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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
2007 őszén szakértők bevonásával megkezdődött a Kistérségi Közoktatási Fejlesztési Terv (KKFT) 
készítése, melyet a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 4/2008. (II.01.) 
Tktt. határozatával elfogadott. 
A tervet készítő szakértők 2008 végén felülvizsgálták a kitűzött feladatok megvalósítását. Ennek 
során javaslatot tettek a KKFT V. Nyomon követés és értékelés pontjában szereplő feladatok 
határidejének átütemezésére. Az új határidőjavaslatokat a Közoktatási és Kulturális Bizottság 
elfogadta, majd a Társulási Tanács az 52/2008. (XII. 22.) Tktt. határozatával jóváhagyta. 
Jelem levelem melléklete tartalmazza a fent említett V. pont elfogadott változatát. Kérem Önöket, a 
változást csatolják a Kistérségi Közoktatási Fejlesztési Tervhez. 
 
 
 
 
Szekszárd, 2009. január 28. 
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Melléklet: 
V. NYOMON KÖVETÉS ÉS ÉRTÉKELÉS 
 



V. NYOMON KÖVETÉS ÉS ÉRTÉKELÉS 
 

Feladat Közremőködik Határid ı 
1. A pályázati tevékenység segítése 
Aktuális pályázati tájékoztatás, tanácsadás, 
pályázatok készítésének segítése 

Többcélú Kistérségi 
Társulás munkaszervezete 

2008. 01. hótól 
folyamatosan 

2. Kistérségi Oktatási Bizottság létrehozása 
A közoktatás-fejlesztés összehangolása, 
érdekfeltárás és érdekegyeztetés 

Többcélú Kistérségi 
Társulás munkaszervezete, 
fenntartók és intézmények 

vezetıi 

2008. 04. hótól 
folyamatosan 

3.  A szakmai szolgáltatások és szakszolgálati 
ellátás kistérségi rendszerének összefoglalása és 
közzététele 
A szükségletek és azok kielégítését biztosító 
belsı/helyi szolgáltatások, külsı szolgáltatók,  
megállapodások 

Többcélú Kistérségi 
Társulás munkaszervezete, 
fenntartók és intézmények 

vezetıi 

2009. 02. 

4. Minıségfejlesztés  
Eredményesség vizsgálata az országos 
kompetenciamérések alapján. 
Visszacsatolás intézményi és kistérségi szinten. 
Szükség esetén a szakmai munka javítását célzó 
intézkedési tervek kidolgozásával. 

Kistérségi szakmai 
munkacsoport és külsı 

szakértık 
2009. 06. 

5. Minıségfejlesztés megkezdése kistérségi 
 rendszerben 
A kistérségi minıségpolitika közös irányelveinek 
kimunkálása az önértékelésre és a fenntartói 
értékelésekre alapozottan; a minıségirányítási  
rendszer elemeinek az azonosítása; ütemterv  
elfogadása a rendszer elemeinek részletes  
kimunkálására 

Többcélú Kistérségi 
Társulás munkaszervezete, 
fenntartók és intézmények 

vezetıi, a feladatra létrejövı 
szakmai team, külsı 

tanácsadók 

2009. 05. 

6.  Iskolaszövetség létrehozása, kistérségi 
szakmai munkaközösségek kialakítása 
Tantárgyi, módszertani, pedagógiai, 
esélyegyenlıségi, programszintő  

Többcélú Kistérségi 
Társulás munkaszervezete, 
intézményvezetık, külsı 

tanácsadók 

2009. 05. 

7. A kistérségi mérési-értékelési rendszer 
kimunkálása  
A rendszer elemeinek azonosítása, az 
összehasonlítást lehetıvé tevı mutatók, 
indikátorok meghatározása 

Többcélú Kistérségi 
Társulás munkaszervezete, 
fenntartók és intézmények 

vezetıi, 
külsı szakértık. 

2009. 04. 

8. Kistérségi pedagógus-továbbképzési terv 
kimunkálása 
A kistérség közoktatásának fejlesztéséhez 
szükséges humánerıforrás-fejlesztés kistérségi 
szintő tervezése 

Többcélú Kistérségi 
Társulás munkaszervezete, 
fenntartók és intézmények 

vezetıi 

2009. 02. 

9. Kistérségi adatbázis és információs rendszer 
létrehozása 
Adatbázisok rendszerének kialakítása, a 
kistérségi minıségirányítási, mérési és értékelési 
tevékenységhez adatok győjtése, a kistérség 
oktatását érintı döntések megalapozása; 
pályázati figyelı szolgáltatás rendszerszerő 
mőködése 

Többcélú Kistérségi 
Társulás munkaszervezete, a 
fenntartók és intézmények 

képviselıi 

2009. 02. 



10. A pedagógiai programok összehangolása a 
közösen kialakított pedagógiai elvek mentén  
Prioritás: az alapkompetenciák fejlesztésének 
középpontba helyezése 

az intézményvezetıi 
munkaközösség, külsı 

szakértık 
2009. 08. 

11. Utazó pedagógushálózat, áttanítás 
rendszerének megteremtése 

Többcélú Kistérségi 
Társulás munkaszervezete, 

mikrotérségi oktatási 
központok vezetıi 

2009. 09. 

12. Kistérségi pályaorientációs hálózat 
felállítása 
Az élethosszig tartó tanulást és a pályaválasztást, 
és folytonos pályakorrekciót segítı, 
szakpolitikák/ágazatok együttmőködését 
magában foglaló információs, tanácsadó rendszer 
kialakítása 

Többcélú Kistérségi 
Társulás munkaszervezete, 
fenntartók, szakágazatok 

képviselıi 

2009. 10. 

13.  A gyermeki, tanulói esélyegyenlıség 
megvalósulásának áttekintése 
Kistérségi esélyegyenlıségi terv elkészítése. 
Az egyenlı hozzáférés, a továbbhaladás 
esélyeinek biztosítását szolgáló közös 
tevékenységek, intézkedések leírása 

Többcélú Kistérségi 
Társulás munkaszervezete, a 
fenntartók és intézmények 

képviselıi 

2009. 12. 

14. A tehetséggondozás kistérségi hálózatának 
rendszerleírása 
Programok, fejlesztı mőhelyek 

Iskolaszövetség 
munkaközösségei 

2010. 01. 
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