A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 2018-2022. időszakra
vonatkozó fejlesztési elképzeléseinek összegzése
Szakmai fejlesztések, az
intézmény egészére
vonatkozó stratégiai célok
mentén
Az emelt óraszámú
természettudományos képzés
magas színvonalú
megvalósítása

A célok eléréséhez szükséges feltételrendszer
infrastruktúra

szakmai eszköz

anyag
az évenkénti
költségvetésben
Vizsgálatok
anyagszükséglete

Épületbővítés/felújítás
kezdeményezése
természettudományos labor
(foglalkoztató) kialakítására a
Gönczy P. u. 1-3. és Rózsavölgy
u. 23. alatt
Épületbővítés, átalakítás közös
évfolyamonkénti foglalkoztató
termek kialakításához.
Rózsavölgy u. 32. udvar
burkolatának cseréje-térkövezés,
udvari bútorok beszerzése.
Öltözőszekrények biztosítása,
aula bútor beszerzés, közösségi
tér fejlesztés.
Ebédlő kialakítása a Rózsavölgy
u. 23, 32. osztályainak.
Iskolakert fejlesztés,
kemenceépítés, üvegház felújítás
Rózsavölgy u. 23.

Kísérleti eszközkészletek,
digitális eszközök

Udvari játékok fejlesztése,
újak beszerzése évenkénti
ütemezéssel.
Könyvtári állomány
évenkénti fejlesztése.
Sporteszközök beszerzése.
Kézműves, iskolakerti
eszközök folyamatos
megújítása, beszerzése.

Fénymásolási
kapacitásbővítés.
Kézműves, iskolakerti
anyagok folyamatos
biztosítása.

Szaktantermek fejlesztése –
nyelvi, testnevelés
(tornateremépítés),
természettudomány, művészeti.
Lovasoktatás, pénzügyi
ismeretek-gazdálkodás,
mezőgazdasági ismeretek tanítás
feltételrendszerének
megteremtése, fejlesztése.
E-tanterem fejlesztés.
Kiscsoportos, egyéni foglalkoztató
termek kialakítása a megújuló,
bővülő iskolaépületben.
Közösségi tér fejlesztés.
Több funkciós könyvtárfejlesztés
(hagyományos, digitális kölcsönző
és tanuló tér, pódiumterem
funkció).

A megújuló tantervekhez
szükséges eszközrendszer
biztosítása.
Pedagógusok, diákok
eszközellátása (laptop,
tablet).

Az eszközök használatához
szükséges anyagok.

Komplex programjaink
megvalósításához
szükséges eszközök
biztosítása, fejlesztése.
Iskolarádió
eszközrendszerének
beszerzése.

A foglalkozásokon
felhasznált anyagok
tanévenkénti biztosítása.
Utazási költség, belépőjegy
biztosítása külső
tehetségprogramokra
(múzeumpedagógia,
koncert, színház, stb).

A Rózsavölgyi Gyermekkert
Ökológiai Oktatóközpont
élményközponttá fejlesztése

A Rózsavölgy u. 23. keresztépület
felújítása-ökológiai labor
(szaktanterem kialakítása).

Szaktanterem
taneszközeinek
beszerzése. Játékkészlet
fejlesztése (saját gyártás,
beszerzés). Labirintus,
mezítlábas tanösvény
kialakítása.

Az intézmények közötti hálózati
együttműködés bővítése,
regionális tudásmegosztó
műhelyként való működés. Az
Oktatási Hivatal
Bázisintézménye címmel járó
feladatok magas szintű ellátása

Pedagógus műhelymunkák
infrastruktúrájának
megteremtése.

Audiovizuális
eszközrendszer
fejlesztése.
Vendégfogadás
feltételeinek
megteremtése (kávé. tea
készítéséhez alkalmas
kisgépek, tálalóeszközök).
Hozzáférés biztosítása a
pedagógusoknak a
legújabb szakmai
ismeretekhez.

Az élményközpontban
megvalósuló programok
anyagszükségletének
biztosítása.
Nyári táborok
anyagszükségletének,
kirándulás költségeinek
biztosítása Pályázati
időszakon kívüli években).
Kiadványkészítés nyomda,
fénymásolás költsége (jó
gyakorlatok terjesztéséhez),
vendéglátás költségei.

Az egész napos iskola
tananyagfejlesztő programjának
adaptációja, folyamatos
bevezetése, működtetése.

Az intézmény pedagógiai
programjában meghatározott
célok magas szintű teljesítése

A Gönczy Tehetségpont
sokoldalú tehetséggondozó
tevékenységeinek
továbbfejlesztése, bővítése az
Európai Tehetségpontként való
működés lehetőségeinek
felhasználásával.

Intézményi jó gyakorlataink
számának növelése,
mentorálása

Utazási, kiküldetési költség
mások jó gyakorlatainak
megismerésére, szakmai
konferenciákon történő
részvételre, szakmai
szervezetekben történő
tevékenységekhez.

