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Bejelentkezési adatlap

cd25980e
Az Intézményi fejlesztesi terv tartalmazza a referenciaintézményi golgáltató szerep ellátásához szükséges képzés€ket feladatokat, és az ezeket alátámasztó
dokumentumokat,

rnrÉzuÉrvrrelteszrÉsr renv
Az intézmény alapadatai:
l{eve:

cecei Átalános tskola

oil azonosító'a:

034726

Címc:
A ]€í€renc|a Íeladatélllátási hdy ner'é:
A ]e|brenda Í€ladat
hely címe:

7013 Cece Árpád 3.

Típusa:

általános iskola

cecei Átalános Iskola

A gyermck-, tanulócsoportok száma:

l4

7013 Cece Árpád 3.

xategórla szerlntl besorolása:

II. Kategória

'tátásl

Helyzetleírás

b) Kitlú kapc5o.ratif,/rdsz€':
ltt szukséoeó bemutatni a leendő referenciai-intézménvi tevékenvséoet meoalaDozó' már kialakult külső szakmai kaDcsolatrendgert (10o0-2000 karaKer)A kialakult
IPR tevékénvséonem valósulhatna meq kÜlső seqítők munkáia nélkül. Elsőalleqésen'az Ec-Pec Alapítvány IPR mentoiát, Fehér Attilát kell meqemlíteni, akiminden
félévbenmióiműm 2 alkalommal seoíti á helvszínén munkánk-at, és s€qít az lPR önértékelések, elszámolások elkészítésébenis.

szakmai segítőink méq a Siárbogárdí Neveléói Tanácsadó munkátársai,-akik a HHH-S tanulók vizsgálatait mindig első helyen kezelik.
l-'ovaníov a gakértői bizottsáo munkatársai. akik szintén ezt a ovakorlatot kÖvetik.
uÍlíoen-fetévoenszakmai továbbkéozést is tartunk az IPR támoóátás terhére' melYnek keretében előadókat hívunk különblző témakörökben' nagy sikerrel.
Uovanezen lehetőséoek keretében ininden félévbenhosoitálásrá utazunk eq' tiívoli iskolába- azon szándékkal távolra' mivel a szomszédos iskolákba gyakrabban
iuiírnk el-. ahol ho$jtálás és gakmai műhelvek formáiában taDasztalatcsei& folYtatunk inteoráció témakörben.
fontói etémei á ooloárinesteri hlvatal műnkatársai, a-véd6nők, iskolaoruosok' gyermekjóléti szolgálat munkatáísai, az óvodák
iÁtáoracidtieoit6-iáócólatrenoszerÚnt
munkatársai, á helyi'mÍivelődési intézmények munkatársai,-sportköri segítók' civil szerueződések munkatársai, akik' pÍogramjaink aktív gereplöi megállapodási

9eződéek'alaDiáh.

Leofonto$bb kúiső kamlatunk a gÍilői ház. akik nélkül a feilesztések. a overmekek inteorációs nevelése nem valósulhatna meq.
szülői programok, meóbegélések formájábaÁ találkozunk egÍmással, valaftint állíthatom,-hogy minden tanórán kívilli tevékenységünk legfontosabb reszwevői.

b, Ezköz/ inf?anrurclrniris /E'úel€jk:

IÉ yÜkséo-r:s bemutatni. hoov az intézménv rendelkezik

meoközelíthetőhelúen_ -

azal az

alaDvető egközrendszerrel,

és infrastruKúrával. melvnek révénalkalmassá válik a

NaoTvon széo oark és 2 iátszóudvar veszi körúl. ami ió lehetőséoet nvúit az alsós és felsős tanulók szabadidős tevékenvséoeihez.
Az álsó szinteh helyezkédnek el az alsó tagozatos cóportok tanierm'ei,- az informatika terem, a tomaterem, a tanári sioba-, valamint a logopédiai és habilitációs

szobák.
A felső l
Az oszti
vannak.
Az eoéi
LeheÍős

A ka'zsé

szépek' kultúráltak, alkotásoktól díszesek. A termekben nagyrészt egyéni padok

a
lDÍiletben van intemet hozáféÉs. és eov interaktiv táblával rendelkezÜnk (Í
tit teremtilnk az aulában a venctéófooatíó helv kialakításiira. ahol a vendéoöl
en kb. 3ÓÓ meter távoisíora az islolától hely'ezkedik el a Mijvelődési Ház'-al

tfbb is lesz),
megrendezésére is alkalmas mozi

is rendelkezik' Nagyobb létszám esetén ott Észívesen fogadnak bennünket.

3. InnováGiós tapasztalatok:
Itt szÜkséqes bemutatni, hoqy az intézmény milyen innovációs taDasztalatokkal rendelkezik, milyen mértékiqvált szeruezeti kultúrájának észévéa foly4Ínatosan
változó Dedaoóoiai kömvaethez való alkalmazkodás kémséoe.l100o-2oo0 karakter)A cecei Altalános Iskóla a 2009/10-es tanévb€n nvertese volt a TAMoP 3.1.4
komoetönciaáláoú oktaiás bevezetése innovatív intezménvekben oálvázatnak' melvnék során a taointézménv több koinoetencia területeh b€vezette a komoetencia
alaoú nevelést' t'Öbben felkészítéstkaptak az sNI inteqráció meqsésítésére,a hyoliimplementiíló p]edaqóqus-lnteraktív tánanyaook alkalmaását, szerkesztését is
91, min. 30 órás képzésenvett rM. A vezetők folyamat menedzsmentet, folyamatszabályozást, új struktúník
el.
belső és kÜlső képzéseket valósítunk meg, melyek a kolléqák konf,iKuskezelő készségét'másság elfogadását'

okat készítünk régi' és újabb jól bevált programjainkból, hátha mások számára is hasznosak lehetnek.

nevelést biztosifunk tanu-ióink számára, melynek fontos eleme, hogy mindannyian mások vaoyunk, de mind
' igyekszünk megtalálni mindenki erősséget, és ha valami nem meQy olyan sikeresen, azon terület megsegítését.
a gyermek, a szülö és a munkatársak isjól ézik magukat.

A projekt szakmai megvalósítása:
a.) Képzéselq felkészítések
Az Intézményi fejlesztési terube foglalt felkészÜlési rendszer tevékenységeinek
meqvalosltasa

1. RérzvételtoYábbképzés€n'

amely felkészíta

re|brengia-intézményi

goloáltatás szeileetl feltételrend3zerének kialakítására. a hálózati
ii"-,ití' iEröáíáii"1E;,bü';iiliáiöiá-iináiiiéöiiiisiiie
iáííoi"iáiilt8!3Í3i:?3i'5!3*:".'11xJii,!1?%.i!ő'?J:áffü]ÍÍ.!"J*iL:'?:5.?s33xíEl*"
más helyszíneken, stb.)

1.1 A képzésidlemö:

iellege
é. l"J:Bfl!ffÁÍnem akkreditált
Félkészítés/képzés

. Alapmodul:aÍo.sz.melléld€talap'ánszaikségesYálasztani 1.2.Aképzésrésztverrói:
. Ajánlott teruezenclő letgám:
Létszám
ilUnkakak
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. I' feladatellátási hely kategória: 1-2
vezüő,
. II-III. feladatellátási hely kategória:
.

vezető

fő. közülük az egyik

1

szakmai vezetó

2-5 fő' köziilük az egryik

4

tanár/tanító

java$lt óraszáma: 15 - 30 óra
A felkészítés/képzés,

0
0
0
1.3. A képzésre teruezett !éüszám:
5

.
.

.

Alapmodul: a 10. sz. melléklet alapján szaikséges választanl

Ajánlott tervezendő létszám:
. I. feladatellátási hely kategória: legalább 1 fő'
. II. feladatellátási hely kategória: legalább 2 fő'
. ÍII. feladatellátási hely kategória: legalább 3 fő az ajánlott
tervezési létszám.
. választható nevelőtestÚleti képzésis.
Akkreditált képzés,javasolt óraszáma:30 - 60 óra

2.1 A képzés
Fctkészítés/képzée'euege
'elleÍrEőt:

TeÍYez€tt óiaszám

Akkreditált továbbképzések

30 óra

2.2. A képzéc résztvevöi:

Létsám
1
5

ilunkakö]
szakmai vezető
tanár/tanító

0

0
0
2.3. A képzésréteru€zétt

létszámr

6

3. Résaételfelkészítésen'ame]Y az intéEmenYközi' horizontálls tanulás
m'eoszewezését seoíü anniak érdékében,hoov ai eovis tíousokba szeryezett
refeÍenciaintézményel kialakítsák saját háíózat-i; valaírint öifejlesztesi formáikat.
. Alapmodul: a 10. sz. m€lléklct alaPián szÜkség€a választani

.

.

Ajánlott tervezendő létszám:
. I. feladatellátási hely kategória: 1-3 fő,
. II' feladatellátási hely kategória: 2-4 fő.
. III. feladatellá!ási hely kategória: 3-5 fő, közülük legalább
egy-egy vezeto.
javasolt óraszáma: 15 - 30 óra
Felkészítés/képzés,

3.1 A képzésJe'l€tnzól:

F.'készítés/képzésiell€ge

TeÍYez€tt óÍa6zám

Felkégítések( nem a kkreditált

15 óm

továbbképzés)

3.2. A képzés ÍésztvÜól:

Létszám
4

HunkaköÍ
tanár/tanító

o
0
0

3.3. A képzésre teruéz€tt
4
4. Résaételltdkészité*n,amdY a leendó ]eúeÍencia-lntéznÉnY
kínálatána* szakszeÍÍiés á€dménves mee'€lenítését segíti elő a
szllgáltatói kj'rben (honlap, kiadványok, kapcsb-lati formák, rendeaények,
otsszemrnacro).

.
.
.

AlapmodÜl: a 10. sz. melléklet alap'án sziikséges választanl

Ajánlott tervezendő létszám:
. I .feladatellátási hely kategória: 1-2 fő,
. Il-üI. feladate!!átási hely kategória: 1-3 fő, közüliik legalább
egy-egy vezeto.
Felkészítés/képzés,javasolt óraszáma: 8 - 15 óra

létsám:

4.1 A képzés
Fc'készítéc/ képzés'ellcge
'€llenEól:
Felkégítésékínem akkreditált

továbbképzésj

Íeruezeltt óraozám
15 órd

4.2. A képzés résztvevói:

látszám

llunkakaif

1

szakmai vezető

1

tanár/tanító

0
0
0
0

'l.3.

A képzésre tetvezett !étszám:

2

5. választhaó kárzés. amelv a oálváatüan érintéttfeladatelláttísi helv'
ké6zíti Íd a réferencía-injtézÍnényi
szerepkörből adódó új irányítási
feladatok tevékenységeire.
. Ajánlott teruezendő létszám:
. I. feladatellátási hely kategória: 1 fó,
. u. feladatellátási hely kategória: 2 fő,
. Iu. feladatellátási hely kategória: 3 fő
o nkkreditált képzés,javasolt óraszáma: 30 óra

Y€z€tóit

5-1 A képzés

Felkészítés/képzés
'cllcmzől:
ietlege

Tervezett

ór6zím

5.2. A képzés résztvevői:

Létszám

Lunkakaif

0
0
o
5.3. A

képzésÉtewezétt létsám:.

0

6.A Fetkésziiléc ÍC'sőolcat'í9I
felkégítés.melv felsőoktatási ot
intézményt. Az i:re való allalríi
hoqy a leendő refeÍencia-intézm
szervezési, kapcsolati,

az

s ara,
nie (jogi,

továbbképzés)

abban az

.
.

6.A.1 A képzésJeilernzői:
FcNkészítés/ képzésJellege
Felkégítések(nem akkreditált

A'ánlott téruez€ndó

.
.
.

I. feladatellátási hely kategória: 2 fő'
II. feladatellátási hely kategória: 2_4 fő,
III. feladatellátási hely kategória: 2-4 fő lehet a tervezett
létszám
javasolt óraszáma: 8 óra
Fe|készítés/képzés.

'Teruezertt óraszám
8 óra

6.A.2. A képzés résztvwói:

Létszám
4

l{unkaköÍ
tanár/tanÍtó

0
0

0
0

6.A.3. A képz&re tervezett létszám:

4
fulkészítésé
célia a referenciaoóousok tanásadói attitűdiének,
_
Íőíítese.A felsőoKatiísbol

6.8.1 A képzés
Fc{készítés/képzé6'eltege
'ellenrzói:

a kezdő pedagógusok intézményi Akkreditált továbbképzések

.
.

Alapmodul a felsóoktatási gyakorlóhelYi frrnkció vállalása
6€tén: A 1('. rclléklet ataDián szÜksát€s választani abban az
esetb€n ha felsóoktatásl gÍákoÍló helY-kíván lenni
AJántott tcrvezendó laszám:

.
.
.

I. feladatellátási hely kategória: 1-2 fő,
II. feladatellátási hely kategória: 2-3 fő.
III. feladatellátási hely kategória: 3-4 fő lehet a tervezett

létszám

6.8.2. A képzés résztvevói:
Létszám }lunkakaiÍ

3
0
0

tanár/tanÍtó

TeÍvezett óraszám
60 óra

W:*)4,
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o

javasolt óraszáma: 30
Fe|készítés/kéPzés,

_

of3

0

60 óra

0

6.8.3. A képzé6Íet€rvezctt

létszám:

3

7. választható kéDzésék.amelYek a Í€ferencla-lntézménv

p.qiö_öli3ltiffiEi tiii,-#öür_dEáih-éiilöiáiötliÍiioo.rn
. a 10. sz. rÍrellékletalap'án szÜlGég€s választani

tedlettel ismertetlk meg.

o

javasolt óraszáma: 30
o Felkészítés/képzés,

_

izádí&

7.1 A képzésjedlremző!:

Felkéizítésltépzés

'ell€ge
7.z A *épzás ]észtvévólr

60 óra

Létszám

Tervezett óraszám

LÜnkakaiÍ

o
0
o
0
0

7.3. A képzésre teilezett létszám:
0

b.) SzakéÉói'tanáGsadói támogató szolgáltaüísok

igénybevétele
. Felkészülés a korszerű oktatásszeruezési' tanulásszeruezési eliánísok
alkalmazásiát támogató pedagógiai kömy'ezet elterjesztésére.
. A referenciaintézményi szerepre való felkészüléshez szükséges
fejlesztések támogatása
. ReferenciaintézménYkéntvaló műkódés kiépÍtéséneküímogatása
. Eliárásrendek' szakmai dokumenfumok kidolqozásiínak és
mÍnőségbiáosításána k támogatása
. Teruezhető óraszám:
. I. feladatellátási kategória: legfeljebb 20 óra
. II' feladatellátási kategória: legÍeljebb 30 óra
. III. feladatellátási kategóÍia: legfeljebb 50 óra
c.) Az intézménybelsó szakmai közreműködóanek

tevékenységei:
. A referenciaintézményi tevékenységeket iÍányító és ellátó
o

.
.
.
.

kialakítá9

fejlesztési
team

Működési rend kidoloozása (hánwor. milven rendben. milven
erőforások biztosítísával, fblelő'ssegi'körajk kialakitiisával íogadja az
intézmény a partnereit)
Rendszerls szakmai nevelőtestületi műhelyek forgatókönwének
kidolgozása
Eljárásrend kidolgozása az intézmény "Jó gyakorlat"-ai átadásiíra
Értékelőlapok fejlesztések kialakítása, ill. ezek visszacsatolási
eljárásrendjének kidolgozása
Teruezhető óraszám:
. I. feladatellátási kategória: legfeljebb 40 órd
. Il. feladatellátási kategória: legfeuebb 60 óra
. III. feladatellátási kategória: leqfeljebb 90 óra

Teruezélt óraszám
0

T€vétenysq|

t€Ívez€tt

óÍa6zám

A referenciaintézménvi gereore való
15
felkészÍlleshez szükséoes feil'esztéseket
irányító teamben végzétttóékenység
Referencia-intézménvként való
működés belső szabályainak

15

Belső - nevelőtestületi,
munkaközösséoi -. 9akmai
műhelymunkáb-_an való ésryetel

15

Eliárásrendek, szakmai dokumentumok
kiiloloozása a'"Jó ovakorlat" átadására

15

kidoIqozása

és e íolyamat minőíégbiztosítiisára

*",,.,.Ízf
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