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Értékelés 

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 SZMSZ-ben szereplő szervezeti felépítés és működésének jellemzői megfelelő módon 
kapcsolódnak a PP-hoz, az abban foglalt nevelési és oktatási célokhoz. A PP-ban leírtak alapján 
történik az éves tervezés, és a tervek mentén zajlik a tanév értékelése. Ezek a dokumentumok 
koherens egységet alkotnak. Az éves dokumentumok felülvizsgálatát az intézmény vezetője 
kezdeményezi és a protokoll szerint a tantestületi értekezleteken döntenek az aktualizálásról. 
(PP, SZMSZ, munkatervek, beszámolók, 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 stratégiájának tervezésekor figyelembe vették a települési környezet, a 
köznevelésirányítás elvárásait, valamint a különböző mérések eredményeit. (vezetői interjú, 
pedagógusokkal készített interjú) 
 
1.1.3. 
A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak 
felkészítése a feladatra időben megtörténik. 
 
A tervek készítésénél a vezető, mint egyszemélyi felelős, valamint a helyettes irányításával 
bevonásra kerülnek a munkaközösség vezetők is. Ők azok, akik a saját szakterületük 
problémáit pontosabban fel tudják mérni. A speciális területek (SNI pl.) tervezésénél a 
szakterülethez értők eseti meghívást kapnak, és véleményüket beépítik a tervekbe. A 
munkaanyagokat a tantestület vitatja meg, és hozza meg a végső döntéseket. A feladatokat 
időben megkapják a kollégák, és esetenként továbbképzések során készülnek fel a munkára. 
 
1.1.4. 



Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 
 
A fenntartóval jogszabály szerint együttműködnek, a szükséges adatokat a fenntartó 
rendelkezésére bocsájtják, és tájékoztatják azt az előírt esetekben és formában. (vezetői 
interjú) Az együttműködés tehát biztosított. 
 
1.1.5. 
Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés 
dokumentumainak összehangolása megtörténik. 
 
Ahogy az iskolai dokumentáció harmonizál egymással, így az intézményi intézkedési terv is 
azokat a területeket emeli ki, mint fejleszthetőket, amelyek az iskola kiemelt céljai is: tanulói 
értékelés, környezettudatos nevelés stb. (ezen területek egy része a szülői kérdőívek tanúsága 
szerint is fejlesztésre szorulhatnak) (intézkedési terv, szülői kérdőív, interjúk, munkatervek) 
 
1.1.6. 
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek 
terveivel. 
 
Az éves munkaterv, és a részét alkotó munkaközösségi tervek összhangban vannak az 
intézmény életét meghatározó stratégiai dokumentumokkal és azok célkitűzéseivel. Pl. a 
pedagógiai eredményességet szolgálják a munkaközösségek által tervezett év eleji felmérések 
(alsós munkaközösség) vagy a belső tudásmegosztás. (PP: nevelési program, helyi tanterv, 
munkatervek, munkaközösségi munkatervek.) 
 

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 intézményi dokumentumokban ismertetik az aktuális, hatályos jogszabályokat, és azok 
szellemében készülnek el. Jogszabályi hivatkozás történik pl a Köznevelési törvényre és egyéb 
jogszabályokra. A munkatervekben is folyamatosan hivatkoznak a jogszabályokra, illetve az 
azokban foglaltak szellemében terveznek (pl. tanulási kudarcok csökkentése, tanulási 
eredményesség javítása, módszertani kultúra erősítése.) Ezekből a jogszabályi 
kötelezettségekből vezetik le a konkrét intézményi feladatokat. A továbbképzési program, ill. 
a beiskolázási terv is figyelembe veszi az oktatáspolitikai célokat. (PP. 1, 5, 14, 15. old., 
Továbbképzési program, beiskolázási terv, munkatervek) 
 
1.2.8. 
Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a 
dokumentumokban nyomon követhető. 
 
A munkatervekben a PP-ben megfogalmazott célokat kisebb lépésekre bontva tervezik meg, 
a munkaközösségi munkatervekben kiemelten szerepelnek a munkatervi célok, amelyek a 



pedagógia programra rímelnek. A munkaközösségek, azok vezetői, és a tantestület minden 
komoly döntés előkészítésében tevékenyen részt vesz, ezáltal a közös döntések megvalósítása 
sokkal hatékonyabb. (PP 3.1.5, 3.1.8., munkatervek, interjúk) 
 

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 Pedagógiai Program által meghatározott célokat az éves munkatervek ésszerűen lebontják, 
a tanévre vonatkozó tervezés tükrözi az átgondoltságát. A vezetői pályázat is a stratégiai 
tervek megvalósíthatóságát jeleníti meg. A továbbképzési ütemterv tanévekre, és területekre 
lebontva tartalmazza a feladatokat. (PP 3.1.5, vezetői pályázat, továbbképzési terv, 
munkatervek) 
 
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 egyes közösségei, a vezetők, illetve azok egymás közötti kapcsolattartása, 
kommunikációja garantálja a közös tervezést illetve megvalósítást. Az éves munkatervekben, 
a munkaközösségi tervekben szerepel a partneri kapcsolatok erősítése, ez elsősorban a 
szülőket érinti, de a diákönkormányzat bevonása nem annyira hangsúlyos a dokumentumok 
alapján. A munkaközösségek, azok vezetői, és a tantestület minden komoly döntés 
előkészítésében tevékenyen részt vesz, véleményét elmondhatja, illetve kezdeményezhet is. 
(SZMSZ 2,3,4, éves munkatervek, munkaközösségi tervek, interjúk) 
 
1.3.11. 
Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, 
alkalmazását. 
 
A Pedagógia programban szereplő nevelési-oktatási célokhoz alkalmazkodva választják meg a 
munkaközösségek, illetve az egyes pedagógusok a módszereket. Nagy figyelmet fordítanak pl. 
a kiemelt figyelmet igénylő diákokra (SNI, tehetséges diákok), a nemzetiségi oktatásra, egész 
napos nevelésre-oktatásra, zenei képzésre stb. A belső tudásmegosztás is előtérbe helyezi a 
jól megválasztott módszerek, jó gyakorlatok átadását. A tantestület innovatív, szívesen 
fogadja az új illetve a hatékonyabb módszereket, és alkalmazzák is azokat. Az új módszerekhez 
a tárgyi feltételek is adottak. (PP. nevelési program, helyi tanterv, interjúk, munkatervek, 
beszámolók) 
 
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. 
 
A pedagógia folyamatok, és azok tervezése azt a célt szolgálják, hogy az intézmény minden 
partnere elégedett legyen, elsősorban a diákok, szülők, kollégák és a fenntartó. Az ő 
elégedettségüket a PP-ban megvalósított célokkal érik el. A személyiségfejlesztés vagy a 
közösségfejlesztés eredményei nehezebben mérhetők, de a tanulási eredmények, a 
különböző kompetenciák mérése rendszeres és viszonylag egzakt. Ezeket a mérési 
eredményeket elemzik, és ezekből vezetik le a feladatokat. Vagy éppen ezek a mérések 
eredményei mutatják az iskola erősségeit, mint pl. a felvételi dolgozatok eredményei, amelyek 
az országos átlagnál jobbak. (PP 3.2, 3., 5., interjúk, mérési eredmények elemzése a 
munkatervi beszámolókban, vezetői önértékelés) 
 

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 munkatervek a PP-ban megfogalmazott célokból indulnak ki, a beszámolók 
részletesen, alaposan leírják a tervek teljesülésének módját, a programok eredményét. Az 
esetleges kudarcok okainak elemzése esetenként hiányos. (munkatervek, beszámolók) 
 
1.4.14. 
A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. 
 
Az előző tanév eredményei vagy esetleges kudarcai, hiányosságai alapján tervezik meg a 
következő tanév fő feladatait. Pl. a 2016-17-es tanév munkaterve nevesíti a PP ill. az előző 
tanév tapasztalataiból adódó nevelési-oktatási feladatokat (esélyteremtés, pedagógiai 
tudatosság, pedagógiai eredményesség, tudásmegosztás, partneri kapcsolatok erősítése stb.) 
(munkatervek, beszámolók) 
 
1.4.15. 
A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 
 
Mivel az intézményi önértékelés elvárásai szervesen illeszkednek az iskola életét meghatározó 
dokumentumokhoz, így a munkatervekben is visszaköszönnek ezek a szempontok, akárcsak a 
beszámolókban is. (intézményi elvárásrendszer, munkatervek, beszámolók, PP) 
 

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 Pedagógiai program előírásait a tanmenetek tanúsága szerint a pedagógusok figyelembe 
veszik. A tanmenetek egy része a fejlesztendő kompetenciákat nem tartalmazza, így azok 



eléggé formálisak. A munkaközösségek a bemeneti mérések tapasztalatai alapján szervezik 
meg a munkájuk, a fejlesztendő területeket. (PP helyi tanterv, tanmenetek, pedagógus interjú) 
1.5.17. 
A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések 
indokoltak. 
 
A pedagógusok a munkatervekben, tanmenetekben foglaltak szerint haladnak. Eltérés akkor 
tapasztalható, ha egy-egy kolléga tartósan hiányzik, akinek a szakszerű helyettesítése nem 
minden esetben megoldható. (munkatervek, tanmenetek, interjúk) 
 
1.5.18. 
A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói 
produktumokban. 
 
A pedagógia folyamatok jól adminisztráltak, követhetőek. (tanmenetek, bejárás) 
 

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 
 
1.6.19. 
Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést 
végeznek. 
 
A munkatervek tartalmazzák az éves belső ellenőrzési célokat (tanmenetek, munkatervek, 
egyéni fejlesztési tervek, hospitálások, e-napló ellenőrzése), tehát a dokumentáció mellett a 
tanórai tevékenység ellenőrzését is. Az óralátogatások alapján határozzák meg a fejlesztendő 
területeket, ez a beszámolókból is kitűnik. Az SZMSZ határozza meg az ellenőrzésre jogosultak 
körét. (SZMSZ IV. 5. önértékelés és belső ellenőrzés rendje (ellenőrzésre jogosult személyek 
és módszerek ismertetése.), munkatervek, interjúk) 
 
1.6.20. 
Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen 
eszközökkel ellenőriz. 
 
Az SZMSZ tartalmazza a belső ellenőrzés rendjét, amely összhangban van az intézményi 
önértékelés elveivel (SZMSZ, IV.5, interjúk) 
 
1.6.21. 
Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának 
méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. 
 
A pedagógiai eredményesség, illetve a tanulói eredmények javítása kiemelt cél az 
intézményben, ezt minden munkaközösség terve is így kezeli. Különböző méréseket hajtanak 
végre a kötelezőkön kívül is. (bemeneti mérések pl.) Ezekből a mérésekből határozzák még a 
fejlesztendő területeket.(pl. alsós munkatervek, reál munkaközösség) A munkatervekben is 
szerepeltetik az országos és helyi méréseket, és azok részletes elemzése is elkészül. 
(munkatervek, beszámolók, intézményi elvárásrendszer, mérési eredmények) 
 



1.6.22. 
A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót 
hajt végre. 
 
Kompetencia mérések eredménye követett. Idegen nyelvi mérés esetenként átlag alatti 
teljesítményt mutat. Felvételi dolgozatok eredményei jobbak az országos átlagnál. Minden 
munkaközösség beszámol a felmérések, mérések eredményeiről, és elemzi is azokat: 
kompetencia mérések, bemeneti mérések stb. (Mérési eredmények, munkatervek, 
beszámolók, interjúk) 
 
1.6.23. 
Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok 
önértékelése során is. 
 
A beiskolázási terv a módszertani vagy az IKT eszközök kezelésében tapasztalt hiányosságokra 
illetve igényekre reflektál. Az intézményi önértékelés során keletkezett intézményi intézkedési 
terv fejlesztendő területként kezeli a tanulói eredmények javulását a kompetencia mérések 
során. (interjúk, önértékelés, intézményi intézkedési terv, Továbbképzési program, 
beiskolázási terv) 
 

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 éves beszámolók végén szerepelnek az intézményi önértékelés területei, amelyek elvei a 
PP-hez illetve az intézményi elvárásrendszerhez igazodnak, itt fejleszthető területet is 
megjelöltek. Az értékelés alapelve az objektivitás, a megfelelő mennyiség illetve az egyénre 
gyakorolt hatás (SNI), valamint a szülők és a diákok tájékoztatása is. (éves beszámolók, 
önértékelési program, PP, éves önértékelési terv, intézményi elvárásrendszer, interjúk) 
 
1.7.25. 
Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az 
önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 
 
Az önértékelés ütemezése, felelősei az önértékelési tervben szerepelnek, a vezetők irányítják, 
ellenőrzik a munkát, és a nevelőtestület ebben tevékenyen részt vesz.2016-tól 8 fő 
önértékelése történt meg, ebből készült el a pedagógus önértékelés eredményeinek 
összegzése, amely mind a kiemelkedő, mint a fejleszthető területeket tartalmazza. 
(munkatervek, beszámolók, önértékelési terv, interjúk, pedagógus önértékelés 
eredményeinek összegzése) 
 

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. 
 
A Pedagógiai program szabályozza az alapelveket, ezen a területen is a kiemelt célokat. 
Minden munkaközösség nagy hangsúlyt fektet a különböző mérésekre, különösen a bemeneti 
mérésekre. (PP 3.9-12., 4.12-13, munkatervek, beszámolók, interjúk) 
 
1.8.27. 
A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös 
alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 
 
A tanulók értékelése a hatályos jogszabályok szellemében történik, a PP-ban lefektetett 
alapelvek mentén. A helyi tanterv részletesen szabályozza az intézményben alkalmazott 
értékelési módokat, % határokat. A pedagógusok ezekhez tartják magukat, és igyekeznek 
egységes értékelési elveket vallani. (PP 3.9-12., 4.12-13, Helyi tanterv, interjúk) 
 
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 szülőkkel való kapcsolattartás kiegyensúlyozott, a szülői értekezleteken ismertetik az 
értékelés szempontjait. A diákokkal pedig a szaktanárok illetve az osztályfőnökök a tanév 
elején közlik a PP-ban, a helyi tantervben lefektetett értékelési módokat, %-os határokat. 
(PP3.7.1 Kapcsolattartás a szülőkkel, Önértékelési kérdőív, interjúk) 
 
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. 
 
A kompetencia mérések, idegen nyelvi és egyéb mérések eredményei követettek, ezeket 
dokumentálják, kielemzik, és ez alapján kidolgozzák a továbblépés feltételeit. Pl. a matematika 
órán gyakorlandó feladattípusokat. A tanév végén visszamérést végeznek, hogy mennyire volt 
hatékonyak a házi feladatok, szorgalmi feladatok, vagy rövid óra eleji ismétlések. A 
munkaközösségek (különösen a reál) részletesen leírják a mérési eredményeket, az értékelési 
eredményeket, több év viszonylatában össze is hasonlítják őket. (PP 4.10, 4.12, mérési 
eredmények, munkatervek, beszámolók, interjúk) 
 
1.8.30. 
A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és 
szüleinek/gondviselőjének. 
 
Az e-napló bevezetés óta különösen gyorsan tudják a szülőket értesíteni a tanulói 
eredményekről, vagy eredménytelenségekről. A PP részletesen szabályozza az intézmény 
feladatait ezzel kapcsolatban, illetve a lehetőségeket (papír alapú értesítés, e-napló, szülői 
értekezlet, fogadóóra, stb.) Külön kitér a dokumentum a zeneiskolai értékelésre. Az 



intézményi intézkedési terv fejlesztendő területnek jelöli ki a fejlesztő értékelés gyakorlatát, 
ezzel is javítva a tanulói eredményességet. (PP 4. 10, interjúk, intézkedési terv) 
 

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 dokumentumaiban felhasználják az önértékelések, a különböző mérések által 
feltárt információkat, hiányosságokat. Pl. a beiskolázási terv a módszertani vagy az IKT 
eszközök kezelésében tapasztalt hiányosságokra illetve igényekre reflektál. A 
munkatervekben kiemelt feladat a különböző mérések, illetve az azokból nyert információk 
felhasználása (módszerek változtatása, alsó-felső átmenet megkönnyítése, tanulói motiváció 
erősítése.) A beszámolókban mindegyik munkaközösség kitér erre, és jelzi az eredményt, vagy 
annak hiányát. (PP, vezetői interjú, intézményi intézkedési terv, továbbképzési program, 
beiskolázási terv, munkatervek, beszámolók) 
 
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. 
 
A mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, és a korrekció megtörténik, ez 
tükröződik a munkatervekben, beszámolókban is. A tanulságok levonása általában azt jelenti, 
hogy a tanulói képességek hiányára, a motiválatlanságra hivatkoznak. (PP, mérések 
eredményei, interjúk, munkatervek, beszámolók) 
 
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. 
 
A PP-ban szerepel a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
részletes leírása (tehetséges diákok, SNI, BTMN stb.) A munkatervek kiemelt célja az 
esélyteremtés, az SNI-s diákok megsegítése, részletes programot dolgoztak ki erre, beszámoló 
is készül minden évben a végzett munkáról. A beszámolókban az elvégzett munkát 
dokumentálták, a jövőre vonatkozó változásokat (egyéni fejlesztési tervben), de az elvégzett 
munka eredménye, vagy kudarca csak részben látszik a beszámolóból, csupán néhány 
gyereknél van leírva, hogyan tovább. A dokumentumok a fent említettek miatt folyamatos 
korrekcióra szorulnak. (PP 3.5, munkatervek, beszámolók, interjúk) 
 
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 belső tudásmegosztás, mint cél, szerepel a munkatervekben és a beszámolókból is látszik, 
hogy a jó gyakorlatokat megosztják egymással a pedagógusok. Pályázatokon is részt vesznek, 
ezt mind az éves munkaterv, mind a munkaközösségi tervek és beszámolók tükrözik. 
(Határtalanul, Erzsébet tábor stb) A pályázatokból következő feladatokat is előre megtervezik 
(munkatervek) Az iskola vezetése támogatja a pedagógusok megújulási szándékait, legyen az 
egy továbbképzés, vagy egy új módszer helyi kipróbálása. A vezető inspirálja a kollégákat a 
pályázatokon való részvételre is. Ezen támogató vezetés eredménye az 1996-tól működő 
művészeti oktatás, vagy az iskolaotthonos megoldás. Az Előnyben részesítés intézményi 
szabályai szerint a módszertani képzések, a PP céljait segítő képzések, kompetencia 
területekre fokuszáló képzések a döntőek. Tehát az intézmény kellő gondot fordít ily módon 
is a problémára. (interjúk, munkatervek, beszámolók, továbbképzési program, beiskolázási 
terv.) 

1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A tanulói értékelés gyakorlatának fejlesztése kívánatos lenne. A személyes kompetenciák 
figyelembe vétele az értékelést árnyaltabbá tehetné. Tanulói motiváció erősítése. Tanulási 
kudarcok okainak mélyebb elemzése. 
 
Kiemelkedő területek: 
Zeneiskolai értékelési rendszer példaértékű, jó gyakorlatnak minősíthető. A kiemelt figyelmet 
igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység tervezése szintén magas szintű. A 
pedagógusok, munkaközösségek bevonása a tervezési munkába nagyban segíti az intézmény 
hatékony tevékenységét. Az iskolavezetés pedagógusokat motiváló tevékenysége, az 
innovációra, szakmai megújulásra való készség más intézmények számára is példaértékű 
lehet. 

 

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). 
 
Az intézményben határozott célok mentén működő, de demokratikus elvek szerint rendeződő 
közösség működik. Az eredmények a beszámolókban nyomon követhetőek. A 
közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a tanulók személyes 
kompetenciáinak fejlesztésével összhangban történik. PP, beszámolók 
 
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 (zenei nevelés, differenciálás) 
megjelenik. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő pedagógia kiemelten jelen 
van. A pedagógusok munkáját fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus segíti. (Nevelőtestületi 
interjú, vezetői interjú, beszámolók) 
 
2.1.3. 
A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, 
technikákat alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. 
 
Belépéskor családlátogatás, gyerekkel való egyéni beszélgetés, információgyűjtés valamint 
később az iskolai mérések (pl. DIFFER, bemeneti mérések,) adatainak segítségével mérik fel a 
tanuló személyes és szociális képességeit. Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és 
sajátos nevelési igényű tanulók megkülönböztetett figyelmet kapnak. (nevelőtestületi interjú 
(4. Kérdés), beszámolók, vezetői interjú) 
 

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 módszertani kultúrája változatos, mindez kitűnik a szülői, vezetői, pedagógus 
interjúból valamint a munkatervi beszámolókból. 
 
2.2.5. 
A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat 
hajtanak végre. 
 
Az országos és helyi mérések eredményeit fejlesztő célzattal építik be az iskola fejlesztési 
folyamataiba.(mérések értékelése dokumentum, nevelőtestületi interjú 10. kérdés) 
 
2.2.6. 
A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi 
gyakorlatban (tanórai és tanórán kívüli tevékenységek), DÖK programokban. 
 
A Pedagógia programban meghatározott, az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai 
alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai konkrétak, azokhoz különböző 
tevékenységek rendelhetőek, melyek megfelelnek az intézmény lehetőségeinek. Pl. 
középiskolai felkészítő foglalkozások.(Nevelőtestületi interjú, 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. 
 
Igen, megfelelő információval rendelkeznek. A családlátogatást fontosnak tartják és 
alkalmazzák. Egyéb közösségi programokra bevonják a családokat az együttműködés és 
információáramlás érdekében. (szülői kérdőív, interjú, nevelőtestületi interjú) 
 
2.3.8. 
Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló 
szociális helyzetéről. 
 
A Pedagógiai Programban kiemelten megjelenik az ifjúságvédelemi feladatok ellátása, a 
szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység. Az intézmény vezetése és érintett 
pedagógusa részletes információkkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről. 
Személyes kapcsolat van a településen élőkkel. 
 
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 hangsúlyosan kezeli a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos 
pedagógiai tevékenységet, a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységeket, a 
differenciálást, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő pedagógiát, a 
beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítését. A szakmai 
munkaközösségek munkatervében pedig látható a megvalósítás folyamata. 
 

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 PP-ban mint kulcskompetencia jelenik meg s minden pedagógus számára feladat. Fejlesztő 
pedagógussal együttműködve. A szakmai munkaközösségek munkatervében a differenciálás, 
a kooperatív csoportmunka, projekt munka, téma hetek, erdei iskola, illetve a fejlesztési célok, 
feladatok megtalálhatóak. (PP, nevelőtestületi interjú( 9. Kérdés)) 
 
2.4.11. 
Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók 
megkülönböztetett figyelmet kapnak. 
 
SNI-s tanulókra külön fejlesztési tervet készítenek.(Munkaterv) A pedagógusok munkáját a 
felzárkóztatásban, egyéni fejlesztésben, differenciálásban fejlesztőpedagógus valamint 
gyógypedagógusok segítik. (nevelőtestületi interjú, beszámolók) . 



2.4.12. 
A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket 
biztosítanak, alkalmazva a tanulás tanítása módszertanát. 
 
A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó tanulók tervszerűen és 
rendszeresen kapnak segítséget. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség 
kibontakoztatására. A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, 
testi és szellemi képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. Minden tanév első 
hetében tanulásmódszertani foglalkozásokat tartanak. (PP, munkatervek, interjúk) A bejáró 
tanulók részére igény szerint tanulószobát biztosítanak.(PP) A felsős tanulók számára tanulást 
segítő foglalkozásokat szerveznek. 
 

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. 
 
Színvonalas témahetek, erdei iskola, projektnapok szervezése. Tanórákon, foglalkozásokon és 
minden szabadidős tevékenység során - stb.- alkalom nyílik arra, hogy egészségfejlesztés 
történhessen. (nevelőtestületi kérdőív) 
 
2.5.14. 
A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban alkalmazzák a téma 
elemeit. 
 
Az iskola sport, hagyományőrző programokat, szakköröket szervez a tanulók számára, melyek 
során a tanulóknak alkalma nyílik az egészséges és környezettudatos életmód gyakorlatban 
történő megtapasztalására. Erdei iskola, Egészségnevelési nap, Föld napja programok, iskolai 
kirándulások. (beszámolók, interjúk, PP) 
 

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 intézményben nagy hangsúlyt kap a nevelés, a tanulók megismerik az erkölcsi normákat, 
képessé válnak arra, hogy tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket. 
(Nevelőtestületi interjú, nevelőtestületi kérdőív, szülői interjú, vezetői interjú) 
 
2.6.16. 
A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján 
valósítják meg a rájuk bízott tanulócsoportok, közösségek fejlesztését. 
 
A diákcsoportokat együttműködés és előítélet-mentesség jellemzi. (Nevelőtestületi interjú, 
nevelőtestületi kérdőív) 



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. 
 
Az előző évi értékelésre építve fejlesztő célú elemek, nevelési és oktatási feladatok jelennek 
meg a munkatervekben. (Munkatervek, interjúk, vezetői beszámoló) 
 
2.6.18. 
Az intézmény gondoskodik és támogatja a pedagógusok, valamint a tanulók közötti 
folyamatos információcserét és együttműködést. 
 
Az intézményen belüli információáramlás több irányú, a testület tagjai időben megkapják a 
munkájukhoz szükséges információkat. (Nevelőtestületi interjú, nevelőtestületi kérdőív, szülői 
interjú) 
 

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

meg? 
 
2.7.19. 
Közösségi programokat szervez az intézmény. 
 
Kiránduláson vettek részt a pedagógusok. Szülőkkel hagyományőrző programokat szerveznek. 
(interjúk) 
 
2.7.20. 
Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. 
 
Iskolai közös programokon vesznek részt rendszeresen, bekapcsolódnak kirándulásokba, 
osztályprogramokba, szervezésben is a kialakult hagyományok mentén. (DÖK beszámoló, 
munkatervek, beszámolók, interjúk) 
 
2.7.21. 
A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 
 
Az intézmény bevonja a szülőket a közösség életébe, az intézményi hagyományok ápolásába, 
iskolai foglalkozásokba. Kirándulások, Advent, koncertek, jótékonysági bál stb.(szülői kérdőív, 
interjúk) 
 
2.7.22. 
Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti és tanulási kultúrát 
fejlesztő intézkedések meghozatalába. 
 
Az intézményben a diákoknak, szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az őket 
érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat 
kezdeményezzenek. Intézményi Tanács működik. (beszámolók, kérdőívek, szülői interjú 8. 
kérdés)) 



2.7.23. 
A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok önszerveződésének 
lehetőségeivel a tanulók és a szülők elégedettek. 
 
Az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan 
biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és gyermekükkel 
kapcsolatos információkhoz.(szülői interjú (8. kérdés), nevelőtestületi interjú, vezetői interjú) 

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Fejleszthető terület a tanulási nehézségek felismerése és kezelése, illetve az ezekhez 
szükséges hatékony módszerek megismerése. Órai differenciálás, motiváció fejleszthető. 
 
Kiemelkedő területek: 
Az erős hagyományrendszeren alapuló intézmény közösség formáló szerepe példa értékű, a 
településsel szoros együttműködés jellemző. A szülőket bevonják a közösségfejlesztő 
programokba. A tanulás támogatása érdekében tett törekvések, különösen az egyéni 
bánásmód és törődés a felzárkóztatás valamint a tehetséggondozás kiemelkedő területnek 
számítanak. 

 

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 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, az értékelés eredményének visszacsatolása folyamatosan jelen van. 
A kompetenciamérések, ill. házon belüli mérések eredményeiről korrekt információt adnak. 
(Beszámolók, interjúk) 
 
3.1.2. 
Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából 
kulcsfontosságú sikertényező indikátorok azonosítása. 
 
A jogszabályban előírt, az intézmény által azonosított partnerekkel sokoldalú, együttműködő 
a partnerkapcsolat. 
 
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. 
 
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. Öt évre visszamenőleg az országos 
kompetenciaeredményekről a mérési dokumentumban elemzik az eredményeket. 
Szignifikáns eltérés nem tapasztalható az országos átlaghoz képest bizonyos területeken 
enyhe javulás figyelhető meg. (Kompetenciamérések eredményeinek elemzése dokumentum) 
 
3.1.4. 
Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a 
háttérváltozók figyelembevételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják. 
 
Szerény javulás tapasztalható. (Mérési dokumentumok) 
 

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 átlaga és a mérési eredmények az országos átlaghoz és a hozzá 
hasonló iskolák átlagához igazodó, az elvártnak általában megfelelő. (statisztikai adatok, 
mérési eredmények) 
 
3.2.6. 
Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatása 
eredményes, amely mérhető módon is dokumentálható (versenyeredmények, felvételi 
eredmények, stb.). 
 
A Pályairányítás beszámoló részletesen összefoglalja a végzős tanulók továbbtanulási 
statisztikáját. Az iskola tanulói számos különféle rendezésű és irányultságú versenyen vesznek 
részt jó eredményekkel. (PP) Továbbtanulásra felkészítő foglalkozásokon a tanulóknak alkalma 
nyílik eredményesen felkészülni a középiskolai továbbtanulásra (munkatervek, beszámolók, 
interjúk) 
 
3.2.7. 
Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. 
 
A tantárgyi koncentráció jegyében, a fejlesztést szem előtt tartva, a kollégák céltudatos 
tervvel, összefogva, javítottak az eredményeken. (Munkatervek, Beszámolók) 
 
3.2.8. 
Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 
 
Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási címet nyert el az iskola. 
 



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 eredmények elemzése és a szükséges tanulságok levonása és visszacsatolása tantestületi 
feladat A munkaközösségek folyamatosan egyeztetnek a megfelelő információáramlás 
érdekében. A honlapot frissítik. (beszámolók, interjúk) 
 
3.3.10. 
Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása 
tantestületi feladat. 
 
Szakmai munkaközösségek belső tudásmegosztással, hospitálásokkal, célok meghatározásával 
támogatják az eredményes oktatást, nevelést. (Beszámolók, munkatervek, interjúk) 
 
3.3.11. 
A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelés 
eljárásában. 
 
Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok 
levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény - szükség esetén - a mérési-értékelési 
eredmények függvényében korrekciót végez. (Nevelőtestületi kérdőív, vezetői tanfelügyelet 
utáni fejlesztési terv, beszámolók) 
 

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 
 
3.4.12. 
A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. 
 
Jó a kapcsolattartás a középiskolákkal. Érkezik visszajelzés, azonban nem elegendő. Személyes 
kapcsolattartás van a diákokkal, szülőkkel.(vezetői interjú, nevelőtestületi interjú) 
 
3.4.13. 
A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 
 
Az intézményben végzett tanulók tapasztalatait, eredményeit figyelembe véve végzett 
feladatok: Tanulók felkészítése a továbbtanulásra – felkészítő foglalkozások • pályaválasztás 
segítése (részvétel szakmai versenyeken, középiskolák bemutatkozását lehetővé tévő 
programok ) • tudományos előadások, kirándulások szervezése (Munkaközösség munkaterve) 
Következetes az értékelési rendszer. 
 

3. EREDMÉNYEK 

A kompetencia értékelése: 



Fejleszthető területek: 
A továbbtanulás nyomon követése érdekében törekedjen az intézmény a középiskolákkal való 
szorosabb, rendszeresebb együttműködésre. 
 
Kiemelkedő területek: 
Az intézményben végzett magas színvonalú oktató-nevelő munkának köszönhetően a mérési 
eredmények elemzése, az értékelés visszacsatolása folyamatosan megtörténik. A 
kompetenciamérési eredmények szignifikánsan az országos átlagtól el nem térnek, enyhe 
javulás tapasztalható. A sikeresség kulcsa, hogy a fejlesztés minden pedagógustól elvárt 
feladat. 

 

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 jellemző a szakmai munkaközösségek, intézményközi német nemzetiségi 
munkaközösség és más csoportok ( Gyermek és ifjúságvédelmi csoport, DÖK, Pályairányítási 
csoport. Fejlesztő csoport….) együttműködése az éves feladatok, programok megvalósításánál 
(ezek vagy állandó, vagy alkalmi együttműködések). Munkájukat éves munkaterv alapján 
végzik, év végén beszámolnak az elvégzett feladatokról. A munkaterv tartalmazza, hogy melyik 
programért, melyik munkaközösség a felelős, a fő szervező, a többiek együttműködnek a 
megvalósításban Az egy osztályban tanító pedagógusok folyamatosan tartják a kapcsolatot. 
(szakmai munkaközösségek/csoportok beszámolói, interjúk, SZMSZ 2.2, 3.1) 
 
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 szakmai munkaközösségek saját munkatervet készítenek az éves intézményi munkaterv 
céljait is figyelembe véve. Év végén beszámolnak az elvégzett munkáról, reflektálnak, 
javaslatot tesznek a következő tanévre vonatkozóan.( Éves munkatervek és beszámolók, 
SZMSZ 2.2, PP 2.5 szervezeti struktúra) 
 
4.1.3. 
A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 
 
A szakmai közösségek vezetőinek hatás-és jogköre egyértelműen tisztázott. (SZMSZ 2.2.1, 
2.2.2) 
 



4.1.4. 
Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett 
formában zajlik. 
 
Az éves munkatervben, ütemtervben, munkaközösségek munkatervében tervezett módon 
történik a csoportok együttműködése, de éppen aktuális, ad hoc jellegű feladatokra is 
szerveződnek csoportok. (beszámolók, interjúk, SZMSZ III. 3-4.) 
 
4.1.5. 
Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az 
intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 
 
Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket 
(iránymutatás a munkatervekben). Példaértékű az Általános Iskola és az Alapfokú Művészeti 
Iskola együttműködése. A vezetés a -munkaközösségvezetőkre támaszkodik a szakmai munka 
irányításában és ellenőrzésében. (interjúk, SZMSZ III.3-4.) 
 
4.1.6. 
A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának 
ellenőrzése, értékelése. 
 
A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának 
ellenőrzése, értékelése. Az ellenőrzésben, értékelésben az intézményvezető, 
intézményvezető-helyettes és a munkaközösség vezetők vesznek részt. Az intézményi SZMSZ, 
az önértékelési szabályzat tartalmazza a résztvevők körét. ( SZMSZ 2.2.1 és 5 pontja, 
Intézményi önértékelési szabályzat, munkatervek) 
 
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. 
 
A tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl, a 
pedagógusok együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a 
felmerülő problémák megoldásában. Pl. A Gyermek és ifjúságvédelem területén 
kapcsolattartás az osztályfőnökökkel, szülőkkel, Családsegítővel, Gyermekjóléti szolgálattal, 
pszichológussal vagy az SNI tanulók megsegítése érdekében az egy osztályban tanító 
pedagógusok, gyógypedagógus, logopédus együttműködése jellemző.(beszámolók, interjúk) 
 

4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 
 
4.2.8. 
Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. 
 
Az intézményben színvonalas a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. (Munkatervek, 
Év végi beszámolók) 
 



4.2.9. 
Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, 
támogatása. 
 
Az intézményben szerveznek a tantestület tagjainak belső továbbképzéseket (előző években), 
a külső továbbképzéseken tanultakat is megosztják a tantestület tagjai egymással, a 
tudásmegosztás kiemelt feladatként folyamatosan szerepel a munkatervekben. pl.: 
informatikát oktató kolléga belső továbbképzést tart a többi kollégának, új alkalmazások 
stb.(Munkatervek, interjúk) 
 
4.2.10. 
A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 
 
A belső tudásmegosztás működtetését a munkaközösségek végzik. Nagyon komolyan veszik, 
az éves munkatervekben egyik legfontosabb feladatként fogalmazódik meg. A 
munkaközösségeken belül jellemző a hospitálás, bemutató óra, egymás segítése 
önértékelésre, minősítésre, ill. tanfelügyeleti látogatásra készülésnél, új módszerek 
kipróbálásánál, jó gyakorlatok megosztásánál. Sokan vettek részt informatikai képzéseken is. 
(SZMSZ, beszámolók, interjú) 
 

4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 
 
4.3.11. 
Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak 
ki. 
 
Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak 
ki. Az információáramlás szabályozott, a kommunikációs rendszert az SZMSZ 3. , 4. , és 5. 
pontja szabályozza. 
 
4.3.12. 
Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció. 
 
Az intézményben az információáramlás szervezett, a kommunikáció hatékonysága nem 
mindig megfelelő, a túlterhelt kollégáknak ( magas óraszám, sok helyettesítés) nem jut ideje 
arra is hogy, folyamatosan figyeljék az „információ forrásokat”. Az intézményi önértékelésben 
is fejlesztendő területként jelenik meg. („ Belső informatikai felület létrehozása a kétirányú 
információáramláshoz.”) Ennek a felületnek a létrehozása megtörtént. ( SZMSZ, Interjúk: 
vezetői, pedagógus) 
 
4.3.13. 
Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. 
 
Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel is: faliújság, 
honlap, belső levelező rendszer, személyes beszélgetések, információs találkozási pontok( 
értekezletek, megbeszélések). (SZMSZ, intézményi önértékelés, interjúk) 
 



4.3.14. 
Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 
ismeretekhez való hozzáférés. 
 
Az intézmény dolgozói számára többcsatornásan biztosított a munkájukhoz szükséges 
információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. (Interjúk) 
 
4.3.15. 
Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek. 
 
Az éves munkatervben meghatározott kötelező tantestületi értekezleteken kívül, az 
intézményvezető havonta vezetőségi értekezletet tart, ahol az aktuális programokat, 
feladatokat beszélik meg, a témától függően a vezetőségi tagokon kívül másokat is meghívnak. 
A magas szintű szakmai munka érdekében szinte havonta szakmai munkaközösségi 
értekezleteket is tartanak. A tervezett értekezletek létjogosultsága egyértelmű, a kiemelt 
célokból, feladatokból egyenesen következik. (Munkaterv, interjúk) 
 
4.3.16. 
A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban 
folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 
 
A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban, írásban vagy egyéb 
formában rendszeresen eljutnak a munkatársakhoz. pl.: munkaértekezletek, tantestületi, 
fenntartói igazgatói értekezleteken, óramegbeszéléseken, beszélgetéseken, emlékeztetők 
során. ( SZMSZ, interjúk) 

4. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A szervezeten belüli információáramlás hatékonyságának növelése. Az információs csatornák 
rendszeres, naprakész használata a kapcsolattartás során. 
 
Kiemelkedő területek: 
A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv 
szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. 
Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra 
áll, amely a pedagógusok szakmai együttműködésén alapszik. A nevelő-oktató munka 
érdekében tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, innovatív közösségeket 
alakítottak ki. A tudásmegosztás rendszeresen, tervezetten működik. 

 

 

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. 
 
Mind a PP, mind az SZMSZ megjelöli a külső partnereket és a kapcsolattartókat, az intézmény 
vezetése ezt a feladatot el is látja. Nem csupán a szülők, fenntartó, de a helyi önkormányzat 
stb. is fontos szerepet töltenek be az intézmény életében. (SZMSZ, PP, interjúk) 
 
5.1.2. 
A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 
 
Az intézmény dolgozói is fontosnak tartják a partnerek igényeinek felmérését és azok 
teljesítését. (SZMSZ, interjúk) 
 

5.2.Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 
 
5.2.3. 
Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is 
rendelkezik. 
 
SZMSZ-ben nincs tartalomleírás, csak a szülők esetében. A PP-ban említés történik a 
partnerekről, a családon, szülőkön kívül a civil szervezetekről, alapítványokról, de részletes 
leírás itt sincs. (PP 3.7.3) 
 
5.2.4. 
Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső partnerekkel való 
egyeztetés. 
 
SZMSZ szerint a szülői munkaközösség, diákönkormányzat, intézményi tanács esetében 
megtörténik az egyeztetés, amelyet a jogszabályok is előírnak. (SZMSZ, vezetői interjú) 
 
5.2.5. 
Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének 
megismerése. 
 
Dokumentálva ugyan alig van (pl. szülői kérdőív), de az interjúk arról tanúskodtak, hogy a főleg 
a szülői, önkormányzati igényeket figyelembe veszik. A szülők kérdéseikkel, kéréseikkel 
nyugodtan fordulhatnak az iskolához. (SZMSZ, interjúk) 
 
5.2.6. 
Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 
 
SZMSZ-ben a fegyelmi eljárás, illetve a házirend melléklete tartalmazza a panaszkezelés 
szabályait. (SZMSZ, Házirend) 
 

5.3.Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 
 



5.3.7. 
Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási 
kötelezettségeinek. 
 
A honlapon szerepel a közzétételi lista a megfelelő tartalmakkal. A beszámolókban szerepel a 
szülők tájékoztatása az e-napló és egyéb formában. Az interjúk is alátámasztották ezt. (PP 3.7 
kapcsolat a szülőkkel, SZMSZ: közzétételi lista, interjúk) 
 
5.3.8. 
Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás 
szóbeli, digitális vagy papíralapú). 
 
SZMSZ és PP is tartalmazza tájékoztatás módjait. Mivel viszonylag kis településről van szó, nem 
szokatlan a személyes, szóbeli tájékoztatás, illetve a hagyományos papíralapú sem. Jelenleg 
egyre fontosabbá vált a digitális tájékoztatás (honlap, e-napló) A honlap korszerű, világos 
szerkezetű, naprakész. (PP, SZMSZ, vezetői interjú, honlap, bejárás) 
 
5.3.9. 
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 
 
Az utóbbi időben egyre fontosabb lett a digitális tájékoztatás, ezirányban mozdult el az 
intézmény is. (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. 
 
A munkatervekből is látszik az intézményközi szakmai szervezetben (német) való részvétel, a 
községi rendezvényeken való szereplés (műsorok). A zenei munkaközösség kiemelt célja a falu 
életébe való bekapcsolódás, az egész közösség életét meghatározza a tevékenységük. Hatásuk 
túlmutat az iskolai falain. (SZMSZ, munkatervek, beszámolók, vezetői interjú, bejárás) 
 
5.4.11. 
A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken. 
 
Az intézményi dokumentumokból és az interjúkból is jól látszik, hogy a helyi eseményeken az 
intézmény fontos szerepet tölt be. Az iskola nem elégszik meg az oktató-nevelő 
tevékenységgel az iskola falai között, az egész közösség erősítése szívügyük. (munkatervek, 
beszámolók, interjúk) 
 
5.4.12. 
Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, 
illetve az ezekre történő jelölésekkel. 



Zeneiskola Kiváló minősítést kapott. Egyéni díjra (tanár) pályáztak, de nem kapták meg. Az 
önkormányzat azzal köszöni meg a közéleti tevékenységüket, hogy segíti az iskola 
infrastruktúrájának állagmegóvását, ill. a szociálisan hátrányos tanulókat. 

5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Az intézmény kiemelkedő közéleti tevékenységének megismertetése a régióban. 
 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény kiemelkedő szerepet tölt be a település életében (koncertek, ünnepségek, 
jótékonysági rendezvények), nem zárkóznak el, hanem továbbviszik a hagyományokat. 
Diákjaikat is arra nevelik, hogy felelős állampolgárok legyenek, akik a közösség életét is 
fontosnak tartják, nem csupán az egyéni érdekeiket. 

 

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. 
 
A Pedagógiai program 3.1 pontjában vannak megfogalmazva az intézmény nevelő-oktató 
munkájának céljai, feladatai, és a megvalósulásukat biztosító eszköz-és eljárásrendszer. Az 
intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges 
infrastruktúra meglétét és szükség esetén a hiányokat jelzi a fenntartó, a helyi önkormányzat 
felé. De jelen esetben a célok eléréséhez a feltételrendszer adott.( Az épületen belül kisebb 
javítások szükségesek, elhasználódott hangszerek cseréje, informatikai eszközpark bővítése 
folyamatban van, a játszótér is felújításra került) ( Év végi beszámolók, vezetői interjú, 
intézményi bejárás, éves munkaterv, PP 2.helyzetelemzés) 
 
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 intézmény nem rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési 
tervvel. Az éves munkatervben kitérnek azonban a kockázati tényezőkre. Az intézményben 
adottak a képzési struktúrához, a nevelőmunka feltételeihez és pedagógiai céljaihoz szükséges 
eszközök. A községi önkormányzat segíti az intézmény infrastruktúrájának fejlesztését, 
karbantartását. A község uszodájába, úszásoktatásra térítésmentesen járhatnak az intézmény 
tanulói. ( Vezetői interjú, PP ) 



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. 
 
Az intézmény nem rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel, ill. a 
különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésének, oktatásának biztosítására vonatkozó 
Intézkedési tervvel sem. A különleges bánásmódot igénylő tanulók számára adottak a tárgyi 
eszközök (fejlesztő szoba, játszószoba, fejlesztő játékok) és személyi feltételek (fejlesztő 
pedagógus, logopédus). (Vezetői interjú) 
 
6.2.4. 
Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez 
rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök. 
 
Az intézmény munkaterve tartalmazza az infrastruktúra fejlesztésének irányát. Az 
eszközbeszerzés az elhasználódás függvényében valósul meg. Folyamatos egyeztetés történik 
a fenntartóval, a helyi önkormányzattal és a szakemberekkel.(Munkatervek, Vezetői 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 az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, az 
eszközök kihasználtsága, tanórán való alkalmazásuk nyomon követhető az elektronikus 
naplóban és a pályázati beszámolókban. A digitális eszközpark további fejlesztését, 
modernizálását tervezik. (munkatervek, Vezetői interjú, bejárás) 
 

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 rendszeresen (minimum évente) pontosan felméri a humánerőforrás 
változásokat, esetleges új szükségleteket. Munkatervek, beszámolók tartalmazzák a személyi 
feltételeket, és az azokban bekövetkező változásokat, a szakos ellátottság biztosítása 
érdekében. Pedagógiai asszisztens, pszichológus alkalmazása nagymértékben segítené 
munkájukat. (SZMSZ, Munkatervek, Továbbképzési program, vezetői és pedagógusi interjú) 
 
6.4.7. 
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a 
fenntartó számára. 



Az intézményvezető a humánerőforrás változásait folyamatosan jelzi a fenntartónak. Óraadók 
alkalmazásával a szakos ellátottság biztosított. A továbbképzési programban az egyetemi 
diploma megszerzése és a szakvizsgás képzések prioritást kapnak.(Munkatervek, 
Továbbképzési program, interjúk) 
 
6.4.8. 
A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az 
egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. 
 
Az intézmény vezetése törekszik a pedagógiai munka megszervezésében és a feladatok 
elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés elvét betartani. A feladatmegosztásban 
a szakértelem és a motiváltság prioritást kap. A munkaközösségek az adott területükhöz 
tartozó célok, feladatok megvalósítására irányuló tevékenységeket koordinálják, tagjaik 
munkáját segítik. A munkaközösségen belüli kommunikáció is a reális munkaelosztás 
megvalósítását erősíti.(Munkatervek, Munkaközösségi beszámolók) 
 
6.4.9. 
A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az 
intézmény deklarált céljainak. 
 
Az intézményben foglalkoztatott pedagógusok végzettsége megfelel a Pedagógiai programban 
megfogalmazott cél-és feladatrendszernek, a nevelő-oktató munka feltételeinek. A szakos 
ellátottság óraadók alkalmazásával biztosított (fizika, földrajz). (PP, beszámolók, vezetői 
interjú) 
 
6.4.10. 
Az intézmény pedagógus továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az 
egyéni életpálya figyelembe vételével alakították ki. 
 
Az intézmény pedagógus Továbbképzési programjában és Beiskolázási tervében megjelölt 
továbbképzések az intézmény fejlesztési céljaihoz igazodnak, figyelembe véve a pedagógusok 
egyéni életpályáját is. A vezetőség támogatja a pedagógusok továbbképzését, megjelölve a 
prioritásokat (módszertani, informatikai képzések, pályázatok, hétévente kötelező 120 órás 
továbbképzés). A dokumentum rögzíti az alapelveket, kitér a költségekre és a helyettesítés 
rendjére is. (Továbbképzési program 2018-2023, Beiskolázási tervek, vezetői interjú, PP) 
 
6.4.11. 
A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. 
 
A vezetők felkészültek a célként meghatározott belső ellenőrzések, minősítő eljárások, 
minősítő vizsgák, tanfelügyeleti ellenőrzések és az azokhoz kapcsolódó intézményi 
önértékelési feladatok hatékony ellátására. A vezetők rendelkeznek ez irányú végzettséggel, 
és több éves tapasztalattal. (Munkatervek, Intézményi és vezetői önértékelés, vezetői 
tanfelügyelet 2018, beszámolók, vezetői interjú, vezetői pályázat) 

 

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 intézmény vezetője, munkaközösség vezetők személyesen és aktívan részt vesznek a 
szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében. (PP, SZMSZ, interjúk) 
 
6.5.13. 
Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott 
normák, szabályok jellemzik. 
 
Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a fenntartó által elvárt, a nevelőtestület által 
elfogadott és betartott normák, szabályok jellemzik. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka 
életelvű és értékcentrikus. Fontos szerepet kap, hogy „Tanulóik körében a szorgalomnak, a 
tudásnak és a munkának becsülete legyen.” Törekszenek az emberek közötti érintkezés, a 
kommunikáció elfogadott normáinak kialakítására, a humánumra, az egyén és a közösség 
iránti tiszteletre, alapvető emberi értékek elfogadtatására. Kiemelkedő fontosságú az 
intézmény számára a hagyományok ápolása, hagyományteremtés (pl.: Alapfokú Művészeti 
Iskolában zenei képzés). (PP, SZMSZ 4. fejezet, interjúk) 
 
6.5.14. 
Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső 
igényesség, hatékonyság jellemző. 
 
Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a belső igényesség 
jellemző. A munkaközösségi beszámolók szakmailag, tartalmilag kiemelkedő színvonalúak. 
Nagy hangsúlyt kapnak a belső mérések, értékelések, összehasonlító elemzések, közös 
programok (hangversenyek, adventi készülődés. farsang). (SZMSZ, Interjúk, Munkaközösségi 
munkatervek és beszámolók) 
 
6.5.15. 
Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai 
gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 
 
Az intézmény munkatársai napi szinten megosztják egymás között a jó tanulásszervezési és 
pedagógiai gyakorlatokat, beszélgetéssel, hospitálás során, munkaközösségi 
megbeszéléseken. A belső tudásmegosztás minden munkaközösség munkatervében és 
beszámolójában szerepel. Mentoráló intézményként segítették más intézményekben az egész 
napos iskola saját arculatra formálását. ( Munkatervek, beszámolók, vezetői 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 intézmény hagyományai megjelennek az SZMSZ-ben, a munkatervekben és a 
beszámolókban. A hagyományápolás az oktató-nevelő munka szerves részét képezi. Alapfokú 
művészeti iskola koncertjei, Falufutás, Táncház, Kihívás napja, Erdei iskola, Hagyományos 
ünnepélyek, Tanulmányi versenyek stb. ( Intézményi önértékelés 2018, SZMSZ 4.fejezet, PP 
3.1.6 , 4.4, Munkatervek, ütemterv, Beszámolók, Interjúk) 
 
6.6.17. 
Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, 
hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. 
 
Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény hagyományait. 
A partnerek folyamatos tájékoztatást kapnak az intézmény megvalósult programjairól, 
várható eseményeiről, és lehetőséget kapnak esetenként a lebonyolításban való 
közreműködésre. Civil szervezetek, Német nemzetiségi és Helyi önkormányzat, Szülői 
szervezet stb. (A Szülői Szervezet sokat segített a rendezvények megvalósításában.) ( Év végi 
beszámolók, vezetői, pedagógusi és szülői interjúk) 
 

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 intézményen belüli feladat-és hatásköröket az SZMSZ, ill. az alkalmazottak munkaköri 
leírása tartalmazza. Az eredményekről a munkaközösség vezetők, és az egyes területek 
felelősei legalább félévi gyakorisággal beszámolnak az intézmény vezetőjének, beszámolót 
készítenek írásban tanév végén a munkaközösségek, egyéb csoportok munkájáról. Az 
eredményekről vezetőségi, munkaközösségi, nevelőtestületi értekezleteken számolnak be. 
(SZMSZ, Munkatervek, Beszámolók) 
 
6.7.19. 
A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 
 
A feladatmegosztás alkalmával a vezetőség a szakértelem és az egyenletes leterheltség elvét 
alkalmazza, az intézményvezető, a helyettese, a munkaközösség vezetők és az alkalmazottak 
között. (SZMSZ, Beszámolók, vezetői interjú) 
 
6.7.20. 
A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SZMSZ) 
rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvalósulását. 
 
A felelősség és hatáskörök az intézmény helyi szabályozásában (SZMSZ) rögzítettek, ezek a 
kijelölt feladat megvalósulását teljes mértékben támogatják. Az intézményvezető vezeti a 
tantestületet. A vezető és helyettese egymás között megosztva irányítják és ellenőrzik a 
pedagógusok, a nevelő-oktató munkát segítő és a technikai dolgozók munkáját. A 



dokumentumban rögzített, hogy az intézményvezető milyen feladat-és hatásköröket ad át az 
intézményi vezetőségi tagoknak. (SZMSZ 1. és 2. pontjaiban) 
 

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 intézményben folyamatosam megtörténik az egyének és csoportok döntés-előkészítésbe 
történő bevonása – képességük, szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján. ( SZMSZ: 
feladatkörök, Interjúk) 
 
6.8.22. 
Ennek rendje kialakított és dokumentált. 
 
A döntéselőkészítésbe történő bevonás rendje kialakított és dokumentált. pl.: A 
döntéselőkészítés színterei: nevelőtestületi megbeszélés, értekezlet, vezetői értekezletek. 
DÖK diákparlamentre az iskola vezetésén túl a polgármester meghívása. Technikai dolgozókkal 
heti rendszerességgel beszélgetés. ( SZMSZ, Interjúk) 
 

6.9.Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 
 
6.9.23. 
Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal 
segítik a fejlesztést. 
 
Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal 
segítik a fejlesztést, közös beszélgetések alkalmával, szakmai megbeszéléseken, 
értekezleteken fejtik ki álláspontjukat. A tantestület tagjai nyitottak az innovációra. 
Törekszenek a továbbképzéseken megismert új módszerek alkalmazására, a jó gyakorlatok 
átvételére és mindennapi pedagógiai munkába történő beépítésére. (Év végi beszámolók, 
Intézményi/vezetői önértékelés 2018., vezetői és pedagógusi interjúk) 
 
6.9.24. 
Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző 
műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 
 
Az intézmény vezetősége támogatja a szakmai fórumokon, továbbképzéseken való részvételt. 
Szorgalmazza a belső szakmai képzéseket, önképzést, nyitott a munkatársak egyéni 
kezdeményezéseire ( Munkatervek, beszámolók, Intézményvezetői önértékelés ) 
 
6.9.25. 
A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a 
testület és az intézményvezetés. 
 



A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a 
testület és az intézményvezetés Munkaközösségeken belül történik a továbbképzések 
tanulságainak megosztása. A "Jó gyakorlat"-ok bemutatása. (Munkatervek, Év végi beszámoló 
2016/2017, Intézményi/vezetői önértékelés 2018. vezetői és pedagógusi interjúk) 

6. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Humánerőforrás fejlesztése: pedagógushiány csökkentése, pedagógiai asszisztens 
alkalmazása. Jó gyakorlatok szélesebb körben történő publikálása. A különleges bánásmódot 
igénylő tanulók fejlesztéséhez szükséges eszközpark bővítése. 
 
Kiemelkedő területek: 
A nevelő-oktató munkához szükséges infrastruktúra. Az intézményben a pedagógusok készek 
a szakmai fejlődésre, tanfolyamokon, továbbképzéseken vesznek részt, fontosnak tartják a 
tudásmegosztást. Az intézmény számára kiemelkedő fontosságúak a hagyományaik, 
amelyeket a dolgozók, a külső partnerek és a civil szervezetek is ismernek és támogatnak. A 
hagyományok megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetőek az iskolai 
szervezet működésében, és az oktató-nevelő munka szerves részét képezik. 

 

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 a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan 
értékeli. A tartalmi szabályozók, a környezet változása, az intézményi eredmények 
ismeretében felülvizsgálták a dokumentumot. Az intézmény napi gyakorlatában jelen van a 
folyamatos tájékozódás, elvárásoknak megfelelés. (PP, Munkaterv, beszámolók, interjúk, 
bejárás) 
 
7.1.2. 
A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az 
intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. 
 
A PP fejezete a jogszabályi és tartalmi előírásoknak megfelelően tartalmazza az intézmény 
sajátos nevelési-oktatási feladatait. 
 



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 a PP-ben foglaltak megvalósítását a PP alapján az éves munkatervek szerint 
folyamatosan nyomon követi. Ezt támasztják alá a munkaközösségi tervek és beszámolók 
valamint a vezetői és pedagógus interjún kapott releváns válaszok. 
 
7.2.4. 
Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, 
ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül. 
 
Az éves tevékenységek ütemezése az éves munkatervek és a munkaközösségi 
munkatervekben kerül rögzítésre. (PP, Munkaterv, beszámolók, interjú) 
 
7.2.5. 
A tervek nyilvánossága biztosított. 
 
Az intézmény honlapján elérhetőek a következő dokumentumok, úgymint PP,SZMSZ, 
Közzétételi lista, Éves Program, Mérési eredmények és a Házirend a 20/2012.EMMI 
rendeletnek megfelelően. A dokumentumok az intézményben elérhetőek. 
 
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. 
 
Az éves munkatervekben és a munkaközösségi munkatervekben egyértelműen jelennek meg 
a célokra, feladatokra vonatkozó feladatok és felelősök valamint a határidők. Mindezek 
értékelése nyomon követhető a beszámolókban..(PP, Munkaterv, beszámolók, interjú, Mérési 
dokumentumok) 
 
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 mérési eredmények elemzése a jogszabályban előírtaknak megfelelően történik. A 
beszámolókban az eredmények ismertetése megjelenik. A mérési eredmények mérésének 
eredményei az országos átlagnál enyhén jobbak (PP, Munkaterv, beszámolók, interjú, 
Továbbképzési terv) 
 
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. 
 
Nyitottak az új módszerekre, több teremben van projektor, számítógép és elegendő digitális 
eszköz. Taneszközök (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) kiválasztása a hatályos és vonatkozó 
jogszabályok betartásával történik. A tanulók fizikai állapotának méréséhez NETFIT®, a 
Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztet alkalmazzák. (PP, interjúk, intézményi bejárás) 

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: 
Az iskolai tankönyvválasztás aktualizálása a hatályos jogszabályoknak megfelelően. 
 
Kiemelkedő területek: 
A Pedagógiai Programban foglaltak megvalósulását az intézmény folyamatosan nyomon 
követi. A tanév tervezésekor megtörténik a tervek ütemezése, mely az éves munkatervben és 
intézkedési tervekben kerül rögzítésre. A tervekben jól követhetőek a Pedagógia Programban 
megfogalmazott kiemelt célokra vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, valamint a 
megvalósulást jelző eredménymutatók. 
 


