
1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 

1.1.1. 

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. 

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. Az alapdokumentumokat (PP, SZMSZ, Házirend) a nevelőtestület 

véleményének kikérésével, kezdeményezéseik meghallgatásával készítik el. A dokumentumok végső szövegezését a vezető koordinálásával az intézményvezető helyettesek 

végzik el, majd a nevelőtestület fogadja el. (vezetői interjú) 

1.1.2. 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, 

munkaerő-piaci és más külső mutatók (például szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján készülnek. Ezek segítik az 

intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését. 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési adatok felhasználásával, azok értelmezésével készülnek: A PP alapvetésében 

szerepel a partnerek véleményének folyamatos kikérése, a pedagógusok szakmai tevékenységének folyamatos értékelése, elemzése. „Pedagógia tevékenységünket a 

mindenkori partneri (fenntartó, szülő, gyermek, pedagógus) igényekhez és szükségletekhez igazítjuk – az ésszerűséget, a szervezeti és pénzügyi realitásokat figyelembe véve.” 

(pedagógiai program) A munkatervek tartalmazzák: az őszi és tavaszi fizikai állapotfelmérésre vonatkozó terveket (2017/18. munkaterv), a tervezett mérések időpontját. A 

beszámolók tartalmazzák a tanulmányi eredmények összegzését, részletezve, grafikai szervezőkkel megerősítve a tantárgyi átlagokat alsó és felső tagozaton, a külső és belső 

mérések eredményeit: DIFER, kompetenciamérés, idegen nyelvi mérés, belső vizsgák, versenyeredmények, magatartás, szorgalom, hiányzás kiértékelését, ezek elemzését 

(Beszámoló 2017/18) A látogatási napon rendelkezésünkre bocsátották a partneri elégedettségmérések eredményeit. Az eredményeket a tantestületi értekezleteken 

megosztják. (vezetői interjú). A vezetői pályázat a személyi, tanulói, infrastrukturális adatokra építve készült. 

1.1.3. 

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. 

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. Az SZMSZ deklarálja a nevelőtestület 

döntési, javaslattevő és véleményezési jogát, a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai munkájának tervezésében, a munkaközösség-vezető koordinálja a 

munkaközösség tevékenységét, feladata az információk átadása, elkészíti a mk. munkatervét. A munkaterv tartalmazza név szerint a kollégák tanévre szóló feladatkiosztását 

pl. mérések koordinálása, versenyek, ünnepségek, megemlékezések… (Munkaterv 2016/17) A havonta tartott vezetőségi értekezletek, a kéthavonta tartott nevelőtestületi 

értekezletek a tervezőmunka színterei. Minden értekezletről emlékeztető készül. (pedagógus interjú) 

1.1.4. 

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. Ezen túl szoros szakmai együttműködés valósul meg a fenntartó és az intézmény között. (vezetői interjú) 



1.1.5. 

Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. 

Az intézményi önértékelés és a vezetői önértékelés a látogatás napjáig nem történt meg. A pedagógusok önértékelése részben megtörtént, ennek dokumentációját a bizottság 

megtekintette. 

1.1.6. 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. A pedagógiai program célkitűzéseiben szerepel a kompetenciafejlesztés, 

a minőségi oktatás, demokratikus légkör, szülőkkel való együttműködés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, művészeti nevelés, önismeret fejlesztése, testmozgás kiemelt 

szerepe, egyéni érdeklődésnek megfelelő szakkörök biztosítása. (pedagógiai program küldetésnyilatkozat) Az intézmény ezeknek megfelelően alakítja ki képzési kínálatát. A 

munkatervekben szerepel a tagozatos osztályok megnevezése, a művészeti iskolai kínálat, az oktatás minőségét szolgálja a vizsgarendszer, a tanév végi felmérések rendszere. 

Tartalmaz a szülői együttműködésre irányuló programokat, a mindennapos testnevelés megszervezésének rendjét, versenyek megnevezését, amelyeken indul, illetve szervez 

az iskola. A nevelőtestület kiemelt feladata a tanulók munkafegyelmének, motiváltságának növelése, alapkompetenciák, tanulási módszertanának fejlesztése. Szülőkkel való 

együttműködés formái. Tehetséggondozás, felzárkóztatás formái és felelőseik. 

1.2. Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? 

1.2.7. 

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. 

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek: A PP deklarálja, hogy a köznevelésben végbement változásokat 

dokumentumai tartalmazzák, a NAT-ra építve és a megfelelő jogszabályokra hivatkozva. Ezek alapján az iskola célkitűzése a kompetenciafejlesztés, a személyiség sokoldalú 

fejlesztése, a kompetenciák fejlesztése, tehetséggondozás, hátránykompenzáció, önmegvalósítás, siker és kudarc kezelése, önálló ismeretszerzés fejlesztése, egészséges 

életmód, környezettudatosság kialakítása, élethosszig való tanulásra felkészítés, társadalmi beilleszkedés segítése,összességében a minőségi oktatás megvalósítása. A 

munkatervek ennek megvalósítását tanévre megtervezik. Részletesebben lásd. 1.1.6. pont. A Továbbképzési program a pedagógiai programra hivatkozva kiemelt célnak nevezi 

meg a pedagógus szakmai és módszertani felkészültségének támogatását, prioritást élvez a tehetséggondozás és digitális tananyag-elsajátítás, kompetencia alapú módszerek 

bővítése, a nemzetiségi nyelvoktatást végzők képzése. 

1.2.8. 

Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon követhető. 

Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon követhető, ezek egymásra épülése látható. Az 1.1.6., 1.2.7. 

pontokban megfogalmazottak ezen elvárás teljesülését bizonyítják. A Beszámoló a munkatervben az előző tanév tapasztalatai alapján megfogalmazza a kiemelt célokat, azok 

teljesülését: kéttanítós modell alkalmazása, a tanulók munkanapjának átszervezése a hatékonyság és teljesítmény érdekében, tudatosabb egyéni fejlesztés… (Beszámoló 

2016/17) A 2017/18-as munkaterv az előző beszámolóra építve folytatja, ill. új elemekkel bővíti a kitűzött célok továbbvitelét: a kéttanítós modell további alkalmazása, az 



egyéni fejlesztés (felzárkóztatás, tehetséggondozás) tudatosabb szervezése (a tehetséggondozást a munkatervben és beszámolóban tetten érhető nagy számú verseny 

támogatja), bázisintézményi pályázatban módszertani kultúra fejlesztése, honlap fejlesztés, szülői együttműködés fejlesztése. 

1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása? 

1.3.9. 

A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv 

és az ötéves intézkedési terv stb. aktuális céljai, feladatai.) 

A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott. A tervezett oktatási, nevelési célok szervesen illeszkednek a kerettantervhez. A vezetői pályázat célkitűzése az 

alapdokumentumokhoz és a partneri igényekhez alkalmazkodva a továbbképzések támogatása, az IKT fejlesztése, ez a továbbképzési programban és az évekre bontott 

beiskolázási tervekben tetten érhető. A vezetői pályázat tartalmazza a munkacsoportok átszervezésének tervét. A munkaközösségeket 2017. január 1-jén átszervezték, a 

beszámolók a 2017/18-as tanévről eszerint készültek. 

1.3.10. 

Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása 

a pedagógusok, a munkaközösségek és a diákönkormányzat bevonásával történik. 

Az intézmény éves terveinek gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek és a diákönkormányzat bevonásával történik. Az SZMSZ szabályozza a 

diákönkormányzat jogait. Az SZMSZ részletesen szabályozza a munkaközösségek jogait, feladatait, tevékenységét, a mk. vezetője a munkaterv alapján összehangolja a tagok 

tevékenységét. A munkaközösségek az intézményen belül meghatározott feladatok szerint aktívan működnek. A munkatervek részletesen tartalmazzák a feladatköröket, a 

konkrét feladatokat. A munkaközösségbe tartozók szoros együttműködésben dolgoznak, ezt erősíti a munkaközösségek együttműködése (pedagógus interjú) 

1.3.11. 

Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását. 

Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását: A pedagógiai program elvárása, hogy a pedagógusok folyamatos 

önképzéssel, képzéssel készülnek fel az új feladatokra; adekvát pedagógiai módszereket alkalmazzanak. Elvárás, hogy a kompetenciaalapú oktatás elveit és módszertanát 

alkalmazzák. A hátránykompenzáció elősegítése adaptív tanulásszervezési eljárásokkal támogatott. A pedagógiai programban megjelenik továbbá a differenciálás elve, az 

önálló tanulásra serkentő módszerek. A személyiségfejlesztés egyik módszere a drámapedagógiai módszer. A dokumentumaiban részletesen meghatározzák, szabályozzák az 

intézmény nevelési, oktatási céljait az értékelés módját, gyakoriságát. A vezetői programban célként szerepel a differenciálás fejlesztése. A munkatervek részletezik, hogy az 

iskolavezetés ezeket számon kéri, ellenőrzi. A pedagógusok változatos módszerekkel dolgoznak: kooperatív, differenciálás, élménypedagógia, sok külső program: színház, 

múzeum. (pedagógus interjú) 

1.3.12. 

Az intézményi pedagógiai folyamatok (például tanévre, tanulócsoportra tervezett egymásra épülő tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt tanulási 

eredmények elérését, a szülők, tanulók és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. 



Az intézményi pedagógiai folyamatok a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt tanulási eredmények elérését, a szülők, tanulók és munkatársak elégedettségét és a 

fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. A pedagógiai program 5.6.7. pontja az intézményi pedagógiai folyamatokkal, személyiség-és közösségfejlesztéssel kapcsolatos 

feladatok részletezése biztosítja az ilyen irányú elvárások teljesülését. Az intézmény nevelő-oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelel (4,54), az 

intézményben folyó nevelő-oktató munka segíti a tanulókat egyéni képességeik kibontakoztatásában (4,69), közösségi nevelés értékelése (4,31). (Nevelőtestületi kérdőív). A 

tantárgyi ellenőrzés rendszeres (4,82), az intézmény segíti a tanulót abban, hogy megismerje és fejlessze képességeit (4,64), az intézmény lehetőséget ad a tehetség 

kibontakoztatására (4,6), ösztönzi a tanulók együttműködését (4,6) (Szülői kérdőív). A beszámolók tartalmazzák az intézményi tantárgyi és osztályátlagokat (Beszámoló 

2017/18), a mérési eredményeket, versenyeredményeket. 

1.4. Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya? 

1.4.13. 

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. A 2016/17-es Munkaterv kijelöli a célokat: kéttanítós modell, a tanulók napjának hatékonyabb megszervezése, értékelési 

rendszer átgondolása, egyéni fejlesztés újragondolása, bál, kísérleti tankönyvek, honlap fejlesztés… A Beszámoló a munkatervben az előző tanév tapasztalatai alapján 

megfogalmazza a kiemelt célokat, azok teljesülését: kéttanítós modell alkalmazása, a tanulók munkanapjának átszervezése a hatékonyság és teljesítmény érdekében, 

tudatosabb egyéni fejlesztés… Az értékelési rendszer újragondolását a következő évre elhalasztották.(Beszámoló 2016/17.) A 2017/18-as munkaterv az előző beszámolóra 

építve folytatja, ill. új elemekkel bővíti a kitűzött célok továbbvitelét: a kéttanítós modell további alkalmazása, az egyéni fejlesztés (felzárkóztatás, tehetséggondozás) 

tudatosabb szervezése (a tehetséggondozást a munkatervben és beszámolóban tetten érhető nagy számú versenyt támogatja), bázisintézményi pályázatban módszertani 

kultúra fejlesztése, honlap fejlesztés, szülői együttműködés fejlesztése. 

1.4.14. 

A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. 

A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. Beszámoló 2016/17. Tartalmazza a tanulmányi munka alapos elemzését, pl. a 

kompetenciamérés összefoglaló elemzését, az következő feladatok megjelölését: a növekvő átlagok a kitartó fejlesztő munka eredménye, a továbblépés a minden évfolyamra 

kiterjedő fejlesztés. A munkaterv kiemelt feladatainak értékelése 4+9 pontba foglalva megtörténik. A beszámoló tartalmazza a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való 

foglalkozás eredményeit. A beszámoló 4 pontban konkrétan megfogalmazza a következő tanév feladatait. A 2017/18-as Munkaterv a beszámolóra építve tervezi meg a 

következő tanévet. A hiányolt informatika tanár kérdését megoldották. Az iskola tartalmi munkájának megszervezése című fejezetben a beszámolóban megfogalmazottak 

visszaköszönnek, újabb célokkal kiegészítve. 

1.4.15. 

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 

A beszámolókban és a munkatervekben megjelennek az intézményi önértékelés évente vizsgálandó elvárásai: pedagógiai folyamatok vizsgálata, személyiség- és 

közösségfejlesztés (a szülők is a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben), az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények: 

nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: kompetenciamérések eredményei, tanév végi eredmények, versenyeredmények, továbbtanulási mutatók, 



vizsgaeredmények, lemorzsolódási mutatók, évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók, neveltségi mutatók, az intézmény belső és külső kapcsolatai, a pedagógiai 

munka feltételei (személyi és infrastrukturális) Ezek a beszámolók és munkatervek fő pontjai, fejezetcímei. 

1.5. Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és tényleges megvalósulásának a viszonya? 

1.5.16. 

A pedagógus, tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában alkalmazott tantervi, tartalmi és az intézményi belső elvárásokat, valamint az általa 

nevelt, oktatott egyének és csoportok fejlesztési céljait. 

A pedagógus tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában alkalmazott tantervi, tartalmi és az intézményi belső elvárásokat, valamint az általa 

nevelt, oktatott egyének és csoportok fejlesztési céljait. A megtekintett tanmenetek megfelelnek a tantervi és intézményi elvárásoknak. A pedagógusok tervezőmunkájuk 

során építenek az általuk tanított csoportról szerzett információkra: pl. alsó-felső átadó értekezletek, mérések eredménye pl. DIFER. (pedagógus interjú) 

1.5.17. 

A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. 

A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. A munkatervek tartalmazzák a pedagógiai munka tervezésének minden 

aspektusát: a tanév rendjét, vizsgarendjét, mérések időpontját, a megemlékezések, ünnepélyek rendjét, a preferált tanulmányi és művészeti versenyek ütemezését, illetve a 

tanév részletes esemény naptárát, a részletes ellenőrzési tervet. (Munkaterv 2017/18.). A beszámolók tartalmazzák a Munkatervekben előre megtervezett feladatok 

teljesülését, pl. tantárgyi eredményeket, vizsgaeredményeket, mérések eredményeit, versenyeredményeket. (Beszámoló 2017/18.) A munkatervhez képest változtatások 

előfordulnak pl. betegség, személyi változások, előre nem látott akadályok miatt. Ezt rugalmasan kezelik. (vezetői interjú) 

1.5.18. 

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói produktumokban. 

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói produktumokban. A látogatási napon megtekintett elektronikus napló haladási és 

osztályozási naplója, a megtekintett tanmenetek és a tanulói füzetek összhangja volt megállapítható. 

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 

1.6.19. 

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. 

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. Az SZMSZ szabályozza a „pedagógiai munka ellenőrzése” című fejezetében 

az ellenőrzési területeket, azt végző személyeket, a az ellenőrzés céljait, tartalmát, azt követő megbeszélések és intézkedések rendjét. (SZMSZ) A 2016/17-es Munkaterv VIII. 

fejezete tartalmazza a Belső ellenőrzési tervet: az iskolavezetés ellenőrző tevékenységének céljait, területeit, színtereit, az óralátogatások rendjét. A 2016/17-es Beszámoló 

röviden összefoglalja az iskolavezetés ellenőrző tevékenységét, megállapítja, hogy a pedagógusok munkáját közvetlenül a mk. vezetők és a helyettesek ellenőrzik. A 2017/18-



as tanév Munkaterve az előzőhöz hasonlóan részletesen megtervezi a belső ellenőrzést. A 2017/18. tanév Beszámolója tartalmazza az intézményvezetés ellenőrző 

tevékenységének beszámolóját. 

1.6.20. 

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz. 

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz. A 2016/17-es Munkaterv VIII. fejezete tartalmazza a Belső 

ellenőrzési tervet: ebben megfogalmazza: az ellenőrzést végzők: vezető, helyettesek, tagintézmény-vezetők, mk. vezetők, tanszak vezetők. Felsorolja az ellenőrzés céljait, 

területeit, megfogalmazza, hogy a teljesítmény értékelési rendszer szempontjait figyelembe veszik, eszköze elsősorban a megfigyelés, melyet szóbeli megbeszélés követ 

feljegyzéssel együtt. A vezetőségi és mk. vezetői óralátogatások hónapra és személyre lebontott ütemezése megtalálható a Munkatervben. A 2017/18. tanév ellenőrzési terve 

hasonló felépítésű. 

1.6.21. 

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. 

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. A munkatervek az előző évi 

beszámolókra épülnek, a mérési eredményeket a beszámolók elemzik, a beszámolók végén célkitűzés található a következő tanévre. A munkatervekben megtalálható a belső 

ellenőrzési terv. A vezetői tanfelügyelethez kapcsolódó intézkedési terv elkészült. A partneri elégedettségmérésről elemzések készültek. 

1.6.22. 

A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót hajt végre. 

A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót hajt végre. A 2016/17. tanév beszámolójában szerepel a tanulmányi munka 

értékelése: tanulmányi átlagok alsó és felső tagozaton, tantárgyi és osztályátlagok, javítóvizsgára utaltak, a különféle vizsgák eredményei. A külső és belső mérések 

eredményei: DIFER, belső tantárgyi mérések, Kompetenciamérés. A kompetenciamérés eredményeit részletesen elemzi, összegzést, feladat megjelölést tartalmaz. A 2017/18-

as munkatervben megjelenő nagy számú fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozás az előző tanévben megfogalmazott korrekciós célkitűzésnek megfelelő. 

1.6.23. 

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok önértékelése során is. 

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják pedagógusok önértékelése során. Az intézmény belső ellenőrző rendszere kidolgozott, az éves ellenőrzési tervet tartalmazzák a 

Munkatervek. A belső ellenőrzéseket a vezető, a helyettesek és a munkaközösség-vezetők végzik. (vezetői interjú) A továbbképzési terv és a beiskolázási tervek a vezetői 

ellenőrzések tapasztalatait, a fejleszthető területeket tartalmazzák (IKT, differenciálás, élménypedagógia…) Az intézményi önértékelés nem valósult meg. 

1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés? 

1.7.24. 



Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, alapját az intézményi önértékelési rendszer jelenti. 

Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, alapját az intézményi önértékelési rendszer jelenti. Az intézményi önértékelési rendszert a vezető 

irányításával, a nevelőtestület együttműködésével kidolgozták. Az ötéves ciklusban érintett minden kolléga. (vezetői interjú) Az ötéves pedagógusokat érintő ciklus első 

évében arányos számban elvégezték a pedagógusok önértékelését. A vezetői és intézményi önértékelés nem történt meg. 

1.7.25. 

Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 

Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. Az intézményi 

önértékelési rendszert a vezető irányításával, a nevelőtestület együttműködésével kidolgozták. Az önértékelés feladatait időarányosan elvégzik. 

1.8. Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés működése a gyakorlatban? 

1.8.26. 

Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik. 

Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik. A pedagógiai 

programban az intézmény célkitűzései fejezetben az egyes elemek esetébe szerepelnek mérések is az adott helyzet azonosítására pl. személyes kompetenciák mérése 

tesztekkel, vizsgálatokkal. A bejövő óvodások bemeneti mérésben vesznek részt. DIFER, Országos kompetenciamérés, negyedik osztályban tantárgyi felmérések készülnek a 

felső tagozatba való átmenet megkönnyítésére. A tanév végi felmérés kialakított rendjét tartalmazza a pedagógiai program: az érintett évfolyamokat és tantárgyakat, idejét, 

súlyát, értékelését. Ennek elemzése összehasonlítást tartalmaz. A pedagógia program tartalmazza a következő mérést: Fizikai állapotfelmérés. A Melléklet tartalmazza az 1. 

osztályosok mérésének részletes szempontsorát. 

1.8.27. 

A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 

A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. A Pedagógiai 

program Helyi tanterve tartalmazza a magasabb évfolyamba lépés feltételeit (5. fejezet). A 6. fejezet az iskolai beszámoltatások, a számonkérések követelményeit és formáit 

határozza meg: alapelvek, célok, formák, írásbeli, szóbeli számonkérés rendje, az értékelés szempontjai, módjai, érdemjegyek adásának módja. A szülői kérdőívben magas 

átlagot kapott: rendszeres a tantárgyi ellenőrzés (4,82), megfelelő visszajelzést kapnak a gyermekük előrehaladásáról (4,55) A tanulók értékelése jegyekkel rendszeres 

(elektronikus napló) 

1.8.28. 

A pedagógusok az alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és módszereket, azok szempontjait az általuk megkezdett nevelési-oktatási folyamat elején 

megismertetik a tanulókkal és a szülőkkel. 



A pedagógusok az alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és módszereket, azok szempontjait az általuk megkezdett nevelési-oktatási folyamat elején 

megismertetik a tanulókkal és a szülőkkel. A pedagógiai program alapelvei közt szerepel a rendszeresség és következetesség, az áttekinthetőség a tananyagban, 

felkészülésben, értékelésben. A PP 6. fejezete az iskolai beszámoltatások, a számonkérések követelményeit és formáit határozza meg: alapelvek, célok, formák, írásbeli, szóbeli 

számonkérés rendje, az értékelés szempontjai, módjai, érdemjegyek adásának módja. Az iskolában írt dolgozatokat, feladatlapokat, megőrzik, a szülőknek kérésükre 

fogadóórán, szülői értekezleten megmutatják. Szülői kérdőív: „Gyermekem tisztában van a követelményekkel 4,64”, Pedagógus kérdőív „A tanulók tantárgyi értékelése 

egyértelmű követelmények és szempontok szerint történik, amelyet minden pedagógus betart: 4,19.” A felső tagozat összevont szülői értekezlettel kezdődik, az új tanárok 

bemutatkoznak. A leendő elsősök szüleinek tájékoztatása is megtörténik. (pedagógus interjú) 

1.8.29. 

Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói teljesítményeket dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit 

összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. 

Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói teljesítményeket dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit 

összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. A PP 6. fejezete az iskolai beszámoltatások, a számonkérések követelményeit és formáit határozza meg. A 

2016/17. tanév beszámolójában szerepel a tanulmányi munka értékelése: tanulmányi átlagok alsó és felső tagozaton, tantárgyi és osztályátlagok, javítóvizsgára utaltak, a 

különféle vizsgák eredményei. A külső és belső mérések eredményei: DIFER, belső tantárgyi mérések, Kompetenciamérés. A kompetenciamérés eredményeit részletesen 

elemzi, összegzést, feladat megjelölést tartalmaz. A 2017/18-as munkatervben megjelenő nagyszámú fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozás az előző tanévben 

megfogalmazott korrekciós célkitűzésnek megfelelő. A 2017/18. tanév Beszámolójában szintén szerepel a tanulmányi munka értékelése: tanulmányi átlagok alsó és felső 

tagozaton, tantárgyi és osztályátlagok, javítóvizsgára utalta, a különféle vizsgák eredményei, ezek grafikai szervezők használatával vizualizáltak is. A grafikonok több évet is 

tartalmaznak, minden esetben összehasonlításra adnak lehetőséget. A külső és belső mérések eredményei: DIFER, belső tantárgyi mérések, Kompetenciamérés. A 

kompetenciamérés eredményeit részletesen elemzi, összegzést, szintén feladat megjelölést tartalmaz. 

1.8.30. 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének. 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének. A tanuló értékelésének első alapelve: ”Az értékelés legyen 

folyamatos”. A tanuló értékelésének célja a visszajelzés a tanuló teljesítményéről, munkájáról, tájékoztatás a fejlődés, a javítás lehetőségeiről, információk szerzése a tanuló 

előmeneteléről, munkájáról, felkészültségéről, szorgalmáról, a munkához való viszonyáról. (pedagógiai program) Az iskolában írt dolgozatokat, feladatlapokat, megőrzik, a 

szülőknek kérésükre fogadóórán, szülői értekezleten megmutatják. A szülői kérdőívben magas átlagot kapott: rendszeres a tantárgyi ellenőrzés (4,82), megfelelő visszajelzést 

kapnak a gyermekük előrehaladásáról (4,55) 

1.9. Mi történik az ellenőrzés, mérés, értékelés eredményével? (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés pedagógus-értékelés, tanulói kompetenciamérés, egyéb 

mérések.) 

1.9.31. 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. 



Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. A bizottság 

rendelkezésére bocsátott Pedagógiai program 2018. augusztus 30-án felülvizsgált dokumentum. A 76. oldalon szerepel, hogy a pedagógusok szakmai teamjei évente 

felülvizsgálják, ill. felkérik a szülői szervezetet, hogy háromévente vizsgálja át. A pedagógiai programban szerepel elvárásként a Házirend évenkénti felülvizsgálata. A vezetői 

intézkedési tervben szerepel a tanfelügyelet által feltárt információk felhasználása. Szerepel a tervben célkitűzés, célmeghatározás, az eléréshez szükséges feladatok, 

módszerek, elvárt eredmények, ellenőrzési pontok. 

1.9.32. 

Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény a mérési-értékelési 

eredmények függvényében korrekciót végez szükség esetén. 

Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény a mérési-értékelési 

eredmények függvényében korrekciót végez szükség esetén. A beszámolókban és a munkatervekben megjelennek az intézményi önértékelés évente vizsgálandó elvárásai: 

pedagógiai folyamatok vizsgálata, személyiség- és közösségfejlesztés , szülőkkel való kapcsolattartás, az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények: 

nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: kompetenciamérések eredményei, tanév végi eredmények, versenyeredmények, továbbtanulási mutatók, 

vizsgaeredmények, lemorzsolódási mutatók, évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók, neveltségi mutatók, az intézmény belső és külső kapcsolatai, a pedagógiai 

munka feltételei (személyi és infrastrukturális) Ezek a beszámolók és munkatervek fő pontjai, fejezetcímei.(pl. Beszámoló 2017/18: I. fejezet: személyi és tárgyi feltételek, II. 

fejezet: 1.pont: tanulmányi eredmények, bukások, 2.pont: Mérések eredményei, 3.pont: Versenyeredmények, 4.pont: Fegyelmi helyzet, 5.pont: Közösségfejlesztés) 

1.9.33. 

Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő 

tanulók ellátására. 

Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő 

tanulók ellátására. A pedagógiai program 8.1. fejezete tartalmazza a tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek megnevezését, a 8.2. fejezete tartalmazza a 

beilleszkedési és magatartási zavarok enyhítését segítő tevékenységek megnevezését, illetve a 8.3. fejezetben "A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának 

segítésének lehetőségeit". A munkatervek tartalmazzák a tehetséggondozás lehetőségeit, fórumait (pl. versenyek Munkaterv 2017/18.) a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal 

való foglalkozás lehetőségeit (Munkaterv 2017/18.) A Beszámoló tartalmazza tanulási és nevelési eredményeket, az összegzésben meghatározza a továbblépés feladatát, a 

tanévben pályázati lehetőséggel bevezetett, tehetségazonosításra felkészített pedagógusok munkáját, a differenciálás formáit, egyéb foglalkozások (Beszámoló 2017/18.) A 

megvalósult továbbképzések támogatták a különös figyelmet igénylő tanulók támogatását: 2 tehetségfejlesztésre irányuló képzés, és élménypedagógiai képzés valósult meg 

(Beszámoló 2017/18. Melléklet) 

1.9.34. 

A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és 

szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. 

A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és 

szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. Az intézmény él a pályázatok lehetőségeivel: a Beszámoló 2017/18. tartalmazza 



a megvalósult pályázatok felsorolását. Az intézmény elnyerte a OH Bázisintézményi címet, ennek programjai a jó gyakorlatok megosztásának fórumai (Beszámoló 2017/18.),A 

beszámoló tartalmazza a megvalósult továbbképzéseket (Beszámoló 2017/18.) A beszámoló melléklete tartalmazza a munkaközösségi beszámolókat, melyben szerepel a jó 

gyakorlatok átadásának módja, fóruma (pl. alsós mk. beszámoló: óvoda-iskola átmenet, alsó-felső átmenet). 

1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Az intézményi, vezetői, pedagógus önértékelési rendszer működtetése, a vezetői és intézményi önértékelés elvégzése, ennek a folyamatot követő dokumentációja. 

Kiemelkedő területek: 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel, a stratégiai dokumentumok összhangja megvalósul. Az intézmény 

stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév 

tervezése. A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok? 

2.1.1. 

A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények (különös tekintettel az osztályfőnökök tevékenységére, a diákönkormányzati munkára, az 

egyéni fejlesztésre). 

A személyiség-és közösségfejlesztés feladatai és tevékenységi formái jól dokumentáltak. A beszámolókban követhetők az eredmények: különös tekintettel az osztályfőnökök 

tevékenységére, az egyéni fejlesztésre. Az egyéni fejlesztések dokumentációja a helyszínen rendelkezésre állt. Nagyon alapos, széles körű tevékenységet folytatnak a 

felzárkóztatás terén. Ennek része a kéttanítós modell 1-2. évfolyamon és a pedagógus-pedagógiai asszisztens modell. 3-4. évfolyamon. A diákok érdekképviselete iskolagyűlés 

formájában a felső tagozaton havi rendszerességgel valósul meg, az alsó tagozaton alkalomszerűen. (pedagógiai program, beszámolók, pedagógus, szülői és vezetői interjú) 

2.1.2. 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység jól működik: a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek, differenciálás 

megjelenik. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő pedagógia kiemelten jelen van (kéttanítós modell, egyéni és kiscsoportos fejlesztések, normál tantervű 

osztály – infrastruktúra kialakítása folyamatban). A tanórai és a tanórán kívüli tevékenységekben is megmutatkozik a jellemző: fejlesztés, korrepetálás, szakkörök, 

művészetoktatás, G8 modell. (pedagógiai program, munkatervek, beszámolók, vezetői, pedagógus, szülői interjú) 



2.1.3. 

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. 

A pedagógusok mindent megtesznek, hogy megismerjék tanítványaik személyes és szociális képességeit. A megfigyelések, a diagnosztikus mérések, a G8 technika, az 

esetmegbeszélések, szociometriák és a családlátogatások segítik munkájukat. Jó kapcsolatot ápolnak a külső partnerekkel (nevelési tanácsadó, szakszolgálat, óvoda) de 

felhasználják a gyermekek és a szülők spontán megnyilvánulásaiból származó információkat is. Közösség építő játékokkal, tesztekkel, mérik fel a személyes és szociális 

képességeket. (pedagógus interjú, pedagógiai program) 

2.2. Hogyan fejlesztik az egyes tanulók személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra)? 

2.2.4. 

A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat megosztják egymással. 

A pedagógusok a módszertani kultúrájuk fejlesztése céljából rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken, tanfolyamokon a törvény által előírtakon túl is. Az 

intézményvezető asszony támogatja a továbbképzési hajlandóságot és az intézmény érdekében újabb végzettségek megszerzését. Népszerűek az informatikai, a szakmai 

megújítást segítő képzések, melyek a tehetségfejlesztéshez, az élménypedagógiához nyújtanak ismeretket. Az iskolában gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, utazó 

gyógypedagógus, logopédus segíti a többi pedagógus munkáját. Tervezik az utazó gyógypedagógus helyi szakemberrel történő leváltását. A tudásmegosztás folyamatos 

formális és informális alkalmakkor is. (beiskolázási terv, beszámolók, pedagógus interjú) 

2.2.5. 

A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak végre. 

A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi gyakorlatban (tanórai és tanórán kívüli tevékenységek). A fejlesztés 

tervezésekor figyelembe veszik a települési környezet (általános tantervű osztály), a köznevelés irányítás elvárásainak változásait (tankerületi pályázatok a témában). 

(pedagógus interjú, vezetői interjú, munkatervek, beszámolók) 

2.2.6. 

A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi gyakorlatban (tanórai és tanórán kívüli tevékenységek), DÖK programokban. 

Az intézményi dokumentumokban jól definiáltak az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei. Céljai reálisak, a társadalmi környezet igényeihez 

igazodók. Feladatai, eszközei, eljárásai konkrétak, megfelelnek az intézmény lehetőségeinek, melyeket az innovatív-menedzser szemléletű intézményvezető asszony 

folyamatosan bővít, modernizál. (SZMSZ, pedagógiai program, helyszíni bejárás, munkatervek, beszámolók) 

2.3. Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése? 

2.3.7. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. 



A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét a pedagógiai program tartalmazza. Ebbe a kategóriába azok a különleges bánásmódot 

igénylő tanulók tartoznak, akik sajátos nevelési igényűek, beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdenek, halmozottan hátrányos helyzetűek, de a kiemelten tehetséges 

tanulók is. A velük kapcsolatos pedagógiai folyamatokra kiemelt figyelmet fordítanak. Azonosítják, hogy mely tanulók sorolhatók ebbe a kategóriába (DIFER, G8). 

Hagyományosan jó a kapcsolat az óvodával, a nevelési tanácsadóval, a pedagógiai szakszolgálattal. A beiratkozás előtt lehetőségük van a szülőknek megismerni az iskolát, az 

ott folyó munkát a nyílt napok és a nyitott programok kapcsán. Így a pedagógusok is információkat szereznek a tanulókról. Rendszeresek az informális megbeszélések. A 

szerzett információkat beépítik a napi munkába. (pedagógiai program, munkatervek, pedagógus interjú, szülői interjú) 

2.3.8. 

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről. 

Az iskola szervezeti felépítése alapján az alsós és a felsős intézményvezető-helyettes, a sióagárdi tagintézmény vezető és az intézményvezető a munkaközösségekkel 

munkakapcsolatot tart fenn. Esetmegbeszéléseket tartanak. Az önkéntesen tevékenykedő ifjúságvédelmi felelős nagy tapasztalattal bír és jelentősen hozzájárul az információk 

megszerzéséhez, az intézkedési tervek kidolgozásához, a napi munka megkönnyítéséhez. (SZMSZ, pedagógiai program, lemorzsolódási KIR jelentés, vezetői interjú, pedagógus 

interjú) 

2.3.9. 

Az intézmény támogató rendszert működtet: felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez, integrációs oktatási módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti, képzési, oktatási 

programokat, modelleket dolgoz ki vagy át, és működteti is ezeket, célzott programokat tár fel, kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal, stb. 

Az intézmény nagyon innovatív, nyitott mindenre, ami a napi munkát eredményesebbé, a környezetet élhetőbbé teszi. Az intézményvezető asszony minden lehetséges 

partnert felkeres azért, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekek számára a legalkalmasabb infrastruktúrát megteremtse az intézményen belül. Ezen kívül szakmai 

tekintetben is nagyon innovatív a tantestület. A tehetség feltérképezéséhez új program kipróbálás dolgoznak (G8). A hátránykompenzációhoz a külső partnerekkel jó 

kapcsolatot ápolnak. Már az iskolába lépés előtt tájékozódnak leendő tanulóikról – az óvodával kiváló a kapcsolatuk. Az iskolába járó gyermekek ellátásához pedig a nevelési 

tanácsadóval, a pedagógiai szakszolgálattal, a gyermekotthonnal, a környező pedagógusképző intézményekkel, a POK-kal, az EGYMI-vel tartanak fenn jól működő 

munkakapcsolatot. Az integrált oktatás mellett egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretében is fejlesztik tanulóikat. Mindez alap- és tervezési dokumentumaikban nyomon 

követhető. (pedagógiai program, munkatervek, beszámolók, vezetői interjú, pedagógus interjú) 

2.4. Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást? 

2.4.10. 

Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával összhangban történik a nevelési-oktatási módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása, 

és azok bevezetésének megtervezése. 

A pedagógusok együttműködnek a fejlesztő pedagógussal, az utazó gyógypedagógussal – tervezik saját gyógypedagógus alkalmazott foglalkoztatását. A szakmai 

munkaközösségek munkatervében a differenciálás, a kooperatív csoportmunka, projekt munka, fejlesztési célok, feladatok megtalálhatóak. Kiemelt hangsúlyt kap az új 

tantárgyak tanulástechnikájának elsajátíttatása. A mozgásfejlesztés folyamatosan jelen van, melynek segítségével a tanulási képességek is javulnak. (pedagógiai program, 

munkatervek, mérési dokumentumok, pedagógus interjú) 



2.4.11. 

Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók megkülönböztetett figyelmet kapnak. 

Az intézményi alapdokumentumok tartalmazzák az sni-s és btm-s tanulókkal való bánásmódot, követelményrendszert. A tervezési és tanulói dokumentumokban nyomon 

követhető a megkülönböztetett bánásmód, a differenciálás. Az osztályfőnök koordinálásával esetmegbeszéléseket tartanak. (pedagógiai program, munkatervek, tanmenetek, 

tanulói füzetek, pedagógus interjú) 

2.4.12. 

A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket biztosítanak, alkalmazva a tanulás tanítása módszertanát. 

A pedagógusok mind az integrált oktatás, mind az egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások terén kiemelt figyelmet fordítanak a tanulás tanítására. A nevelés és oktatás 

személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi és szellemi képességeiket. Törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. (pedagógiai program, pedagógus interjú) 

2.5. Hogyan történik a tanulók egészséges és környezettudatos életmódra nevelése? 

2.5.13. 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető. 

A pedagógiai program egy fejezete tartalmazza a környezeti- és egészségnevelési programot. A munkatervek tartalmazzák a témához tartozó eseményeket: felsős kirándulás, 

állatok világnapja, kerékpár túra, egészségnap, erdei iskola stb. és a beszámolók értékelik azokat. (pedagógiai program, munkatervek, beszámolók) 

2.5.14. 

A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban alkalmazzák a téma elemeit. 

A munkatervek által említett események programja az egészséges és környezettudatos életmód ismereteinek alkalmazását követeli meg, illetve az ismeretek bővítésére ad 

lehetőséget. (pedagógus interjú, szülői interjú) 

2.6. Hogyan segíti az intézmény a tanulók együttműködését? 

2.6.15. 

A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat megvalósítja az intézmény. 

Az intézményi alapdokumentumokban jól definiáltak a közösségfejlesztési feladatok és az azt szolgáló tevékenységek. Az osztályfőnökök kötelező feladataként jelenik meg a 

tervezési dokumentumokban a közösségfejlesztés, de a szaktanárok az alkalmazott oktatási módszerekkel is nagyban hozzájárulnak. Az intézmény programjaiban is jól 

nyomon követhető az összetartó közösség kialakításának szándéka (Garay klub). A szülők közössége különösen fontosnak tartja az iskola ezen tevékenységét. (pedagógiai 

program, munkatervek, tanmenetek, beszámolók, pedagógus interjú, szülői interjú) 

2.6.16. 



A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján valósítják meg a rájuk bízott tanulócsoportok, közösségek fejlesztését. 

A közösségek kialakítása és fejlesztése tervszerű. A tudatos tervezés, a tanulók közösségi tevékenységének koordinálása erősíti az összetartozást, a viselkedési normák és 

tevékenységek kialakítását, ápolását. (pedagógiai program, SZMSZ, munkatervek) 

2.6.17. 

A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel az osztályfőnökök, a diákönkormányzat tevékenységére, az 

intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. 

A diákönkormányzatnak fontos szerepe van az intézményben. A rendszeres gyűlések alkalmat adnak a diákok vélemény- és igénynyilvánítására. A projektnapok, projekthetek 

(farsang, adventi projekt, víz napja, nemzeti ünnepeinkhez tartozó rendezvénysorozatok, Garay klub, Márton nap, Tracktag) alkalmat adnak a hagyományok ápolására. 

(pedagógiai program, munkatervek, beszámolók, pedagógus interjú) 

2.6.18. 

Az intézmény gondoskodik és támogatja a pedagógusok, valamint a tanulók közötti folyamatos információcserét és együttműködést. 

Az intézmény támogatja a pedagógusok, valamint a diákok közötti információcserét és együttműködést, mindezt a hatékonyabb tanulás érdekében a tanulói közösségek 

kialakításával, fejlesztésével. Jó gyakorlatként alkalmazzák, hogy az alsó tagozatból a felsőbe való átmenetnél a volt alsós osztályfőnökök átadják az osztályt a felsős 

osztályfőnököknek. A tanulás támogatása mellett az információ csere a Garay közösséghez tartozást is segíti (pedagógiai program, munkatervek, beszámolók, pedagógus 

interjú, szülői interjú) 

2.7. Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg? 

2.7.19. 

Közösségi programokat szervez az intézmény. 

Az intézmény egész éven átívelő közösségi programokat szervez: ünnepek, megemlékezések, projekt napok és hetek, kulturális rendezvények (színház, múzeumlátogatások), 

német nemzetiségi rendezvények (Tracktag, színházlátogatás), témahetek, Garay klub, vetélkedők, szülők bálja.) Ezek nagy látogatottságnak örvendenek és sikeresek, elérik 

a közösségépítési célt. (pedagógiai program, munkatervek, beszámolók, pedagógus interjú, szülői interjú) 

2.7.20. 

Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. 

A DÖK szervezi a rendszeres iskolagyűlést, ahol a demokráciát „tanulhatják” a gyermekek. Ezen kívül „Karácsonyi Mosoly Manók, varázsolj mosolyt egy társad arcára!” címmel 

meghirdetett országos jótékonysági akcióhoz csatlakoztak a javaslatukra. (munkatervek, beszámolók) 

2.7.21. 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 



A szülők a szülői interjún igen nagy számban vettek részt, ezzel is bizonyítva, hogy fontos nekik az iskola és igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy egy jól 

működő közösség legyen a Garaysok közössége. Rendszeresen és szívesen vesznek részt az iskolai programokban előkészítőként, vendégként egyaránt. Támogatják a 

hagyományokat és az új kezdeményezéseket is. (szülői interjú) 

2.7.22. 

Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti és tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések meghozatalába. 

A beiskolázási mutatók javítása érdekében széles körű önvizsgálatot és környezeti igényfelmérést tartottak az intézményben. A tapasztalatok alapján innováció történt, mely 

már jelentős eredményeket mutat – megszűntek a beiskolázási problémák. Az igényfelmérésen túl, a jogszabályi előírásoknak megfelelően minden innovációhoz beszerzik a 

szükséges jóváhagyásokat. A szervezeti struktúrát is átgondolták és átalakították – új munkaközösségeket hoztak létre, melyektől hatékonyabb működést várnak. (pedagógiai 

program, SZMSZ, munkatervek, beszámolók, vezetői interjú, pedagógus interjú, szülői interjú) 

2.7.23. 

A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok önszerveződésének lehetőségeivel a tanulók és a szülők elégedettek. 

A DÖK beszámoló és a szülői interjú egyértelműen igazolja, hogy mind a tanulók, mind a szülők elégedettek az intézménnyel, a pedagógusokkal kialakított partneri viszonnyal. 

Fontosnak érzik véleményüket, meghallgatják észrevételeiket, kezelik panaszukat. (beszámolók, szülői interjú, panaszkezelési szabályzat) 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Az elavult informatikai eszközök karbantartása, cseréje a folyamatos IKT támogatás érdekében. Az élmény alapú tanítás gyakorlatának kiterjesztése az egyes korcsoportok 

jellemzőihez igazítva. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekkel való bánásmód gyakorlatának továbbfejlesztése. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény minden profiljának megfelelő közösségépítési és –fejlesztési programok páratlan sokszínűséget adnak az intézménynek. A beiskolázási problémák leküzdésére 

kialakított programcsomag, melynek már nyilvánvaló eredményei vannak és melyet folyamatosan értékelnek, változtatnak. A külső partnerek és a társadalmi környezet 

igényeire való gyors reagálás az intézményt megbízható partnerré tette. 

 

3. Eredmények 

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 

3.1.1. 



Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége. 

Az intézmény pedagógiai programjában kiemelten szerepelnek a tanulás eredményességét segítő nevelési és oktatási célok és feladatok, mely egyben az iskola pedagógiai 

hitvallása is: kompetenciaalapú oktatás, nyelvoktatás, informatikaoktatás, az általános tantervű képzés, a művészeti nevelés, sport és környezetvédelmi nevelés, 

tehetséggondozás, hátránykompenzációs tevékenységek. (pedagógiai program, vezetői és pedagógus interjú) 

3.1.2. 

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényező indikátorok azonosítása. 

Folyamatosan figyelemmel kísérik, illetve kikérik partnereik véleményét – és lehetőség szerint beépítik azt tevékenységükbe. (vezetői interjú, mesterpályázat a helyszínen) Az 

intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényező indikátorok azonosítására rendelkeznek belső mérési rendszerrel: a 2. és 4. évfolyamon: magyar nyelv és 

irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyból. A 8-os tanulók év végén történelemből és német nyelvből vizsgáznak. (beszámolók, munkatervek, mérési eredmények 

kiértékelése, pedagógus interjú) 

3.1.3. 

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: kompetenciamérések eredményei, tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatkozóan, versenyeredmények: 

országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint, továbbtanulási mutatók, vizsgaeredmények, elismerések, lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, 

kimaradók, lemaradók), elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló), neveltségi mutatók. 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan vizsgálják, hogy a pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése reális-e az elért eredmények 

alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése (kompetencia, Difer, idegen nyelv, belső mérések), az értékelés eredményének visszacsatolása folyamatosan jelen van. 

Megtörténik a tanév végi eredmények tantárgyakra, osztályokra való lebontása, magatartás, szorgalom kiértékelése, a lemorzsolódási mutatók beemelése a beszámolókba,- 

kimaradók, lemaradók, illetve az igazolt és igazolatlan mulasztások, bukások. (mérési eredmények kiértékelése, beszámolók, vezetői interjú) 

3.1.4. 

Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a háttérváltozók figyelembevételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják. 

6. évfolyamon 2013-ban a matematika eredmény szignifikánsan jobb volt, azóta nem tér el egyik mérési eredmény sem szignifikánsan az országos átlagtól, illetve várhatótól. 

8. évfolyamon 2013-ban matematika és szövegértés is a vártnál rosszabb volt, 2014. és 2015-ben szignifikánsan nem volt rosszabb az országos átlagnál, és a vártnál. 2016-

ban a matematika eredmény szignifikánsan jobb volt, majd 2017-ben mind a szövegértés, mind a matematika szignifikánsan gyengébb lett. 2016-ban a 6. évfolyamon 2017-

ben mindkét évfolyamon hiányzik a CSH index. (mérési eredmények, mérési eredmények kiértékelése, vezetői és pedagógus interjúk) 

3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? 

3.2.5. 

Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő. 



Az intézmény tanulmányi, sport és művészeti eredményeit nagyon pontosan nyilvántartja. Az elért eredmények jól tükrözik az iskola eredményességét mind a három kiemelt 

területen. (pedagógiai program, éves beszámolók). A lemorzsálódási mutatók alapján intézkedési tervet készít. (lemorzsolódási táblázat és intézkedési terv a helyszínen) 

3.2.6. 

Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatása eredményes, amely mérhető módon is dokumentálható (versenyeredmények, 

felvételi eredmények, stb.). 

Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tantárgyak: informatika, idegen nyelvek, sport és művészeti nevelés területén számos kiemelkedő 

eredménnyel rendelkeznek. (beszámolók) 

3.2.7. 

Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. 

A tantárgyi koncentráció jegyében a fejlesztést szem előtt tartva a kollégák összefogva dolgoznak az elért eredményekért. (beszámolók, mérési eredmények kiértékelése, 

pedagógus interjú) 

3.2.8. 

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 

Oktatási Hivatal Bázisintézménye, kiválóan akkreditált Tehetségpont cím elnyerése (beszámolók, munkatervek, vezetői interjú) 

3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 

3.3.9. 

Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról. 

Az intézmény vezetése a kiértékelt eredményeket, elért eredményeket nyilvánosságra hozza. (beszámolók, vezetői és pedagógus interjú) 

3.3.10. 

Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása tantestületi feladat. 

A nevelőtestület az elért eredményeket elemzi, a szakmai tanulságokat levonja és a nevelőtestület elé tárja. (beszámolók, pedagógus interjú) 

3.3.11. 

A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelés eljárásában. 

Vezetői és intézményi önértékelés még nem valósult meg.(vezetői interjú, helyszíni dokumentumok) Intézményvezető a vezetői tanfelügyelet eredményeként elkészítette 5 

éves intézkedési tervét. (helyszínen megtekintett intézkedési terv) 



3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 

3.4.12. 

A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. 

A tanulókövetésnek az intézményben kialakult rendje van. (helyszínen megtekintett tanulókövetés dokumentációja) 

3.4.13. 

A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 

A középiskola visszajelzéseit rendszeresen dokumentálják és a pedagógiai munka fejlesztésére használják. (vezetői interjú) 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A kompetenciaeredmény pontosabb kiértékeléséhez szükséges háttérváltozók feltérképezése és kiértékelése. (CSH index) A 8. évfolyamon a kompetenciamérés 

eredményeinek javítása, intézkedési terv készítése a tantárgyi koncentráció bevonásával a kompetenciák céltudatos fejlesztése, az eredmények javítása érdekében. 

Önértékelési program, éves önértékelési terv megvalósítása. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célok reálisak, előtérben van a tanulás-tanítás eredményessége. Az intézmény nevelő-oktató munkája során a 

nevelési, oktatási, művészeti és szabadidős tevékenységeikben megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk. Az intézmény tanulmányi, sport és művészeti 

téren elért eredményei. Az intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényező indikátorok azonosítása az intézmény partnereinek bevonásával történik. Az 

intézmény rendszeresen kiértékeli a külső és belső mérések eredményeit és ezeket a pedagógiai munkájukban felhasználják. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

4.1. Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységeik? 

4.1.1. 

Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző (szakmai) munkaközösségek, egy osztályban tanító pedagógusok közössége, fejlesztő 

csoportok. 

Az intézményben 6 munkaközösség van. Projektekben dolgoznak a pályázatok megvalósítása és fenntartása kapcsán. (munkatervek, beszámolók, pedagógus interjú) 



4.1.2. 

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével 

határozzák meg. 

A munkaközösségek és szakmai csoportok önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervekben és beszámolókban tetten érhető a szakmai közösségek együttműködése, 

munkájuknak eredménye, sikeressége. (munkatervek, beszámolók) 

4.1.3. 

A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 

SZMSZ-ben világosan megfogalmazott a hatás- és jogköre a nevelőtestületnek és vezetőknek. Minden szeptember elején új munkaköri leírásokat kap a tantestület. (SZMSZ) 

4.1.4. 

Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett formában zajlik. 

Szakmai munkaközösségek között szoros együttműködés van: pl. belső mérések kidolgozása, értékelése, pályázatok megvalósítása, hagyományok ápolása. (munkatervek, 

beszámolók, pedagógus interjú) 

4.1.5. 

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 

Az intézmény vezetése aktív résztvevője az intézményi együttműködéseknek. Munkatervekben nyomon követhető az intézményi célok elérése érdekében kialakított 

munkamegosztás. (vezetői interjú) 

4.1.6. 

A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése. 

A belső ellenőrzés rendje a munkatervekben kidolgozott. A pedagógiai folyamatok egészére kiterjedő konkrét ellenőrzés a beszámolókban a feladatok teljesítésének 

igazolásával valósul meg. A vezető értékelő munkája és a visszacsatolás nem nyomon követhető és nem konkrét a beszámolókban. (munkatervek, beszámolók) (munkatervek, 

beszámolók, pedagógus interjú) 

4.1.7. 

A tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő 

szakemberekkel a felmerülő problémák megoldásában. 

Megvalósul a pedagógusok konstruktív együttműködése pedagógiai munkát segítő szakemberekkel az oktatás eredményességének és a pedagógiai munka hatékonyságának 

növelése és problémáiknak megoldása érdekében. (munkatervek, beszámolók, vezetői interjú) 



4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 

4.2.8. 

Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. 

Színvonalas szakmai műhelymunka a pályázatok és a jó gyakorlatok megvalósítása kapcsán valósul meg. Az intézmény bázisiskola révén külső tudásmegosztást is végez. 

(munkatervek, beszámolók) 

4.2.9. 

Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása. 

Pályázati tevékenységük sikeressége igazolja a hatékony belső tudásmegosztást. Az intézmény 9 saját jó gyakorlattal rendelkezik. (munkatervek, beszámolók, pedagógus 

interjú) 

4.2.10. 

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 

Tartanak szakmai napokat, bemutatóórákat, nyílt napot, továbbképzéseket. (munkatervek, beszámolók, vezetői interjú) 

4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

4.3.11. 

Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki. 

Az információátadással belső és külső tájékoztatással kapcsolatos szabályok, eljárásrend megjelenik az intézmény SZMSZ-ében. Az alkalmazotti közösség, a tanulói közösség, 

vezetők, a szülői szervezet és iskolaszék, intézményi tanács közötti kapcsolattartás rendje rögzített. (SZMSZ, vezetői interjú, pedagógus interjú, szülői interjú) 

4.3.12. 

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció. 

Az intézményben rendszeres és hatékony az információáramlás és kommunikáció. (pedagógus és vezetői interjú) 

4.3.13. 

Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. 

Az intézmény eleget tesz az elvárásoknak és él az információátadás szóbeli, digitális, papíralapú eszközeivel. Az értekezleteken, a pedagógiai folyamatokban a benne részt 

vevők sokféle információs csatornát használnak, emlékeztetőt és jegyzőkönyvet készítenek, melyet minden érintett megkap. (pedagógus és vezetői interjú) Vezetői 

beszámolóból kiderül, hogy a honlap fejlesztésre szorul. 



4.3.14. 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 

Az interneten rengeteg szakmai információ van, megtanulták használni.(vezetői és pedagógus interjú) Tanári szobában is ki van téve több információ, de frissítésre szorul. 

(helyszíni bejárás) 

4.3.15. 

Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek. 

Az intézmény a tanév rendjében meghatározott értekezleteket az előírásoknak megfelelően tartja meg. A munkatervben az értekezletek tervezettek. (munkatervek, 

beszámolók, vezetői interjú) 

4.3.16. 

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk eljutnak a kollégákhoz. (vezetői interjú) 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A vezetői ellenőrzés értékelő munkájának visszacsatolása, nyomon követése a vezetői beszámolókban. Intézményi kommunikáció javítása az intézmény valamennyi közvetlen 

partnerével az oktatás-nevelés hatékonysága érdekében- faliújságok, honlap naprakészen tartása. 

Kiemelkedő területek: 

Hatékony intézményen belüli együttműködés a kitűzött célok, projektek megvalósulása érdekében. Számos jó gyakorlat, mely a tanulói eredményességet segíti. A nevelő-

oktató munka érdekében tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, innovatív munkaközösségeket alakítottak ki. Bázisiskolaként külső partnerekkel való 

együttműködés, tudásmegosztás. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

5.1. Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 

5.1.1. 

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. 



Az SZMSZ az intézmény külső kapcsolatrendszerét fogalmazza meg. Az intézmény a pedagógiai munka hatékonysága érdekében számtalan városi, megyei, regionális és 

országos hatáskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik. (vezetői interjú) 

5.1.2. 

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

A beszámolókból és interjúból kiderül, hogy a pedagógusok számára ismert a külső partnerek köre. 

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 

5.2.3. 

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik. 

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással rendelkezik. (SZMSZ) 

5.2.4. 

Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső partnerekkel való egyeztetés. 

Az intézmény munkatervének elkészítésekor egyeztet az érintett külső partnerekkel: pl: pszichológus, logopédus, egyházak, szülők. (munkatervek) 

5.2.5. 

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése. 

A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszer jól működik. (vezetői, pedagógus és szülői interjú) 

5.2.6. 

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 

Az iskola SZMSZ-e nem tartalmazza a panaszkezelési eljárást, de a helyszínen megtekintettük az intézmény Panaszkezelési Szabályzatát. (SZMSZ, panaszkezelési szabályzat) 

5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 

5.3.7. 

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. 

Az intézmény vezetése a jogszabálynak megfelelően eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének. (helyszínen elektronikus napló megtekintése, vezetői interjú) Az iskola 

honlapját rendszeresen frissíti, de az intézményvezető beszámolójából kiderült, hogy fejlesztésre szorul. 

5.3.8. 



Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). 

Az intézmény honlapon, e-mail-ben, facebook-on, beszámolókban, faliújságon tájékoztatja külső partnereit. (vezetői interjú, helyszíni bejárás) 

5.3.9. 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

A tájékoztatás és visszacsatolás folyamatos. (vezetői interjú) 

5.4. Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei szint, országos szint)? 

5.4.10. 

Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben. 

Közös pályázatok, jó gyakorlatok átadása és átvételében szorosan együttműködnek. Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, kiválóan akkreditált Tehetségpont valamint a PTE 

Partnerintézménye. (vezetői interjú) 

5.4.11. 

A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken. 

A beszámolókból kitűnik, hogy az intézmény részt vesz különböző helyi és regionális rendezvényeken. (munkatervek, beszámolók, pedagógus interjú, vezetői interjú) 

5.4.12. 

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, illetve az ezekre történő jelölésekkel. 

Oktatási Hivatal Bázisintézménye, Kiváló Tehetségpont, pedagógus kitüntetések. (beszámolók, vezetői interjú) 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A honlap aktualizálása az információk áramlásának hatékonyabbá tétele érdekében. 

Kiemelkedő területek: 

Tájékoztatási kötelezettsége a jogszabálynak megfelelő. Részt vesznek innovatív szakmai pályázatokon, ill. az infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges pályázatokon. Innovatív, 

nyitott intézmény. Az intézmény aktívan bekapcsolódik a város közéletébe. Az intézmény szakmai munkáját tükrözi: Oktatási Hivatal Bázisintézménye, kiválóan akkreditált 

Tehetségpont, pedagógus kitüntetések. 



 

6. A pedagógiai munka feltételei 

6.1. Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak? 

6.1.1. 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás-szükségletéről. A humánerőforrás szükségletben 

bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára, újító ötlettel áll elő (utazó gyógypedagógus kiváltása). Az intézmény működésének minőségét 

nagymértékben meghatározza a rendelkezésre álló tárgyi és humán infrastruktúra, ezért különösen fontosnak tarják, hogy az intézmény a rendelkezésre álló lehetőségeit a 

lehető legjobban használja ki. Az állami fenntartás és működtetés lehetőségein túl az intézményvezető folyamatosan keres egyéb forrásokat is, hogy az infrastruktúrán javítani 

tudjon. Ezen túlmenően az intézmény a tanulási-tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak megfelelően alakította/alakítja ki. Az intézményi céljának tekinti 

az együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítását. (pedagógiai program, munkatervek, beszámolók, vezetői interjú) 

6.1.2. 

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka 

feltételeit és pedagógiai céljait. 

Az intézményvezető rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó tervvel, amely figyelembe veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit 

és pedagógiai céljait. A belső infrastruktúra fejlesztése folyamatos, a nevelőmunka céljaihoz és az iskola anyagi lehetőségeihez igazodva (művészeti oktatás épület felújítása, 

fejlesztő és tehetséggondozó helyiségek kialakítása, udvarrendezés) (helyszíni bejárás, vezetői interjú) 

6.2. Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésének, oktatásának? 

6.2.3. 

Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. 

A helyszíni bejárás során beigazolódott, hogy az intézmény nagy hangsúlyt fektet a különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelési-oktatási környezetének kialakítására. 

Arra a központi forrásokon kívül egyéb lehetőségeket is keres. A látott helyiségek funkcionálisan megfelelőek, ízlésesen berendezettek. A tárgyi környezeten túl a pedagógusok 

nyitottak az új módszerekre, eljárásokra. (pedagógus interjú, helyszíni bejárás) 

6.2.4. 

Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök. 

A terveket megvalósítását ütemezik a prioritások és a rendelkezésre álló források alapján. Az eszközparkot folyamatosan bővítik, illetve felújítják. (helyszíni bejárás, vezetői 

interjú, pedagógus interjú) 



6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága? 

6.3.5. 

Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, az eszközök kihasználtsága, tanórán való alkalmazásuk nyomon követhető. 

Az intézmény IKT eszközparkja eltérő állapotú. A régebbi eszközök korából adódó meghibásodások és a körülményes javítási eljárás miatt a használatból hosszú időre kiesnek 

és ez a pedagógusok napi felkészülését elmondásuk szerint megnehezíti. A pedagógusok tervezési dokumentumaiban és a helyszíni bejárás során az IKT eszközök rendszeres 

használata nem nyert igazolást. (helyszíni bejárás, helyszíni dokumentumelemzés) 

6.4. Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak? 

6.4.6. 

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás-szükségletéről. 

Az intézmény nyilvántartja a személyi feltételekről szóló adatokat. Az előre látható változásokat időben felméri, megfelelő módon tervezi a humán erőforrások optimális 

alkalmazását. (munkatervek, beszámolók, továbbképzési program, vezetői interjú) 

6.4.7. 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára. 

Az intézményvezető asszony időben tájékoztatja a fenntartót az előre látható személyi változásokról, és a fenntartóval egyeztetve gondoskodik a végleg vagy ideiglenesen 

távozó kollégák pótlásáról, helyettesítéséről. Az előre tervezhető eseményeken túl a rendkívüli változásokra is talál megoldást. (vezetői interjú) 

6.4.8. 

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. 

A tervezési dokumentumokban nem jelenik meg a pedagógusok kötelező feladata és a feladathoz tartozó óraszámok (22-26) és az oktatással-neveléssel le nem kötött 

munkaidőre (26-32) elrendelt feladatok sem. Az eseménynaptárhoz tartozó feladatok felelősei jól definiáltak. (munkatervek, beszámolók) 

6.4.9. 

A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. 

A szakos ellátottság 100%-os. A pedagógusok továbbképzéseken gyarapítják ismereteiket, bővítik módszertani felkészültségüket, további szakképzettség, illetve szakvizsgával 

szerzett képzettség megszerzésével elégítik ki az intézményi igényeket. (helyszíni bejárás, vezetői interjú, pedagógus interjú) 

6.4.10. 

Az intézmény pedagógus továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az egyéni életpálya figyelembe vételével alakították ki. 



Az intézményben fontos a pedagógus életpályához való csatlakozás. A pedagógusok lehetőségük szerint átesnek a minősítő eljáráson. Az intézmény tervezhető igényeihez 

igazodik a továbbképzési program (informatika szak), de ezen túlmenően lehetőségeikhez képest minden továbbtanulási/továbbképzési szándékot támogatnak, illetve az 

intézményükbe szervezik a képzéseket. (továbbképzési program, pedagógus interjú, vezetői interjú) 

6.4.11. 

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. 

Az intézmény vezetői rendelkeznek a pedagógiai munka irányításához, ellenőrzéséhez szükséges végzettségekkel. A munka irányítását a feladatok jól definiált szétosztásával 

végzik. Az oktató-nevelő munka ellenőrzésére éves tervet készítenek. A tapasztalatokat esetenként elemzik, megbeszélik. Az öt éves önértékelési terv megvalósításában 

elmaradásuk van, de azt tervszerűen igyekeznek pótolni. (SZMSZ, pedagógiai program, munkatervek, beszámolók, vezetői interjú, pedagógus interjú) 

6.5. Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket alkalmaz? 

6.5.12. 

Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében. 

Az intézményvezetés rendszeresen konzultál a kaposvári POK-kal, a szekszárdi egyetemmel, a PTE-vel, a tankerülettel, a Nemzetiségi POK-kal a pedagógiai és szervezeti 

munkában hatékonyan alkalmazható jó gyakorlatokról. Az értekezleteken konzultálnak az adaptálható módszerekről, folyamatos a pedagógusok közötti tudásmegosztás. 

(SZMSZ, munkatervek, vezetői interjú, pedagógus interjú) 

6.5.13. 

Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok jellemzik. 

A Pedagógiai Program, az SZMSZ és a Házirend tartalmazza az intézmény belső normáit és szabályait. A tanítás tartalmát a helyi tanterv szabályozza, ami a Pedagógiai Program 

része. A dokumentumokat a véleményezésre jogosultak véleménynyilvánítása után a nevelőtestület elfogadta. (SZMSZ, pedagógiai program, házirend) 

6.5.14. 

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. 

Az intézmény különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető irányításával a megbízott pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg. A 

kapcsolattartás formái: a vezetőség, a nevelőtestület, a munkaközösségek értekezletei, iskolagyűlések, nyílt napok, megbeszélések, fogadóórák. A konkrét időpontokat az 

iskola éves munkaterve tartalmazza. Az intézményvezető és a vezetőség döntéseiről, állásfoglalásairól, valamint az aktuális feladatokról az érintetteket e-mailen keresztül, a 

tanáriban hirdetőtáblán vagy megbeszélés keretében tájékoztatják. (SZMSZ, munkatervek, vezetői interjú, pedagógus interjú) 

6.5.15. 

Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 



Az intézmény bázisintézménye, a PTE partnerintézménye valamint referenciaintézmény is. Így folyamatosan részese a külső jó gyakorlatok megszerzésének, kipróbálásának, 

valamint a saját jó gyakorlatok kifelé történő megosztásának. De a belső tudás és jó gyakorlat megosztás is szervezett, magas színvonalú. (vezetői interjú, pedagógus interjú) 

6.6. Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája? 

6.6.16. 

Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka 

részét képezik. 

Az iskola tervezési dokumentumaiban és beszámolóiban megjelennek a hagyományápoló rendezvények. Az intézményvezető asszony a jól bevált hagyományok megtartása 

mellett újításokkal (szülők bálja) is erősíti intézménye jó megítélését. (munkatervek, beszámolók, vezetői interjú, pedagógus interjú, szülői interjú) 

6.6.17. 

Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. 

A Garay nap mint régi hagyomány és a szülők bálja, mint újdonság igen nagy sikerű rendezvények, melyekbe külső partnereket, volt diákokat, szülőket vonnak be. Jövőre az 

iskola 50 éves lesz, mely évfordulóra a szülők közössége együtt készül a pedagógusokkal. (munkatervek, beszámolók, pedagógus interjú, szülői interjú) 

6.7. Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás? 

6.7.18. 

A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről rendszeresen beszámolnak. 

Az intézmény alapdokumentumaiban a felelősség és hatáskörök egyértelműen meghatározottak. A munkatervben szereplő eseményekhez pontos a felelős kijelölése, 

megtalálható a beszámolás rendje. A beszámolók pedig tartalmazzák a megvalósulást. (SZMSZ, munkatervek, beszámolók, vezetői interjú) 

6.7.19. 

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 

A feladatmegosztás az SZMSZ-ben található utalások szerint történik, melyeket a munkatervek pontosítanak. A speciális feladatokat a hozzáértő pedagógusok 

szakértelmüknek megfelelően vállalják és kapják. Az egyenletes terhelés a tervezési dokumentumokban nem követhető nyomon. (SZMSZ, munkatervek) 

6.7.20. 

A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SZMSZ) rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvalósulását. 

Az elvárás megvalósul. A nevelőtestület számára fontos a közösen hozott szabályok betartása, a feladatok megosztása jól szolgálja a hatékony megvalósítást. (SZMSZ, 

munkatervek, beszámolók, vezetői interjú) 

6.8. Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen témákban), valamint a fejlesztésekbe? 



6.8.21. 

Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés-előkészítésbe történő bevonása – képességük, szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján. 

Az intézményvezetés számára fontos, hogy a társadalmi környezet igényeit felmérve, a belső humán erőforrás lehetőségeit kihasználva, minden érintett partnert az érintettség 

fokának és a jogszabályi előírásoknak megfelelően bevonjanak a döntések előkészítésébe, a fejlesztések tervezésébe és megvalósításába. (vezetői interjú, pedagógus interjú, 

szülői interjú) 

6.8.22. 

Ennek rendje kialakított és dokumentált. 

A stratégiai és a nem stratégiai döntés előkészítés és döntéshozás az alapdokumentumokban jól körülírt. (SZMSZ) 

6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 

6.9.23. 

Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést. 

Az intézmény számára az innovatív jellemző presztizskérdés. Az intézményvezetés iránymutatása mellet mindenki javaslata meghallgatásra talál. (vezetői interjú, pedagógus 

interjú) 

6.9.24. 

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 

Bázisintézményként, továbbképző helyként működve folyamatosan részesei a pedagógusok az innovációkhoz tartozó képzéseknek, műhelyfoglalkozásoknak. Amennyiben 

ezeken nem tudnak tantestületi szinten részt venni, utána belső tudásmegosztás történik szervezetten vagy spontán módon. (munkatervek, beszámolók, pedagógus interjú, 

vezetői interjú) 

6.9.25. 

A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és az intézményvezetés. 

Számos újítást, jó gyakorlatot vezetnek be az alapdokumentumokban megfogalmazott célok elérése érdekében, azzal összhangban. Ezek megismerésére, befogadására, 

továbbfejlesztésére nyitott a tantestület, az intézményvezetés. (G8, két tanítós modell) (vezetői interjú, pedagógus interjú, munkatervek, beszámolók) 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 



Az IKT eszközök alkalmazásának megjelenítése a pedagógusok tervezési dokumentumaiban és a napi gyakorlatban. A pedagógusok kötelező és nem kötelező feladatait és a 

hozzájuk tartozó óraszámokat a munkatervben adott tanévre tanácsos rögzíteni, hogy az egyenletes terhelés megvalósítása követhető legyen. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény példa értékű külső szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik, melynek köszönhetően az innovációk aktív részesei. Az intézményvezetés és a tantestület 

átgondoltan innovatív hajlama. 

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés 

7.1. Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban meghatározott célok a pedagógiai programban? 

7.1.1. 

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal. 

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal. A pedagógiai 

program alapvetésében szerepel, hogy a köznevelésben végbement változásokat dokumentumai tartalmazzák, a NAT-ra építve és a megfelelő jogszabályokra hivatkozva. Ezek 

alapján az iskola célkitűzése a kompetenciafejlesztés, a személyiség sokoldalú fejlesztése, a kompetenciák fejlesztése, tehetséggondozás, hátránykompenzáció, 

önmegvalósítás, siker és kudarc kezelése, önálló ismeretszerzés fejlesztése, egészséges életmód, környezettudatosság kialakítása, élethosszig való tanulásra felkészítés, 

társadalmi beilleszkedés segítése, összességében a minőségi oktatás megvalósítása. Az intézmény helyi tanterve az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletre hivatkozik, amely a 

kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szól. Ennek alapján készült az intézmény helyi tanterve, melynek tartalmát évfolyamonkénti bontásban adják meg 

(pedagógiai program) 

7.1.2. 

A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. 

A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. A pedagógiai program 

sajátos célkitűzéseiben a jogszabályi elvárásokkal összhangban szerepel a sikeres és eredményes tanuláshoz szükséges készségek, képességek, kompetenciák átadása, az 

önálló ismeretszerzés képességének, a szociális és életviteli kompetenciáknak átadása, a művészetek iránti érdeklődés felkeltése, az egészséges életmód, a környezettudatos 

magatartás támogatása. Emellett cél egyéni képességek fejlesztése, a sikerélmény megszerzése, tehetséggondozás, a felzárkóztatás, önismeret fejlesztése, élethosszig tartó 

tanulásra, rugalmas alkalmazkodásra, társadalmi beilleszkedésre felkészítés. (pedagógiai program) Ennek megfelelően az intézmény részletesen megfogalmazza sajátos 

képzési célkitűzéseit, jövőképét (pedagógiai program) 

7.2. Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, megvalósítása? 

7.2.3. 



Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását. 

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programban foglaltak megvalósulását. A pedagógiai program 2018. augusztus 30-án felülvizsgálták. A 76. oldalon 

szerepel, hogy a pedagógusok szakmai teamjei évente felülvizsgálják, ill. felkérik a szülői szervezetet, hogy háromévente vizsgálja át. A PP-ben szerepel elvárásként a Házirend 

évenkénti felülvizsgálata. A munkatervek a pedagógiai program célkitűzéseivel összhangban készülnek (pl. tartalmazzák az iskola tehetséggondozási elképzeléseit: a 

foglalkozásokat és a versenyeket.) beszámolók elemzik, értékelik a mérési eredményeket, a munkatervekben kitűzött célokat (pl. a beszámolók tartalmazzák a 

versenyeredményeket. pl. Munkaközösségi beszámoló 2017/18.) A beszámolók tartalmazzák a külső és belső mérések eredményeit: DIFER, kompetenciamérés, idegen nyelvi 

mérés, belső vizsgák, versenyeredmények, magatartás, szorgalom, hiányzás kiértékelését, ezek elemzését (pl. Beszámoló 2017/18.) 

7.2.4. 

Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre 

is kerül. 

Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek, terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre 

is kerül. A Munkatervekben megtörténik a tanév ütemezése: tanítási napok, szünetek, vizsgák rendje, mérések, megemlékezések időpontja, előre tervezhető nevelőtestületi 

értekezletek, sporttevékenység megszervezése, nyílt napok, pályaválasztási programok, versenyek (Munkaterv 2016/17.). A Munkaterv naptár havi és naponkénti bontásban 

nevezi meg a feladatokat felelősök megjelölésével. (Munkaterv 2016/17.). A 2016/17-es Munkaterv VIII. fejezete tartalmazza a Belső ellenőrzési tervet: az iskolavezetés 

ellenőrző tevékenységének céljait, területeit, színtereit, az óralátogatások rendjét. A 2017/18-as tanév Munkaterve az előzőhöz hasonlóan részletesen megtervezi a belső 

ellenőrzést. 

7.2.5. 

A tervek nyilvánossága biztosított. 

A tervek nyilvánossága biztosított. Az intézmény dokumentumai (Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend, közzétételi lista megtalálható a KIR publikus felületén. Az intézmény 

honlapja tartalmazza a dokumentumokat, az éves naptári tervet, a havi programokat, az iskola kapcsolatait, pályázatait, a tanév rendjét, a tanórán kívüli foglalkozások 

megnevezését. 

7.2.6. 

A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a 

megvalósulást jelző eredménymutatók. 

A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző 

eredménymutatók. A pedagógiai program célkitűzéseiben szerepel a kompetenciafejlesztés, a minőségi oktatás, demokratikus légkör, szülőkkel való együttműködés, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás, művészeti nevelés, önismeret fejlesztése, testmozgás kiemelt szerepe, egyéni érdeklődésnek megfelelő szakkörök biztosítása. (pedagógiai 

program küldetésnyilatkozat (7.o.). Az intézmény ezeknek megfelelően alakítja ki képzési kínálatát. A munkatervekben szerepel a tagozatos osztályok megnevezése, a 

művészeti iskolai kínálat, (2016/17.), az oktatás minőségét szolgálja a vizsgarendszer, a tanév végi felmérések rendszere (2016/17.). Tartalmaz a szülői együttműködésre 

irányuló programokat (2016/17.), a mindennapos testnevelés megszervezésének rendjét (2016/17.), versenyek megnevezését, amelyeken indul, illetve szervez az iskola 



(2016/17.). A nevelőtestület kiemelt feladata a tanulók munkafegyelmének, motiváltságának növelése, alapkompetenciák, tanulási módszertanának fejlesztése. Szülőkkel 

való együttműködés formái. Tehetséggondozás, felzárkóztatás formái és felelőseik. 

7.2.7. 

A képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az 

intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 

A képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az 

intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. Továbbképzési program összeállításának alapelve: igény szerint és az aktuális igényekre (pl. informatika tanár 

képzése: a történelem tanár vállalta). A tankerület támogatása korlátozott. Az ingyenes lehetőségeket kihasználják, pl. tavasszal kooperatív tréning lesz. Módszertani 

fejlettségük magas, a sok pályázatban sok képzést kaptak. (vezetői interjú) A továbbképzési terveket úgy készítik, hogy a pedagógusok szakmai tudása megfeleljen az 

intézmény jelenlegi és jövőbeni igényeinek. 

7.2.8. 

A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató papír alapú és digitális tankönyvek, segédanyagok kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal 

összhangban történik. 

A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató papír alapú és digitális tankönyvek, segédanyagok kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal 

összhangban történik. Nyitottak az új módszerekre, van projektor, számítógép és elég digitális eszköz. A taneszközök kiválasztása a hatályos és vonatkozó jogszabályok 

betartásával történik. (vezetői interjú) Nyitottak az innovatív tudáselsajátítási módszerekre. (pedagógus interjú) 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, megvalósítása részben történik meg, az intézkedési tervek kidolgozása. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal. A pedagógiai 

program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. 

 


