  

Az intézményfejlesztési 
tevékenység során elké-
szült produktumok meg-

nevezése 

A dokumentum he-
lye: Share Point 
(elektronikus) 

Fájlnév 

A dokumen-
tum helye pa-

pír alapon 

34.  
6. A FEH partnerkapcsolatainak 
bővítése, az együttműködési 
formák erősítése 

Az óvoda-iskola, illetve iskolafo-
kok közötti átmenetet fókuszba 
helyező helyi közösség, partner-
ség építése a FEH-en belül (Csa-
ládi nap 3./Karácsony) tervezése, 
szervezése, a lemorzsolódással 
veszélyeztetett gyermekek csa-
ládjainak bevonására, a társa-
dalmi, környezeti partnerekkel kö-
zösen 

Családi nap 3.  
(intézményfokok közötti 
átmenet) 
forgatókönyv,  
jelenléti ív,  
programterv, 
fotódokumentáció 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008_0
7/07_03_01_erfeh/hkn3 

<dátum>_forgk_<pok-
feh>_hkn3 
 
<dátum>_jel_<pok-
feh>_hkn3 
 
<dátum>_prog_<pok-
feh>_hkn3 
 
<dátum>_foto_<pok-
feh>_hkn3 

forgatókönyv: 
helyszíni FEH 
Projektmappa  
jelenléti: Pro-
jektközpont 
FEH mappa 

35.  
6. A FEH partnerkapcsolatainak 
bővítése, az együttműködési 
formák erősítése 

Összefoglaló készítése a Családi 
nap 3-ról, a kipróbált és alkal-
mazni kívánt eszközökről, ta-
pasztalatokról 

 
Családi nap 3. tapasztala-
tai – fókuszban az óvoda-
általános iskola, illetve az 
iskolafokok (általános is-
kola–középiskola, közép-
iskola–felsőoktatás) kö-
zötti átmenet8 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2a1korny_5_2tane
v/efa 
dokumentum mappája: 
psze1200945008 

fa_<kepzesicso-
pazon>_1_<pok-
fehmonogram>_5 

- 

36.  
6. A FEH partnerkapcsolatainak 
bővítése, az együttműködési 
formák erősítése 

Helyi közösség, partnerség épí-
tése a FEH-en belül (Családi nap 
4./Gyereknap) tervezése, szerve-
zése, a lemorzsolódással veszé-
lyeztetett gyermekek családjainak 
bevonására, a társadalmi, kör-
nyezeti partnerekkel közösen 

Családi nap 4.  
forgatókönyv9  

hiányzó dokumentum/ok 

<dátum>_forgk_<pok-
feh>_hkn4 
 
<dátum>_jel_<pok-
feh>_hkn4 
 
<dátum>_prog_<pok-
feh>_hkn4 
 
<dátum>_foto_<pok-
feh>_hkn4 

forgatókönyv: 
helyszíni FEH 
Projektmappa  
jelenléti: Pro-
jektközpont 
FEH mappa 

 
8 Az Összegző beszámoló – „2. A komplex és differenciált ILMT alapú intézményfejlesztésünk” tábla  6. A FEH partnerkapcsolatainak bővítése, az együttműködési formák 

erősítése szakasz, 1. segítő kérdésére adott válasz az összes Családi napra (Családi nap 1–4.) vonatkozó tapasztalatot tartalmazza. Amennyiben a dokumentum nem elér-
hető, pótlása nem kötelező. 
9 2020. május 31-ig a forgatókönyv kerül leadásra. 
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Ssz. Intézményfejlesztési területei 
Intézményfejlesztési tevékeny-

ségek  

Az intézményfejlesztési 
tevékenység során elké-
szült produktumok meg-

nevezése 

A dokumentum he-
lye: Share Point 
(elektronikus) 

Fájlnév 

A dokumen-
tum helye pa-

pír alapon 

37.  
6. A FEH partnerkapcsolatainak 
bővítése, az együttműködési 
formák erősítése 

Az ILMT Helyzetelemzés során 
korábban elkészített intézményi 
SWOT-elemzés felülvizsgálata, 
kiegészítése a partnerkapcsola-
tok szempontjából, a Környezeti 
Műhelysorozat információira ala-
pozva. 

Intézményi SWOT folyta-
tása10 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2a1korny_5/efa 
dokumentum mappája: 
psze1200945008 

fa_<kepzesicso-
pazon>_1_<pok-
fehmonogram>_3 

- 

38.  
6. A FEH partnerkapcsolatainak 
bővítése, az együttműködési 
formák erősítése 

A FEH partneri kapcsolatrend-
szerének áttekintése és értéke-
lése – partneri adatbázis létreho-
zása és folyamatos bővítése, 
naprakész nyilvántartás vezetése 

Partneri adatbázis – a 
FEH partnerkapcsolatai-
nak áttekintése 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2a1korny_5/efa 
dokumentum mappája: 
psze1200945008 

fa_<kepzesicso-
pazon>_2_<pok-
fehmonogram>_1 

- 

39.  
6. A FEH partnerkapcsolatainak 
bővítése, az együttműködési 
formák erősítése 

A FEH-be járó gyerekek családja-
ival való kommunikációra és a 
családok bevonására vonatkozó 
gyakorlatok összegyűjtése és ér-
tékelése 

A családokkal való kap-
csolattartás jelenlegi gya-
korlata  

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2a1korny_5/zfa 
dokumentum mappája: 
psze1200945008 

zfa_<kepzesicso-
pazon>_<pokfehmonog-
ram>_1 

- 

40.  
6. A FEH partnerkapcsolatainak 
bővítése, az együttműködési 
formák erősítése 

A FEH intézményfokok közötti át-
menetet támogató és pályaorien-
tációs programjainak összegyűj-
tése és értékelése 

Az intézményfokok közötti 
átmenetet támogató és a 
pályaorientációs progra-
mok jelenlegi gyakorlata 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2a1korny_5/zfa 
dokumentum mappája: 
psze1200945008 

zfa_<kepzesicso-
pazon>_<pokfehmonog-
ram>_2 

- 

41.  
6. A FEH partnerkapcsolatainak 
bővítése, az együttműködési 
formák erősítése 

A FEH-en jelenleg működő ága-
zati és ágazatközi partnerségi 
kapcsolatok összegyűjtése és ér-
tékelése 

Ágazati és ágazatközi 
partnerségi kapcsolatok 
jelenlegi gyakorlata 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2a1korny_5/zfa 
dokumentum mappája: 
psze1200945008 

zfa_<kepzesicso-
pazon>_<pokfehmonog-
ram>_3 

- 

42.  
6. A FEH partnerkapcsolatainak 
bővítése, az együttműködési 
formák erősítése 

Intézményfejlesztési folyamat ér-
tékelése. A partnerkapcsolatok 
fejlesztéséhez kapcsolódó eddigi 
tevékenységek összegző áttekin-
tése 

Folyamatértékelési kér-
dőív rövid összefoglalója – 
az Intézményi Komplex 
Cselekvési Terv része 

nem található fájl ikcst_<pokfeh>_vap 

Projektközpont 
FEH mappa  

43.  
6. A FEH partnerkapcsolatainak 
bővítése, az együttműködési 
formák erősítése 

Az átmenetek támogatását célzó 
saját gyakorlatba beépíteni kívánt 

Helyi értékek, jó gyakorla-
tok leírása, felülvizsgálata, 

nem található fájl 
fa_<kepzesicso-
pazon>_3_<pok-
fehmonogram>_1 

 

 
10 Amennyiben a dokumentum nem elérhető, a pótlása nem kötelező. 
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Ssz. Intézményfejlesztési területei 
Intézményfejlesztési tevékeny-

ségek  

Az intézményfejlesztési 
tevékenység során elké-
szült produktumok meg-

nevezése 

A dokumentum he-
lye: Share Point 
(elektronikus) 

Fájlnév 

A dokumen-
tum helye pa-

pír alapon 

helyi értékek, jó gyakorlatok rög-
zítése 

kiegészítése az imple-
mentációs indikátorokhoz 
kapcsolódóan 

44.  

7. Az intézményfejlesztés belső 
erőforrásrendszerének és szer-
vezeti struktúrájának meghatá-
rozása, kialakítása 

Az ILMT Helyzetelemzés során 
korábban elkészített intézményi 
SWOT-elemzés felülvizsgálata, 
kiegészítése a szervezet műkö-
dése szempontjából Koordiná-
ciós Műhelysorozat információ-
ira alapozva. 

Intézményi SWOT folyta-
tása11 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2a2_5/efa 
dokumentum mappája: 
psze1200945008 

fa_<kepzesicso-
pazon>_1_<pok-
fehmonogram>_3 

- 

45.  

7. Az intézményfejlesztés belső 
erőforrásrendszerének és szer-
vezeti struktúrájának meghatá-
rozása, kialakítása 

A korai iskolaelhagyás megelőzé-
sében szerepet játszó emberierő-
forrás-tényezők releváns felmé-
rése, a kihívások és értékek be-
azonosítása és megoldásfóku-
szú, reflektív értelmezése 

Humánerőforrás-térkép 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2a2_5/zfa 
dokumentum mappája: 
psze1200945008 

zfa_<kepzesicso-
pazon>_<pokfehmonog-
ram>_1 

- 

46.  

7. Az intézményfejlesztés belső 
erőforrásrendszerének és szer-
vezeti struktúrájának meghatá-
rozása, kialakítása 

A befogadó és támogató munka-
környezet kialakításához szüksé-
ges szervezet- és közösségfej-
lesztési beavatkozások előkészí-
tése. Közösségépítő műhelyek, 
események tervezése, megvaló-
sítása az IKCST-hez kapcsoló-
dóan 

Nevelőtestületi nap 1. for-
gatókönyv,  
jelenléti, 
fotódokumentáció 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008_0
7/07_03_01_erfeh/nevtn1 

<dátum>_forgk_<pok-
feh>_nevtn1 
 
<dátum>_jel_<pok-
feh>_nevtn1 
 
<dátum>_prog_<pok-
feh>_nevtn1 
 
<dátum>_foto_<pok-
feh>_nevtn1 

forgatókönyv: 
helyszíni FEH 
Projektmappa  
 
jelenléti: PM  

47.  

7. Az intézményfejlesztés belső 
erőforrásrendszerének és szer-
vezeti struktúrájának meghatá-
rozása, kialakítása 

Együttműködésre épülő közös 
nevelőtestületi közösségfejlesztő 
alkalmak szervezése, megvalósí-
tása 

Nevelőtestületi nap 2. 
forgatókönyv12  

hiányzó dokumentum/ok 

<dátum>_forgk_<pok-
feh>_nevtn2 
 
<dátum>_jel_<pok-
feh>_nevtn2 
 
<dátum>_prog_<pok-
feh>_nevtn2 
 

forgatókönyv: 
helyszíni FEH 
Projektmappa  
 
jelenléti.: Pro-
jektközpont 
FEH mappa  

 
11 Amennyiben a dokumentum nem elérhető, a pótlása nem kötelező. 
12 2020. május 31-ig a forgatókönyv kerül leadásra, a megvalósítás határideje: 2020. augusztus 31. 
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Ssz. Intézményfejlesztési területei 
Intézményfejlesztési tevékeny-

ségek  

Az intézményfejlesztési 
tevékenység során elké-
szült produktumok meg-

nevezése 

A dokumentum he-
lye: Share Point 
(elektronikus) 

Fájlnév 

A dokumen-
tum helye pa-

pír alapon 

<dátum>_foto_<pok-
feh>_nevtn2 

48.  

7. Az intézményfejlesztés belső 
erőforrásrendszerének és szer-
vezeti struktúrájának meghatá-
rozása, kialakítása 

Extra erőforrást nem igénylő kö-
zösségfejlesztést és közvetve a 
lemorzsolódás megelőzését is 
szolgáló tevékenységek terve-
zése, a módszerek leírása, min-
dennapi gyakorlatba ültetése 

Mindennapokban alkal-
mazható közösségfej-
lesztő módszerek 
lásd: Nevelőtestületi kö-
zösségfejlesztő nap 1. for-
gatókönyv részeként 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008_0
7/07_03_01_erfeh/nevtn1 

<dátum>_forgk_<pok-
feh>_nevtn1 

helyszíni FEH 
Projektmappa  

49.  

7. Az intézményfejlesztés belső 
erőforrásrendszerének és szer-
vezeti struktúrájának meghatá-
rozása, kialakítása 

A nevelőtestületen belül, a FEH-
en belül és a FEH-ek közötti part-
neri, szakmai együttműködések, 
ezeket támogató, működő gya-
korlatok feltárása és leírása. 

Nevelőtestületi együttmű-
ködést elősegítő gyakorla-
tok 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_07_04_01_akkreden
gk/psze/2a2_5/zfa 
dokumentum mappája: 
psze1200945008 

zfa_<kepzesicso-
pazon>_<pokfehmonog-
ram>_3 

- 

50.  

7. Az intézményfejlesztés belső 
erőforrásrendszerének és szer-
vezeti struktúrájának meghatá-
rozása, kialakítása 

Pedagógus-továbbképzési terv 
(Beiskolázási terv, Továbbkép-
zési program) felülvizsgálata, ki-
egészítése a FEH lemorzsolódás 
megelőzésére, a korai iskolaelha-
gyás mérséklésére irányuló kép-
zéseivel a 2019/2020, 2020/2021 
tanévekre vonatkozóan 

Aktualizált pedagógus-to-
vábbképzési terv 

nem található fájl 
beiterv_<pok-
feh>_2019_2020 

helyszíni FEH 
Projektmappa  

51.  

7. Az intézményfejlesztés belső 
erőforrásrendszerének és szer-
vezeti struktúrájának meghatá-
rozása, kialakítása 

Nevelőtestületi rugalmas meg-
küzdési képességek fejlesztését 
támogató pedagógus-továbbkép-
zésen való részvétel, a képzés 
eredményeinek nyomon követése 

Rugalmas megküzdési ké-
pességek fejlesztését tá-
mogató szervezeti, műkö-
dési elemek PEDREZI 
képzéseken részt vett fel-
adatellátási helyek szá-
mára13 

nem vettünk részt 
PEDREZI képzésen 

 

Összegző be-
számolóval 
együtt kerül le-
adásra 

52.  
Az intézményfejlesztéshez kap-
csolódó, egyéb dokumentum 

  
Együttműködési megálla-
podás (OH – FEH – fenn-
tartó között) 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008/e
m 

em_<pokfeh> 

Projektközpont 
FEH mappa 
 

 
13 Azoknak a feladatellátási helyeknek szükséges elkészíteni, ahol a képzések megvalósultak. Ahol a képzések nem valósultak meg, az Összegző beszámolóban szükséges erre 
kitérni, az erre vonatkozó mellékletet nem szükséges elkészíteni. 
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Ssz. Intézményfejlesztési területei 
Intézményfejlesztési tevékeny-

ségek  

Az intézményfejlesztési 
tevékenység során elké-
szült produktumok meg-

nevezése 

A dokumentum he-
lye: Share Point 
(elektronikus) 

Fájlnév 

A dokumen-
tum helye pa-

pír alapon 

FEH helyszíni 
projektmappa 

53.  
Az intézményfejlesztéshez kap-
csolódó, egyéb dokumentumok 

  Szándéknyilatkozat 
https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008/sz
ny 

szny_<pokfeh> 

Projektközpont 
FEH mappa 
 
FEH helyszíni 
projektmappa 

54.  
Az intézményfejlesztéshez kap-
csolódó, egyéb dokumentumok 

  
FEH adatváltozás bejelen-
tés(ek) 

https://ext.oh.gov.hu/eu/efo
p315_psze/1200945008he/
adategy 

adatvaltbej_<pok-
feh>_<datum> 

Projektközpont 
FEH mappa 

55.  
Az intézményfejlesztéshez kap-
csolódó, egyéb dokumentumok 

  
Eszköztámogatások át-
adás-átvételi másolatok 

- - 
FEH helyszíni 
projektmappa 

 

  



 

 

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 26 

  

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája nevelőtestülete az Összegző beszámolót megismerte és elfogadta. 

 

Kelt: Csanytelek, 2020. év 08. hó 28. nap 

 

_____________________        _____________________ 

 

Implementációs mentor neve       Implementációs mentor aláírása 

 

 

Kelt: Csanytelek, 2020. év 08. hó 28. nap 

 

 

Szabó Ferenc      _____________________ 

 

Feladatellátási hely vezető neve     Feladatellátási hely vezető aláírása     bélyegző/pecsét helye 

 

 

Kelt: Csanytelek, 2020. év 08. hó 28. nap 

 

 

Gyöngyi Alexandra      _____________________ 

 

Intézményvezető neve       Intézményvezető aláírása     bélyegző/pecsét helye 

 

Kelt: Csongrád, 2020. év 09. hó 04. nap 

 

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája az Összegző beszámolót a fenntartó számára megküldi. 

 

Gyöngyi Alexandra      _____________________ 

Intézményvezető neve      Intézményvezető aláírása     bélyegző/pecsét helye 


