
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 stratégiai és operatív dokumentumai elkészítésébe az intézmény vezetése 

bevonja a nevelőtestületet, a munkatársak felkészítése a feladatra időben megtörténik. Az 

egyéni kezdeményezéseket, munkaközösségi javaslatokat is figyelembe veszik ennek 

megvalósítása során. (Forrás: Intézkedési terv) Az intézmény Pedagógiai programja, 

Szervezeti és működési szabályzata, az egymást követő két év Munkatervei és az éves 

beszámolók – a munkaközösségi beszámolóval kiegészítve – alapján nyomon követhető a 

dokumentumok egymásra épültsége. pl.: PP. 5. melléklet; VI. fejezet 18. és 19. pontjában 

részletezik a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való bánásmódot. A képességek 

kibontakoztatását szolgáló tevékenységeket meghatározták. A választható órakeretből 

megvalósuló foglalkozások és a tanórán kívüli foglalkozások a megfogalmazott cél 

megvalósulását szolgálják. Ez az SZMSZ 12. pontjában megjelenik, mint iskolai speciális 

jellemző: angol nyelvi emelt szintű oktatás, informatikai emelt szintű oktatás, úszásoktatás. 

Az órarendben és tantárgyfelosztásban is szerepel. Az éves munkatervekben konkrét 

tevékenységekként jelennek meg: versenyek, projektnapok, rendezvények formájában – 

pl.:Halloween party, kick-ball sportjáték, William Blake angol nyelvi szép kiejtési verseny. 

Ezek által ismerkednek a tanulók az angolszász szokásokkal és kultúrával. (Forrás: 

Munkatervek, beszámolók, pedagógus interjú, vezetői interjú, szülői 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. 

A Vezetői program helyzetelemezésében a tagintézmény-vezető feltárta az intézmény 

erősségeit és változtatásra érdemes folyamatait illetve igényeit. Ebben utalt a Pedagógiai 

részprogramjuk ilyen irányú megváltoztatására, amely meg is történt. A település egyetlen, 

meghatározó köznevelési intézményeként fontosnak tartják a helyi lakosok igényeit, illetve 

Szeged közelségének elszívó hatása ellensúlyozásaként bevezették 3 évvel ezelőtt a tagozatos 



oktatást angolból is, amely hatása már megmutatkozik a beiskolázási adatokból az első 

osztálynál. Ezt a pedagógus és szülő interjúk is alátámasztották. Az angol nyelvi 

próbanyelvvizsga eredményei a korábbi évek visszaeséséhez képest intézményi szinten is a 

tavalyi évben jelentős javulást mutatott, ami az ilyen irányú beavatkozó (intervenciós) 

intézkedéseknek tudható be. pl.: 1 angoltanári státusszal bővítették az előző években az angol 

oktatást, így kisebb létszámú nyelvi csoportokat tudtak kialakítani, amely által hatékonyabbá 

tudták tenni a nyelvi képzést. (Forrás: éves intézményi beszámolók, vezetői interjú, 

pedagógus interjú, szülői interjú). 

1.1.3. 

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak 

felkészítése a feladatra időben megtörténik. 

Kiemelt feladatnak tekintik a Pedagógiai program alapján a „tanulók önismeretének, szociális 

készségeinek fejlesztését, a felzárkóztatást, a „hozott hátrányok” felszámolását. A tanuló 

sikerélményhez juttatását, olyan módszerek alkalmazásával, amely megerősíti a tanulót 

abban, hogy " jó tanulni, érdemes dolgozni.” Ennek érdekében KIP-módszerre felkészítő 

továbbképzésen vett részt a tantestület minden tagja. (Forrás: Továbbképzési program). A 

pedagógus tanmenetekben a tanórákat így tervezik. (a tantárgy óraszámának figyelembe 

vételével lehetőség szerint minden hetedik óra KIP-es óra). A SZTEJKI bemutatóórák 

tervezésénél és meghirdetésénél KIP-es órák is jelentős hányadban szerepelnek 

összintézményi szinten (Forrás: munkaközösségi beszámolók, szakmai műhely beszámolók, 

tanmenetek) 

1.1.4. 

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 

Az intézmény a SZTEJKI tagintézményeként működik. A tagintézmények munkájának 

összehangolását Igazgatótanács által gyakorolják, amelynek élén a főigazgató áll. SZMSZ 15. 

pontjában szabályozzák és egyértelműsítik a képviseleti jogkört. (főigazgató képviseli az 

intézményt) SZMSZ 22/B – főigazgatói beszámoló kötelezettség szabályozása az Intézményi 

Tanács felé. Az Intézményi Tanács tagjai: tagintézmény vezetők, SZMK vezetők 

tagintézményenként, Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének delegált képviselője, SZKTT 

Koordinációs Központjának vezetője, aki biztosítja a helyi önkormányzatok felé az 

információáramlást. Az Intézményi Tanács a főigazgató beszámolóját az intézmény 

működésével kapcsolatos álláspontjáról a fenntartót tájékoztatja. Meghatározott eljárásrend 

alapján történik a főigazgatón keresztül a fenntartóval való együttműködés. pl: pályázatoknál 

„pályázati bejelentő lap” kitöltésével és a szolgálati út betartásával-főigazgatói 



ellenjegyzéssel- történik a folyamat elindítása. Karbantartási- és fejlesztési igény 

érvényesítése „Igénybejelentő lapon” történik az előző eljárásrend alapján, amely után a 

tankerületi referens elindítja az intézkedést. Döntési jogköre jogszabályban és a Szegedi 

Tankerületi Központ belső szabályzatában foglaltak szerint van. (Forrás: vezetői interjú, 

SZMSZ) 

1.1.5. 

Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés 

dokumentumainak összehangolása megtörténik. 

A 2018. január 25-2022. augusztus 31. tartó intézményi önértékelési ciklust lezáró Intézkedési 

tervben a stratégiai dokumentumok kiemelt céljai és feladatai megtalálhatók pl.: KIP-módszer 

alkalmazása. Ennek további összehangolása a későbbiek során várható, ugyanis 

infrastrukturális fejlesztésre, - amely hátteret biztosít a módszer hatékony alkalmazására-, 

intézkedési terv elkészítését jelölték meg feladatként, amelynek határideje 2018. június 15. 

(Forrás: Intézkedési terv) 

1.1.6. 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek 

terveivel. 

Az intézményi Munkatervekben, és az éves Beszámolókban nyomon követhetőek a 

Pedagógiai programban meghatározott stratégiai célok tevékenységhez kötött megvalósítása. 

Pl.: PP. 6. 4. pontban egyértelműen meghatározzák a szenvedélybetegségek megelőzésére 

vonatkozó feladataikat. Ehhez egy országosan elismert és közkedvelt toxikológus 

drogprevenciós előadását szervezték meg, valamint egészségheti programsorozatot 

valósítottak meg. (Forrás: 2016-17. Munkaterve, 2016/17. SZTEJKI éves beszámoló- Ember 

a természetben, földünk és környezetünk szakmai műhely beszámoló- pedagógus interjú). A 

vezetői programban megfogalmazott vezetői koncepció időarányos megvalósítása 

bizonyítható. Törekednek a Beszámolókban a visszacsatolásra, biztosítva az újratervezhetőség 

lehetőségét. (Forrás: Pedagógiai Program, Beszámolók, Munkatervek) Ezt támasztja alá a PP. 

1. melléklet 100. pontjában megfogalmazottak: „ Pedagógusaink tanév közben, a tanmenet 

elkészítésénél részletezett szempontok szerint módosítják tanmenetüket, ha a tervezett és 

tényleges tanórai előrehaladás közötti eltérés meghaladja a tantárgy 2 heti óraszámát.” 

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. 

A Pedagógiai program XIV. fejezete utal a NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok 

helyi megvalósítására. pl.: kiemelten kezelik az esélyegyenlőség megteremtését, ehhez 

kapcsolódó módszereket alkalmaznak pl.: tanulás tanítása, egyéni felzárkóztatás stb. (Forrás: 

Pedagógiai program). A továbbképzési program és a beiskolázási terv ennek alapján 

tartalmazza a nevelőtestület tagjainak felkészítését pl.:Komplex Instrukciós program 

továbbképzés a 2016-os továbbképzési tervben. (Forrás: Továbbképzési program és 

beiskolázási terv) A Pedagógiai program 1. melléklet 47. pontjában találjuk a tanulási 

kudarcnak kitett tanulókkal való bánásmódot, amely összhangban van a lemorzsolódás 

jelentés kapcsán megvalósítandó intézményi feladatokkal. Meghatározzák a szaktanár 

feladatait ezzel kapcsolatban, vagyis 1 félévre szóló felzárkóztató program elkészítését és 

ennek végrehajtását várják el a szaktanártól, ha tanulócsoportjában van tanulási kudarcnak 

kitett tanuló, amelynek fogalmát a Pedagógiai program 1. melléklet 44. pontjában pontosan 

meghatározzák. (Forrás: Pedagógiai program) 

1.2.8. 

Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a 

dokumentumokban nyomon követhető. 

A Pedagógiai program 1. melléklet 48. pontjában meghatározzák a szociális hátrányok 

enyhítését segítő tevékenységet HH, HHH-sok számára: pl.: felvilágosító munka a szociális 

juttatások lehetőségeiről szülői értekezleten, fogadóórákon. A pedagógus interjú során 

kifejtették az intézmény pedagógusai, hogy szoros kapcsolatot tartanak a település 

önkormányzatával, illetve a Családsegítő Szolgálattal. Ennek köszönhetően támaszkodnak a 

véleményükre pl.: tűzifajuttatás során, szociális támogatások rászorulóhoz való közvetítése 

alkalmával. Pályáztak az IPR-re, a Sándorfalvi Közalapítványhoz nevezési díjak tekintetében, 

országosan az Erzsébet-táborra, Határtalanul pályázatra stb., amik szintén enyhítik a 

rászorulók terheit. Az intézmény pedagógusai is szolidárisak, karácsonyi Cipős doboz akciót 

is hirdettek a gyerekek számára való adományozás céljából. (Forrás: pedagógus interjú) 

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 tervekben megjelenő oktatási-nevelési célok megjelennek az operatív tervezési 

dokumentumokban, azok megvalósulása nyomon követhető az éves beszámolókban. pl.: az 

egészségnevelési és környezeti nevelési program ( Pedagógiai program 5/A melléklet)konkrét 

célokat és feladatokat sorol fel, amiket az éves Munkatervben és éves beszámolókban 

megtalálhatunk. Tantárgyi tanmenetekben is szerepelnek az ezzel kapcsolatos témák. 

Tanulmányi versenyeken (Bor Pál fizikaverseny stb.), tanösvény gondozáson, papírgyűjtésen, 

egészséghéten, egészségmegőrző előadásokon, erdei iskolai programokon, iskolai könyvtári 

Zöld – médiumokon, rajzpályázatokon, kiállításokon stb. keresztül széleskörűen 

gondoskodnak a tanulók egészségtudatos és környezettudatos szemléletének fejlesztéséről. 

(Forrás: Pedagógiai program, Éves munkaterv, Éves beszámoló, tanmenet, vezetői interjú, 

pedagógus interjú) 

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. 

A megvalósításról szóló intézményi dokumentumok (Éves munkaterv, Munkaközösségi 

munkatervek, DÖK-munkaterv) elkészítése és jóváhagyása a nevelőtestületi értekezletekről 

szóló jegyzőkönyvekből kiderül. A DÖK segítő pedagógus az interjú során beszámolt arról, 

hogy a tanulói demokráciára nevelés fontos feladata az intézménynek. Ezzel kapcsolatban 

gyakorolják a diákjogokat az iskolában. Évente 1 iskolai programról dönthetnek a diákok. 

Idén új elemként jelenik meg az iskolarádió működtetése. Gondoskodnak az osztálytitkárok 

az információáramlásról. (Forrás: Éves munkatervek, munkaközösségi munkatervek, Éves 

beszámolók, pedagógus interjú, nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyvei) 

1.3.11. 

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

alkalmazását. 

A Pedagógiai program 5. melléklet 3.2 pontjában megfogalmazzák az intézmény oktatási 

céljait és a 3.3 pontban a célokból eredő feladatokat. Figyelembe veszik a helyi 

sajátosságokat, a lakókörnyezet, a jellemző életkörülmények, a tanulói összetétel alapján az 

iskola diákjainak nagy hányada csekély tanulási ambícióval rendelkezik és/vagy magatartási, 

beilleszkedési zavarral is küzdenek, amelyek következtében törekednek a praktikus ismeretek 

hatékony átadására, a KIP-módszer alkalmazására, a Sakk-palota program bevezetésével a 

logikus gondolkodás fejlesztésére. (Forrás: Pedagógiai program, pedagógus interjú, vezetői 

interjú, helyszíni bejárás) 



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 pedagógusok tanmeneteiben megjelenik a Pedagógiai program 1. mellékelt 45. pontja 

alapján az év eleji szintmérés, aminek eredménye alapján gondoskodnak a felzárkóztatásról 

mind tanórán, mind tanórán kívül. A próbanyelvvizsga eredményeit az angol munkaközösség 

elemzése alapján minden angoltanár beépíti a tanmenetébe, az OKM mérés eredményeinek 

tapasztalatai alapján intézkedési tervet készítettek, amely segíti a tanulási eredmények 

javítását. A vezető elmondta az interjú során, hogy az intézmény minden pedagógusának 

feladata a kompetenciaméréshez szükséges tudástartalmak elsajátíttatása, 4. évfolyamon belső 

mérést végeznek az OKM feladatai alapján, amely a nívócsoportos oktatás kialakítását segíti 

5. évfolyamon. A tanulói kompetenciák elsajátítását a tanítási órákon kívül tanórán kívüli 

programokkal is segítik. Témahetek (Digitális-, fenntarthatósági témahét) ÖKO-iskolai 

programok, stb. is szolgálják a szülői elégedettség alakulását, valamint ezekbe a programokba 

bevonják a szülőket is. (Forrás: Éves munkatervek, éves beszámolók, Intézkedési tervek, 

Cselekvési programok, web-oldal, helyszíni bejárás, pedagógus interjú, vezetői interjú, szülői 

interjú) 

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 munkatervben, munkaközösségi tervek, szakmai műhelyek tervei az éves 

beszámolókban értékeléssel, reflexióval együtt jelennek meg. Egymást követő két évben a 

korábbi év tapasztalatát beépítve a korrekció, fejlődést ösztönző lépések nyomon követhetőek. 

Pl.: a mérési eredmények javítása céljából munkacsoport létrehozása az angol 

munkaközösségben, akik a nyelvi eredményekből következtetéseket vonnak le, cselekvési 

tervet alkotnak. A beszámolók rövid reflexiót is tartalmaznak a megvalósulásról. A SZTEJKI 

összintézményi beszámoló kevés tagintézményi sajátosságot tartalmaz, csak a statisztikai 

adatok összehasonlító elemzésére szorítkozik. Szerencsésebb lenne, ha a tagintézmények 

sajátosságai hangsúlyosabban jelennének meg az írásos beszámolókban. (Forrás: 

munkatervek, beszámolók) 

1.4.14. 

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



Az éves beszámoló következtetéseiből cselekvési tervet készítenek, amely az érintett 

munkaközösségek számára kiemelt feladatként kezelendő. pl. Cél az ECDL 

vizsgaeredmények javítása, a vizsgázók számának növelése. Az informatika oktatása során az 

infrastrukturális háttér tanulói rendelkezésre bocsátásának javítása. A pedagógus interjú során 

kiderült, hogy a visszaesést a számítógépek cseréje okozta, amikor kevésbé volt a 

gyerekeknek lehetőségük gyakorolni. (Forrás: éves beszámoló, munkatervek, pedagógus 

interjú, vezetői interjú) 

1.4.15. 

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 

A Pedagógiai programban kiemelt feladata az intézménynek az esélyegyenlőség 

megteremtése. A pedagógusok önfejlesztési terveiben hangsúlyozottan szerepel a tanulás 

tanítása és támogatása, valamint a digitális kompetencia fejlesztése, a digitális taneszközök 

napi szintű alkalmazásának elősegítése a tanórákon. Ez nyomon követhető a tanmenetekben 

is, valamint a Digitális iskolai program bevezetésekor megkapott tanulói tabletek hatékony 

kihasználására törekednek mind alsó-, mind pedig felső tagozaton. (Forrás: Pedagógiai 

program, munkatervek, tanmenetek, önfejlesztési tervek helyszíni bejárás, vezetői interjú, 

pedagógus interjú) 

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 pedagógusok a tantárgyi tanmenetükben beépítik a témahetek, projektoktatás 

tananyagtartalmait, a választott módszerek, eljárások elősegítik a hátránykompenzációt. A 

lemaradók számára egyéni fejlesztési tervet készítenek. (Forrás: tanmenetek, egyéni 

fejlesztési tervek) 

1.5.17. 

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

indokoltak. 

A tanügyi dokumentumokban az éves tervezés megvalósulása bizonyítható, az eltérések a 

tanulói csoport elsajátítási ritmusához igazodik. (Forrás: tanmenetek) 

1.5.18. 

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

produktumokban. 



Igen, a tanmenetekben megjelölt témák, tananyagtartalmak nyomon követhetőek az 

intézményi nyilvántartásokban, tanügyi dokumentumokban. Megvalósulásuk az iskolai 

tárlókban, kiállítóhelyeken, egyéni fejlesztési tervek mellékleteként is szerepelt. (Forrás: 

tanmenetek, helyszíni bejárás, egyéni fejlesztési tervek) A pedagógusok a tantárgyi 

tanmenetükben beépítik a témahetek, projektoktatás tananyagtartalmait, a választott 

módszerek, eljárások elősegítik a hátránykompenzációt. A lemaradók számára egyéni 

fejlesztési tervet készítenek. (Forrás: tanmenetek, egyéni fejlesztési tervek) 

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 

1.6.19. 

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést 

végeznek. 

Az intézmény rendelkezik éves belső ellenőrzési tervvel, amely időütemezést és felelősöket is 

megjelöl a területeken kívül. (Forrás: Belső ellenőrzési terv, beszámolók) 

1.6.20. 

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen 

eszközökkel ellenőriz. 

A belső ellenőrzési terv egyértelműsíti személyekre bontva az ellenőrzés célját és módszereit. 

(Forrás: Belső ellenőrzési terv) 

1.6.21. 

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának 

méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. 

A tagintézmény beazonosított eredményességi mutatókkal rendelkezik. (versenyeredmények, 

mérések, mérési eredmények, próbanyelvvizsga, ECDL-START vizsga, DIFER mérési 

eredményei). A próbanyelvvizsga eredményeit a vezetői interjúban indokolta a bevont vezető, 

hogy hogyan építik be a tanulási folyamatba. (Forrás: vezetői interjú, intézkedési tervek) 

1.6.22. 

A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén 

korrekciót hajt végre. 

A kötelező adatszolgáltatást elvégzik. A prevencióra helyezik a hangsúlyt. A lemorzsolódási 

jelentés alapján külső partnereket is bevonnak a tanulási kudarc elkerülése érdekében. pl: 

Családsegítő Szolgálat munkatársai, iskolapszichológust.(Forrás: Intézkedési tervek, vezetői 

interjú, beszámolók) 

1.6.23. 



Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok 

önértékelése során is. 

A pedagógusok önfejlesztési tervei alátámasztják azt, hogy elvégzik a szükséges 

visszacsatolást az ellenőrzések eredményei alapján. (Forrás: önfejlesztési tervek, intézkedési 

tervek) 

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 intézmény rendelkezik a pedagógusok kompetenciaalapú teljesítményértékelési 

szabályzattal, amely alapján minden évben a pedagógus munkakörben és a pedagógus 

végzettséggel rendelkező nevelést- oktatást segítő munkakörben lévő alkalmazottak elvégzik 

saját önértékelésüket, majd erre építi a vezető illetve közvetlen felettese a dolgozó éves 

értékelését a szabályzatban meghatározott kategóriákba sorolva. Ezt a dolgozó aláírásával 

elismeri. Ez közvetlen visszacsatolást is szolgál a dolgozók részére. (Forrás: vezetői interjú, 

dokumentumelemzés) 

1.7.25. 

Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az 

önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 

Az önértékelés kollektíven valósul meg. Az adatgyűjtésben valamennyi pedagógus részt vesz. 

A iskolavezetés aktívan részt vesz ennek kiépítésében. Törekedni kell az időarányos 

megvalósításra! Forrás: önfejlesztési tervek, helyszíni dokumentumelemzés, vezetői interjú. 

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. DIFER-mérés, NETFIT-

mérés, képességmérés működik az intézményben. Ezek eredményeit közzéteszik illetve 

következtetéseket vonnak le belőle. A pedagógusok egyéni és munkaközösségi szintű 

méréseket is végeznek. Év elején rendszeres szintfelmérések vannak. A felső tagozatos 

tanárok 4. évfolyamon rendszeresen hospitálnak. Forrás: beszámolók, intézkedési 

tervek,dokumentumelemzés, pedagógus interjú. 



1.8.27. 

A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös 

alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 

A Pedagógia program tartalmazza alsó- és felső tagozaton az értékelési határértékeket, 

valamint szülői értekezleteken is tájékoztatják a szülőket az értékelési módszerekről. A 

pedagógus interjún és a szülői interjún is elhangzott, hogy a 4. évfolyamos szülői értekezletre 

a leendő felső tagozatos tanárok tájékoztatják az érintetteket arról, hogy milyen értékelés és 

elvárás várja őket felső tagozaton. (Forrás: pedagógus interjú, szülői interjú, Pedagógiai 

program) 

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. 

Nemcsak szülői értekezleten, hanem fogadóórákon is lehetőségük van a szülőknek 

tájékozódni a tanuló előmeneteléről. Biztosítják a betekintést a tanulói produktumokba. 

(Forrás: pedagógus interjú, szülői 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. 

A féléves és éves összesítő táblázatokban az eredményeket rögzítik, a tendenciák kimutatása, 

elemzése megtörténik. Az OKM mérések eredményeit és a NETFIT-mérések eredményeit 

elemzik, ehhez cselekvési tervet készítenek. A próbanyelvvizsga és ECDL-vizsga 

eredményeiből következtetéseket vonnak le. Forrás: Intézkedési tervek, pedagógus interjú) 

1.8.30. 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és 

szüleinek/gondviselőjének. 

A fogadóórákon és szülői értekezleten rendszeresen beszámolnak a szülőknek gyermekük 

teljesítményéről. Az intézményben e-naplót használnak, amely azonnali visszacsatolást 

szolgáltat a szülőnek a tanuló előrehaladásáról, amely szöveges üzenetek váltására is 

lehetőséget ad. (Forrás: pedagógus interjú, vezetői interjú, szülői interjú) 

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 előző évi vezetői tanfelügyelet kapcsán feltárt fejlesztési terület a következő év tervezési 

dokumentumaiban fellelhető.A nem megfelelő egyéni tanulói teljesítmények intézményi 

méréseken alapuló nyomon követésének intézményi megszervezésére és az egyéni fejlesztés 

hatékony irányítására törekszik az intézmény vezetője. A mérési eredmények befolyásolják az 

operatív munkát. (Forrás: dokumentumelemzés, intézkedési tervek) 

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 különböző mérési eredmények elemzése munkaközösségeken belül megtörténik. A 

munkatervek módosítása ennek függvényében valósul meg. (Forrás: dokumentumelemzés, 

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 vezetői programban célként tűzte ki a vezető a tagintézmény pedagógiai programjának 

módosítását. Ez megtörtént. Kiemelt feladatként kezelik a felzárkóztatást és a 

tehetséggondozást.(Forrás: Pedagógiai program, vezetői interjú) 

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. 

Új, innovatív tanulási-tanítási eljárások alkalmazásában élen járnak. pl. KIP-módszer 

bevezetése iskolaszinten. Ebben a tanévben minősített KIP intézménnyé váltak. Forrás: 

dokumentumelemzés, Pedagógiai program, beszámolók, vezetői interjú, pedagógus interjú. 

1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 



Az éves beszámolókban (összintézményi szintű) a tagintézményi sajátosságok bemutatása. 

(Forrás: SZTEJKI éves beszámolók) Az önértékelés időarányos elvégzése. (Forrás: 

önértékelési dokumentumok) 

Kiemelkedő területek: 

A tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatására törekednek, ezt támasztja alá a KIP-

program intézményi szintű bevezetése. A pedagógusok elkötelezettek ennek 

megvalósításában. Értékteremtő és értékközvetítő szerepe az iskolának bizonyítható, mind a 

tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás terén. A pedagógusok aktívak és nyitottak a 

pedagógiai újítások terén. A belső tudásmegosztás szervezeti kultúrája kiépült, az adatbázis 

folyamatosan bővül saját jó gyakorlatokkal. Ezek összintézményi szinten beépülnek a 

szakmai műhelyek munkájába is. (Forrás: Pedagógiai program, beszámolók, munkatervek, 

önfejlesztési tervek, intézkedési tervek, vezetői interjú, pedagógus interjú) 

 

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 osztályfőnöki beszámolók szerves részét képezik a dicséretek, kiemelkedő teljesítmények 

felsorolása. A tanulmányi munka értékelése is megjelenik a beszámolókban. A fegyelmi 

intézkedésekről is számot adnak. A beszámolókban az adott tanulócsoport sajátosságai 

kevésbé jelennek meg. (Forrás:beszámolók.) 

2.1.2. 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. 

A SZMSZ-ben is kitűnik a szervezeti felépítésből, hogy az iskolai tanulói létszámhoz igazított 

vezetői létszám látja el az intézmény irányítását. Ez lehetővé teszi, hogy tagozatonkénti 

feladatellátást is végeznek az igazgatóhelyettesek, amely segíti az információáramlást. 

Összintézményi szinten szakmai műhelyek segítségével is kooperálnak. Infrastruktúrájukba a 

120 táblagép is beletartozik, amelyeket közösen egyeztetve használnak folyamatosan. 

Iskolakönyvtáros is működik az intézményben, gyűjtőkörükbe megfelelő számú kötelező 



irodalomról is gondoskodnak, hogy osztályszinten is felhasználható legyen. Ezentúl a Zöld-

médiumok gyűjtésével is segítik az ÖKO-tudatos szemlélet kialakítását. Informatikaoktatás 

terén is segítik a tanulók egyéni ismeretszerzésének fejlesztését. Alsó tagozaton is 

gondoskodnak a digitális kompetencia fejlesztéséről. (Forrás: önfejlesztési tervek, pedagógus 

interjú, helyszíni bejárás, SZMSZ, vezetői interjú, beszámolók) 

2.1.3. 

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, 

technikákat alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. 

Szoros kapcsolatuk van a Családsegítő Szolgálattal és a védőnőkkel. A KIP-módszer a tanulói 

hátrányok nemcsak tudásbeli, hanem a tanulói szociális kompetenciák terén is fejleszt. Az 

önértékelési kérdőívek alapján a pedagógusok kiemelt területnek tartják az önálló 

ismeretszerzésre alkalmas képességek kibontakoztatását. Kiemelt feladat az óvoda-iskola 

átmenet zökkenőmentessé tétele, valamint a 4. évfolyamról az 5. évfolyamra váltás kezelése. 

pl.: iskolapszichológus bevonása a szülői értekezleten az átmenet pszichológiai hátterének 

biztosítása érdekében. Családlátogatások, személyes beszélgetés szintén segíti a monitorozást. 

(Forrás: vezetői interjú, pedagógus interjú, szülői interjú,önértékelés dokumentumai) 

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 tantestület minden tagja megismerkedett a Komplex Instrukciós Programmal, amely 

bevezetésre került az intézménybe. Folyamatos mentori segítséget kapnak, valamint 

ellátogattak Hejőkeresztúrra is, ahol hospitáltak e témában. A program alkalmazása során 

kidolgozott "jó gyakorlatokat" a szakmai közösségek megosztják egymással. A tagintézmény 

bemutatóórákat tart és tartott KIP alkalmazása terén az intézményi társulás érdeklődő 

pedagógusai számára. A 2017. év őszi továbbképzési nap plenáris ülése, valamint a délutáni 

szakmai műhelymunkák is erről szólt, amelyben ötleteiket, tapasztalataikat megosztották a 

kollégákkal. (Forrás: vezetői interjú, pedagógus interjú, beszámolók, továbbképzési terv) 

2.2.5. 

A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési 

korrekciókat hajtanak végre. 



A fejlesztésre szoruló tanulók korrekt nyilvántartása megtörténik. Időütemezése, 

foglalkozásra, módszerekre, eszközökre is kiterjed és tanulói munkákkal alátámasztott. 

(Forrás: Egyéni fejlesztési tervek) 

2.2.6. 

A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi 

gyakorlatban (tanórai és tanórán kívüli tevékenységek), DÖK programokban. 

A tanmenetekben a KIP-es órák nyomon követhetőek. A Pedagógiai program is kitér ennek 

éves szintű megvalósítási arányára, mint elvárás. A Munkatervekben és beszámolókban is 

utalnak ennek megvalósítására. A kiemelt célok beazonosítása megtörtént a Pedagógiai 

programban, amelynek teljesítésére minden pedagógus törekszik a tanórai és tanórán kívüli 

időkeretében. Az önfejlesztési tervekben időhatárokra bontva ennek ütemezése 

megfigyelhető. (Forrás: önfejlesztési tervek, 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. 

Az eltérő képességű tanulók anamnézisét ismerik az érintett pedagógusok. Figyelembe veszik 

a munkájuk során a szakvélemény javaslatait. (A tanmenetekben ez külön nem került 

jelölésre) A pedagógus önfejlesztési tervekből kitűnik az eltérő képességű gyerekekkel való 

foglalkozás hatékonyabbá tételének igénye. (Forrás: tanmenetek, önfejlesztési tervek) 

2.3.8. 

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló 

szociális helyzetéről. 

A meglévő adatbázis alapján egyértelműen nyomon követhető, hogy ezeket az információkat 

gondozzák. A szakvélemények hozzáférhetőek, kapcsolatot tartanak a szociális ellátó 

hálózattal, szoros együttműködés látszik a fejlesztő pedagógussal. (Forrás: egyéni fejlesztési 

tervek, 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. 

KIP-módszer bevezetése, finomítása. Minősített KIP intézménnyé váltak 2017-ben, amely 

minőségbiztosításának megfeleltek. Felzárkóztató foglalkozások szervezése, amely tanügyi 



bonyolítása az intézmény vezető irányításával történik. (tantárgyfelosztásban is megjelenik). 

A pedagógusok önfejlesztési terveiben hangsúlyos a tanulók digitális kompetenciájának 

fejlesztése már alsó tagozaton is.(online gyakorló tesztfeladatok) Az intézményben 

szaktanácsadó végzettségű kollégák is dolgoznak, akik támogatják és segítik a pedagógiai 

folyamatokat. Rendszeres kapcsolattartás van a KIP mentorral, aki tanácsaival segíti a 

módszer hatékony elsajátítását és alkalmazását. (Forrás: vezetői interjú, pedagógus interjú, 

önfejlesztési tervek, továbbképzési terv) 

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 szakmai dokumentumokban megjelenik a nevelési-oktatási módszerek alkalmazása. 

Kiemelt a tanulók tanulási hatékonyságának elősegítése, erre korszerű pedagógiai eljárásokat 

alkalmaznak. A Pedagógiai programban kiemelt cél a tanulás támogatása. A KIP-en kívül 

szívesen alkalmazzák a nevelőtestület tagjai a kooperatív technikákat, a projektoktatást, 

valamint a természettudományi termükben pályázat útján megvalósított infrastruktúra 

fejlesztés kapcsán lehetőség van tanulói kísérletezésre is. ( Forrás: dokumentumelemzés, 

Pedagógiai program, szakmai beszámolók, munkatervek, pedagógus interjú, helyszíni bejárás. 

) 

2.4.11. 

Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók 

megkülönböztetett figyelmet kapnak. 

Igen. A Pedagógiai program külön részben foglalkozik a tanulási kudarc által veszélyeztetett 

tanulókkal való bánásmóddal, annak megelőzésével, a felzárkóztatás formáival, a szaktanári 

feladatokkal és annak dokumentációjával. A Pedagógiai program VI. fejezet 21. pontjában 

(PP:119) meghatározták a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység helyi rendjét. Ennek alapján törekednek az integrációs felkészítés során a 

tapasztalati úton való tanulás és az együttműködés megvalósítására. A Pedagógiai program 

VI. fejezet 19. pontjában az alternatív pedagógiákból átvett, bevált gyakorlatok helyi 

sajátosságokhoz való adaptálásával oldják meg a speciális bánásmódot igénylő tanulók 

normál tanulócsoportban való nevelésének és oktatásának feltételeit. (Forrás: Pedagógiai 

program, egyéni fejlesztési tervek, intézkedési tervek, önfejlesztési tervek, tanügyi 

dokumentumok-pl.: tantárgyfelosztás, pedagógus interjú, vezetői interjú) 



2.4.12. 

A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket 

biztosítanak, alkalmazva a tanulás tanítása módszertanát. 

A pedagógusok a beszámolók és a munkatervek, valamint az interjúk tanúsága szerint 

szívesen alkalmazzák a projektoktatást, on-line linkgyűjtemény létrehozásával segítik az 

önálló ismeretszerzés igényének kialakulását, facebook zárt közösségi oldalon gondozzák a 

tanulói tesztfeladatok megoldását, amely segíti a korszerű, hatékony információáramlást. 

(Forrás: önfejlesztési tervek, beszámolók, munkatervek, pedagógus interjú, vezetői 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. 

Igen. Az ÖKO-iskola címet elnyerték, évek óta részt vesznek a Fenntarthatósági témahéten, 

erre programsorozatot állítanak össze, amely korrekt dokumentációval rendelkezik. Iskolai 

hagyomány az első osztályosok faültetése. A szelektív hulladékgyűjtésre is nagy hangsúlyt 

fektetnek. Ezek egyértelműen nyomon követhetőek a beszámolókban és a szakmai 

közösségek és az intézmény munkaterveiben. A tanulók rendszeresen részt vesznek egészség 

heti programokon, amit az iskola valósít meg, versenyeken, előadásokon is tudatosan alakítják 

ezt a szemléletet. (Forrás: Pedagógiai program, Munkatervek, beszámolók, pedagógus interjú, 

helyszíni bejárás.) 

2.5.14. 

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

elemeit. 

A Pedagógiai program 5/A melléklete alapján a munkatervek és az éves beszámolók 

változatos tanulói tevékenységformákat tartalmaz egészségnevelés és környezeti nevelés 

témában. Az iskolai sportnapok, családi napok, erdei iskolai programok, tanulmányi 

kirándulások, tanösvénygondozás, tantárgyi tanulmányi versenyek területi és országos szinten 

mind alátámasztja ezt. Az iskola szakkörökön is igyekszik bővíteni a tanulók ismereteit. Az 

iskola igyekszik a szülők alulról jövő kezdeményezéseit is figyelembe venni és megvalósítani. 

pl.: kerékpártároló kihelyezése, ivókút a tornaterembe stb. (Forrás: szülői interjú, pedagógus 

interjú, helyszíni bejárás, dokumentumelemzés) 

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. 

Igen. Hagyományápoló, hagyományteremtő közösségfejlesztési programjaik vannak. pl.: 

Pallavicini napok, szülők bálja, kirándulások, erdei iskola a 6. évfolyamosok számára. A 

farsang, a fabatka-vásár, a nyolcadikosok nyitótánca, a családi nap mind, mind segíti az 

iskolai közösségek fejlesztését, az együttműködési készség kialakítását és egymás 

elfogadását. A szülők és a pedagógusok kezdeményezéseire nyitott az iskolavezetés. A 

pedagógusok gyerekeinek ajándékozása nevelőtestületen belül hagyományteremtő céllal 

újításként került bevezetésre. Méltó körülmények biztosítása az alsó tagozatos nevelők 

szülővel való kapcsolattartására egy tárgyaló kialakítása. (Forrás: pedagógus interjú, 

munkatervek, beszámolók, helyszíni bejárás). 

2.6.16. 

A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján 

valósítják meg a rájuk bízott tanulócsoportok, közösségek fejlesztését. 

A Pedagógiai program IV. és V. fejezet erre utal, amelynek megvalósítása minden pedagógus 

feladata. (Forrás: munkatervek, beszámolók, pedagógus interjú) 

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 DÖK-programok beszámolója szorosan illeszkedik az intézményi alapelvekhez. pl.: 

hagyományok ápolása. Ezt a szülői interjú is alátámasztja, hiszen a sokszínű, változatos, 

magyarságtudatot erősítő programok vonzóak a szülők számára. Az iskolai ügyelet, a 

sulirádió, a családi nap, a fabatka vásár, a farsang diákfeladatai segítik a szervezeti kultúra 

fejlődését. A színes kerítésfestés is elősegíti azt, hogy a gyerekek szívesen járjanak iskolába 

és magukénak érezzék az intézményt.(Forrás: pedagógus interjú, szülői interjú, 

dokumentumelemzés) 

2.6.18. 

Az intézmény gondoskodik és támogatja a pedagógusok, valamint a tanulók közötti 

folyamatos információcserét és együttműködést. 

Az e-napló, egyéni beszélgetés, zárt csoportok a facebookon, internetes házi feladatok és 

tesztmegoldási lehetőségek a gyakorlás során is, kódolási hét informatikából nemcsak a 

tanulói fejlődést, hanem az együttműködést is ösztönzi. (Forrás: pedagógus interjú, 

beszámolók) 



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

meg? 

2.7.19. 

Közösségi programokat szervez az intézmény. 

Változatos és sokszínű közösségi programokat szerveznek, ami elősegíti a tanulói 

együttműködést. Szívesen vesznek részt ezeken a szülők is. pl. szülők bálja alkalmával 

támogatják az iskolát. A városi rendezvények aktív részesei. Kiemelkedő szerepet játszanak a 

város közéletében. Ünnepségek, városi rendezvények aktív résztvevői. (Forrás: szülői interjú, 

vezetői interjú, pedagógus interjú, éves beszámolók.) 

2.7.20. 

Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. 

A papírgyűjtés, sportnap, családi nap, kerékpározás, fabatka-vásár, farsang, gyermeknap 

mind-mind azt bizonyítja, hogy az intézmény pedagógusai elkötelezettek a tanulók változatos 

nevelésében. (Forrás: beszámolók, vezetői interjú, pedagógus interjú) 

2.7.21. 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

A szülők aktívan segítik támogatásaikkal és munkájukkal az iskolát. pl.: szülők bálja, 

társadalmi munka. (Forrás: szülői interjú) 

2.7.22. 

Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti és tanulási kultúrát 

fejlesztő intézkedések meghozatalába. 

A szülői szervezet - a szülők képviseletében - véleményt formál, javaslatokat ad a fejlesztő 

intézkedések meghozatalához. Javaslataikat a nevelőtestület meghallgatja és törekszik azok 

megvalósítására. pl.: padok az udvarra. Elégedettségi mérést és igényfelmérést is végeznek a 

szülők körében.(Forrás: szülői interjú) 

2.7.23. 

A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok önszerveződésének 

lehetőségeivel a tanulók és a szülők elégedettek. 

A szülői kérdőívek alapján a szülők többsége pozitív véleménnyel van az iskolai munkáról és 

légkörről. Ezt a beiskolázási statisztika is alátámasztja. (Forrás: szülői kérdőívek, szülői 

interjú) 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 



A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Az intézményi önértékelés intézkedési terve alapján a KIP-módszer elmélyítése a szülői 

elégedettség növelése céljából, valamint a gyerekek tanulási- és szociális kompetenciáinak 

megerősítése céljából. (Forrás: intézményi önértékelés intézkedési terve) 

Kiemelkedő területek: 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát a nevelőtestület és az iskolavezetés 

megállapítása alapján is. Külső, szülői megítélés alapján is alátámasztható megállapításuk, 

hiszen a szülők is elégedettek a KIP-módszer alkalmazásával. Az iskolai dokumentumok 

alapján a belső továbbképzési napok, az óralátogatások, konzultációk szervezése a 

nevelőtestület számára is hasznos. A pedagógus önfejlesztési tervekben hangsúlyosan jelenik 

meg a tanulói személyiség fejlesztésére való törekvés, amelynek módszer- és eszköztárát 

belső tudásmegosztással is gyarapítják. A közösségépítés hangsúlyos az iskola életében. 

Dokumentumaikban és a weboldalukon is számos bizonyítékot találunk erre. Színes, 

változatos iskolai élet jellemzi az intézményt, amelyet a szülők is preferálnak. (Forrás: 

dokumentumelemzés, pedagógus interjú, szülői interjú, web-oldal) 

 

3. Eredmények 

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 

3.1.1. 

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

Kiemelt figyelmet szentelnek a tanítás-tanulás eredményességének felmérésére. A tanulmányi 

mutatók a továbbtanulási eredményekben is megmutatkoznak. A tanulói nyomon követés 

rendszeres. A tanulmányi versenyeredményeik számottevőek. pl.: természettudományi 

versenyeredmények és a rajzpályázatok eredményei. Tendenciaként jelenik a javuló OKM 

eredményük, valamint az ECDL vizsgaeredményeik is a beavatkozó intézkedésük hatására az 

éves beszámolóban javuló tendenciát mutat összintézményi összehasonlítás alapján is. 

Nemcsak a tanulást, hanem a nevelést is kiemelten fontosnak tekintik. ( Forrás: éves 

beszámolók). 

3.1.2. 

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából 

kulcsfontosságú sikertényező indikátorok azonosítása. 



Szoros együttműködés jellemzi a Művészetoktatási Intézménnyel, a Sándorfalvi Kulturális 

Központtal, amelyek erőforrásait hatékonyan felhasználják. A Vezetői program is 

alátámasztja ezt. Közös pályázataik is segítik a tanulók változatos fejlesztését. Az 

Önkormányzattal való együttműködésük sikeressége a E.F.O.P. pályázat realizálása is, 

valamint a Sándorfalvi Közalapítvány tanulói versenynevezések és tanulói programok 

finanszírozása is elősegíti a külső erőforrások hatékony felhasználását. (Forrás: 

dokumentumelemzés-éves beszámolók, vezetői interjú, 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. 

Elemző munkájuk végeredményeként következtetéseket vonnak le, amely alapján Intézkedési 

tervet alkotnak. Ebben a feladataikat ütemezik, ellenőrzik azok megvalósulását. A 

lemorzsolódási mutatókat elemzik és intézkedési tervet készítenek. Ennél a területnél azonban 

a prevencióra helyezik a hangsúlyt. Versenyeredményeik alátámasztják a pedagógusok 

elkötelezett munkáját. (Forrás: dokumentumelemzés-éves beszámolók, intézkedési tervek, 

OKM elemzések.) 

3.1.4. 

Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a 

háttérváltozók figyelembevételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják. 

Tendenciaként kimutatható, hogy az iskola teljesítménye szövegértésből az országos átlagnak 

és a CSH index figyelembevételével az átlagnak megfelelőek. Matematikából azonban a 6. és 

8. évfolyamon ingadozó teljesítmény állapítható meg, mely a CSH index alapján az elvárt 

teljesítményből szignifikánsan rosszabb 5 év távlatában. (Forrás: OKM elemzések, éves 

beszámolók) 

3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? 

3.2.5. 

Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak 

megfelelő. 

Az ECDL-vizsgaeredmények javuló tendenciája, az angol próbanyelvvizsga eredmények 

pozitív alakulása az összehasonlító elemzésekben összintézményi szinten az utóbbi évben az 

intézményi célok megvalósulását mutatják. (Forrás: éves beszámolók) 



3.2.6. 

Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatása 

eredményes, amely mérhető módon is dokumentálható (versenyeredmények, felvételi 

eredmények, stb.). 

A Pedagógiai program alapján emelt szintű oktatás van angol és rajz tantárgyakból. Már alsó 

tagozaton megalapozzák a tehetséggondozást, amelyet versenyeredményeik és továbbtanulási 

mutatóik is alátámasztanak. (Forrás: éves beszámolók) 

3.2.7. 

Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. 

Az önfejlesztési tervek alátámasztják, hogy már alsó tagozaton előkészítik pl. a digitális 

kompetencia fejlődését, a tantárgyak tanítása során. Az alsó tagozatos tantárgygondozó 

szaktanácsadók jelenléte és munkája az intézményben segíti a belső tudásmegosztást. A 

szakmai műhelyek egyik műhelyvezetője (természettudomány terén) az intézmény 

pedagógusa, aki segíti a közös együttgondolkodást összintézményi szinten is. (Forrás: éves 

beszámolók, pedagógus interjú, önfejlesztési tervek) 

3.2.8. 

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 

Az intézmény elismerései: minősített KIP-intézmény, ÖKO iskola, részt vesznek a Digitális 

iskola megvalósításában is. (Forrás: intézményi dokumentumok, web oldal, helyszíni bejárás) 

3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 

3.3.9. 

Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk belső 

nyilvánosságáról. 

Munkaközösségi értekezleteken, nevelőtestületi értekezleteken a pedagógusok megkapják a 

rendszeres tájékoztatást. A pedagógus interjú alátámasztotta a pályázati lehetőségekről való 

információcserét, hiszen bevonják a pedagógusokat a pályázatok elkészítésébe és 

megvalósításába pl. Határtalanul, IPR stb. (Forrás: jegyzőkönyvek, pedagógus interjú) 

3.3.10. 

Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása 

tantestületi feladat. 

Az éves beszámolókból és elemző kimutatásokból kitűnik, hogy elvégzik a szükséges 

visszacsatolást. A beavatkozó intézkedések hozadéka már rövidtávon is kimutatható. pl. angol 

próbanyelvvizsga, ECDL-vizsga. (Forrás: éves beszámolók, pedagógus interjú) 

  



3.3.11. 

A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelés 

eljárásában. 

Az intézményi önértékelés intézkedési tervében az alsó-felső átmenet segítése érdekében 

intézkedésként jelenik meg ennek tanulói eredményességmutatóinak javítása, ehhez a 

szülőket is bevonják. Ennek hatása várhatóan a külső mérések eredményeiben is 

megmutatkozik.(Forrás: intézkedési terv) 

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 

3.4.12. 

A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. 

Továbbtanulási nyomon követés rendszeres. Tantestületi nyilvánosság biztosított. A 

visszajáró tanulók beszámolóira is támaszkodnak. (Forrás: pedagógus interjú, vezetői interjú) 

3.4.13. 

A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 

A felvételi eredmények (központi írásbeli) tapasztalatainak visszacsatolása, tapasztalatok 

levonása. (Forrás: vezetői interjú) 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

OKM eredményeik (matematika) ingadozó teljesítményének hatékony befolyásolása, a 

matematikai stratégiai gondolkodás elősegítése. (Forrás: OKM eredmények) 

Kiemelkedő területek: 

A külső szakmai megítélése az iskolának címekkel is kimutatható. Minősített KIP intézmény, 

amely alátámasztja a pedagógusok szakmai elkötelezettségét és innovatív szemléletét. ÖKO - 

iskola, amely évek óta rendszeres öko-tudatos nevelést bizonyít. Digitális iskolai program 

megvalósítói, amely az infrastrukturális háttér ilyen téren való megalapozottságát is mutatja. 

Az intézmény vezetése és pedagógusai igyekeznek a szűkebb és tágabb környezetük 

társadalmi és gazdasági elvárásainak megfelelni, a helyi környezet igényeit minél magasabb 

szinten kielégíteni. (Forrás: éves beszámolók, vezetői interjú, pedagógus interjú, 

eredményességi mutatók, szülői interjú, elégedettségi kérdőívek, helyszíni bejárás) 

 

  



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 intézményi SZMSZ-ben egyértelműen meghatározzák a szakmai közösségeket, amelyek a 

társulás tagjai közötti együttműködést is biztosítják pl.: szakmai műhelyek működése. A KIP-

es tudásmegosztás adatbázis létrehozásával történik. Office - fiók működtetésével a szakmai 

közösség társulási szinten is kommunikál. A pályázatokon való részt vétel, a tanulók 

versenyekre és műsorokra, ünnepségekre való felkészítése, iskolai nagyesemények (farsang, 

szülők bálja stb.) szintén feltételezi a hatékony együttműködést. (Forrás: 

dokumentumelemzés-beszámolók, munkatervek, 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 szakmai munkacsoportok tervező munkája nyomon követhető a munkaterveikben. A 

nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyveiből kitűnik a beszámolás és a visszacsatolás. A 

munkatervekben az intézmény céljai, kiemelt feladatai előtérben vannak. (Forrás: 

munkatervek, beszámolók) 

4.1.3. 

A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 

A tagintézmény SZMSZ-e szabályozza a hatás- és jogköröket. Ezeket a pedagógusok ismerik, 

amit az interjún meg is fogalmaztak.A munkaköri leírások pontosan meghatározzák jogaikat 

és kötelezettségeiket. (Forrás: SZMSZ, pedagógus interjú) 

4.1.4. 

Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és 

szervezett formában zajlik. 

A szakmai munkaközösségek éves munkatervet készítenek. A bemutatóórákat már év elején 

egyeztetik összintézményi szinten, arról reflexiót készít a látogató pedagógus illetve 

önreflexiót az órát tartó pedagógus. Ezt közös informatikai felületen a bemutatóórát tartó 



pedagógusnak elküldik, biztosítva ezzel a szakmai visszajelzést számára. A szakmai 

műhelyek is éves tervet készítenek, amely megvalósulásáról beszámolót készítenek. Térségi 

versenyeket is szerveznek, ahová pl. a matematikusok közösen állítanak össze feladatsorokat 

ill. közösen javítják. Így működtek a humán szakmai műhely tagjai is közös on-line 

műveltségi vetélkedő kidolgozásával és megvalósításával. De az angolosoknál is működött az 

on-line tesztmegoldó verseny, segítve a közös szakmai együtt munkálkodást. (Forrás: szakmai 

beszámolók) 

4.1.5. 

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az 

intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 

A Pedagógiai programban meghatározzák a csoportok közötti együttműködés formáit. Így 

kitérnek arra, hogy a volt 4. osztályos osztályfőnökök a felsős szaktanárokat tájékoztatják 

tanév elején a volt osztályuk magatartásáról és tanulmányi munkájáról. A szaktanárok 

rendszeresen hospitálnak alsó tagozaton is, valamint közös programok által - pl.: kirándulás, 

táborok -, alkalmuk nyílik leendő diákjaik megismerésére. A Tantárgyfelosztásban 

megengedhető a jogszabályi keretek által biztosítani, hogy alsó tagozaton is tanítsanak felsős 

tanárok. Projektek, témahetek, kiállítások, pályázatok megvalósítása során a különböző 

szakmai közösségek együttműködése elengedhetetlen a sikeresség biztosítására. (Forrás: 

Pedagógiai program, beszámolók, munkatervek, intézkedési tervek, helyszíni bejárás, 

pedagógus interjú, vezetői interjú) 

4.1.6. 

A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának 

ellenőrzése, értékelése. 

A pedagógus kompetencia alapú teljesítmény értékelési rendszer a munkaközösség – vezetők 

bevonásával történik. A pedagógus önértékelését a munkaközösség-vezető értékelésével kell 

kiegészíteni. Rendszeresen látogatják egymás óráit. Működik a belső tudásmegosztás. A 

mérési eredmények pl.: 4. évf. kompetenciamérése elemzése munkaközösségi szinten is 

történik. (Forrás: beszámolók, pedagógus interjú, vezetői 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. 

A KIP-módszer alkalmazása során rendszeres mentori segítséget kapnak, amely segíti a 

módszer használatának hatékonnyá tételét. Rendszeres a POK szaktanácsadóinak 



tantárgygondozása az intézményben. Iskolapszichológus heti rendszerességgel látja el a 

feladatát a tagintézményben. Az iskolapszichológus a szülőértekezleteken is részt vesz. 

Tanácsaival segíti a tanulási problémák kiküszöbölését. (Forrás: pedagógus interjú, vezetői 

interjú, szülői interjú) 

4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 

4.2.8. 

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

Az azonos területen dolgozók konstruktív együttműködése a jellemző. Az őszi és tavaszi 

továbbképzési napon a szakmát érintő kérdésekben neves pedagógiai és pszichológiai 

szakemberek tartanak előadásokat. Rendszeres az Ítélőtábla bírójának az iskola világát érintő 

jogi előadása. pl.: gyerekvédelem, osztálykirándulások felügyeleti kérdései, pedagógus 

pénzkezelési kérdései. A délutáni szakmai műhelymunkákon gyakorlati tantárgygondozó 

szaktanácsadás vagy tanulást segítő taneszköz használatának megismertetése történik pl.: 

LÜK-füzetek felhasználási lehetőségei (Forrás: dokumentumelemzés-munkatervek, 

beszámolók, pedagógus interjú.) 

4.2.9. 

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

támogatása. 

Rendszeres a KIP-módszerrel kapcsolatos adatbázis létrehozása, fejlesztése. Tematikus 

tervek, pedagógus portfólió készítéssel kapcsolatos tudásmegosztás elősegítése, jó gyakorlat 

gyűjtése és adaptálása. (Forrás: beszámolók, pedagógus interjú, vezetői interjú) 

4.2.10. 

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 

TERMOSZ-laborgyakorlatok a természettudományos tantárgyakat tanítók összehangolt 

együttműködését feltételezi. Az órakeretben történő tömbösített úszásoktatás megszervezése 

és lebonyolítása külső helyszínen a testnevelő tanárok és kísérő pedagógusok gördülékeny, 

rugalmas alkalmazkodását igényli. Az erdei iskola lebonyolítása, a Határtalanul 

megszervezése és lebonyolítása nemcsak a munkaközösségen belül, hanem a 

munkaközösségek közötti együttműködést is ösztönzi. A témahetek, projekthetek 

megmozgatják a nevelőtestület egészét. (Forrás: beszámolók, pedagógus interjú, vezetői 

interjú) 



4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

4.3.11. 

Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak 

ki. 

Az SZMSZ-ben szabályozzák az információátadás formáit és eszközeit. (Forrás: SZMSZ) 

4.3.12. 

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a 

kommunikáció. 

A Pedagógiai program VIII. fejezetében meghatározzák a szülő, a tanuló, a pedagógus és az 

intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit és módját. A 32.2 pontban a közvetlen 

kapcsolattartás színterei között a fogadóórákat, a családlátogatást, a nyílt napot, a 

bemutatóórákat, a személyes beszélgetéseket és a szülői értekezleteket említik, amit a 

pedagógusok az interjú alkalmával alátámasztottak. (Forrás: Pedagógiai program, pedagógus 

interjú, beszámolók) 

4.3.13. 

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

Az SZMK részére az intézmény vezetője éves szinten is beszámol. Az Önkormányzat felé is 

van beszámolási kötelezettsége az intézménynek, ahol az iskola vezetője szóban és írásban is 

megerősíti az intézmény működésével és munkájával kapcsolatos információkat a Képviselő 

Testület felé. A tagintézmény a főigazgatónak is elküldi írásban az éves munkájáról a 

beszámolóját. Digitális formában a Oktatási Hivatal adatszolgáltatási kötelezettségének is 

eleget tesz az intézmény. A helyi közösséget a Kisbíró újság lapjain is tájékoztatja az iskola 

életével kapcsolatos információkról a nevelőtestület illetve az intézményvezető. Weboldalt is 

működtetnek, ami korszerű és hatékony módja az információátadásnak. (Forrás: beszámolók, 

munkatervek, weboldal, vezetői interjú, pedagógus interjú) 

4.3.14. 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 

ismeretekhez való hozzáférés. 

Munkaközösség-vezetők által, személyes feladatfelelősök útján, tagozatonként 

igazgatóhelyettesi szinten, közös levelező rendszeren, akár nap közben telefonon, 

elektronikus napló segítségével. (Forrás: pedagógus interjú) 

4.3.15. 

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



Az értekezletek az éves munkatervekben nyomon követhetőek. Rendkívüli értekezletekre is 

sor kerül. (Forrás: munkatervek, beszámolók) 

4.3.16. 

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban 

folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 

Vezetői óralátogatásokról jegyzőkönyv készül. Ezekről a megbeszélésekről feljegyzést is 

készítenek. Az önértékelési folyamat kapcsán digitális felületen is rögzítik a tapasztalatokat. 

A nevelőtestületi értekezleteken az iskolai eseményekre reflektál az iskola vezetése. (Forrás: 

beszámolók, jegyzőkönyvek, önértékelési dokumentumok) 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Nem kerül megjelölésre. 

Kiemelkedő területek: 

Az információáramlás több csatornán is biztosított. A szakmai műhelyek és közösségek 

együttműködése nyomon követhető és dokumentációja alátámasztja ennek hatékonyságát és 

minőségét. Kihasználják a korszerű digitális eszközök által nyújtotta lehetőségeket a belső 

tudásmegosztás hatékonyságának biztosítása érdekében. A külső partnerek igényeit is 

figyelembe veszik az iskolai információk megosztása kapcsán. Az intézmény kihasználja az 

elektronikus napló által nyújtotta lehetőségeket. (Forrás: beszámolók, jegyzőkönyvek, 

pedagógus interjú, Pedagógiai program, SZMSZ, önértékelési dokumentumok) 

 

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 intézmény a Pedagógiai programjában beazonosította partnereit. Kiemelt partnerként 

említi meg az Önkormányzatot, számos kapcsolódási pontot említ együttműködésük kapcsán 

pl.: városi ünnepségek, önkormányzati Közalapítvány támogató szerepköre, közös pályázatok 



megvalósítása. A Pallavicini család támogatásának élvezése pl.: 8 éven át kitűnő tanuló 

külföldi tanulmányútjának biztosítása, és a hagyományőrzés pl.: a család munkásságával 

kapcsolatban kiállítás, szaktanterem elnevezése Pallavicini Sándorról, Pallavicini napok 

megrendezése. Szoros kapcsolat a szociális, család- és gyermekvédelmi szervezetekkel, sport- 

és civil egyesületekkel együttműködésre törekvés. (Forrás: Pedagógiai program, beszámolók, 

munkatervek) 

5.1.2. 

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

Az intézmény dokumentumain keresztül is megismerhető a munkavállalók számára. 

Meghívás az iskolai kiemelt rendezvényekre, ahol személyes kapcsolattartás is biztosított, 

rendezvények mecénási körének megjelentetése weboldalon, helyi újságban. (Forrás: 

weboldal, beszámolók) 

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 

5.2.3. 

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is 

rendelkezik. 

A Pedagógiai programban (5. melléklet VIII. fejezet) nyomon követhető. (Forrás: Pedagógiai 

program) 

5.2.4. 

Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső partnerekkel való 

egyeztetés. 

A munkaterv összeállításánál pl.: az őszi és tavaszi továbbképzési nap programja 

összintézményi szinten egyeztetésre kerül. A tagintézményi munkaterv összeállításánál az 

egészségheti eseményeknél pl.: a papírgyűjtést időben kell egyeztetni a vállalkozóval, hogy 

zökkenőmentes legyen a lebonyolítás. A színházi bérletezés is korrekt egyeztetést igényel. Az 

ünnepségek, nagyrendezvények előzetes szervezési feladatait az érintett külső partnerekkel 

hónapokkal előtte már le kell egyeztetni. Ennek felelősi rendszere kidolgozott, az ellenőrző 

vezető is beazonosítható a dokumentumokban. (Forrás: munkatervek, ellenőrzési terv, 

beszámolók, jegyzőkönyvek) 

5.2.5. 

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének 

megismerése. 



A vezető személyes kapcsolattartása is meghatározó a kulcsfontosságú partnerekkel. A 

városvezetés számít az intézmény aktív részt vételére a városi rendezvényeken. (Forrás: 

pedagógus interjú, vezetői interjú, vezetői program, Pedagógiai program) 

5.2.6. 

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 

Az intézmény rendelkezik panaszkezelési szabályzattal, amely az intézmény pedagógusai 

számára ismert. Kialakult eljárásrendje van. (Forrás: SZMSZ) 

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 vezetője mind a főigazgató felé, mind az Oktatási Hivatal felé eleget tesz 

tájékoztatási kötelezettségének. A Szegedi Tankerület, mint fenntartó felé is dokumentált 

módon megteszi ezt. Az Önkormányzat Képviselő Testülete előtt is beszámol az intézmény 

eredményeiről Az SZMK-t és a Diákönkormányzatot is tájékoztatja az intézményi mutatókról. 

A Közzétételi listát is gondozzák a jogszabályban előírt módon. Nyilvánosságát biztosítják 

weboldalon illetve az intézménytörzsben. (Forrás: Pedagógiai program, SZMSZ, beszámolók, 

munkatervek, weboldal, KIR intézménytörzs) 

5.3.8. 

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás 

szóbeli, digitális vagy papíralapú). 

Helyi újságon keresztül, weboldalon, facebook zárt csoportokon és szóbeli, valamint papír- 

illetve digitális formában is eljuttatja a szükséges információt partnerei számára. (Forrás: 

beszámolók, weboldal) 

5.3.9. 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

Igazgatótanácsi értekezleteken folyamatos visszacsatolást kapnak a tagintézmény-vezetők az 

iskolai adatszolgáltatásról. Az önkormányzati ülésen közvetlen kérdésekre is kap visszajelzést 

az intézmény vezetője. A Jelzőrendszeri éves értékelő konferencián kölcsönösen tudnak 

egymás számára a partnerek tájékoztatást adni ill. véleményt nyilvánítani és javaslatot tenni 

egymás munkájával kapcsolatosan. Országos ellenőrzések, tanfelügyeleti ellenőrzések, belső 

ellenőrzések által is kap visszajelzést az intézmény a munkájáról. A szülők javaslatát beépítik 

fejlesztési terveikbe. (Forrás: beszámolók, vezetői interjú, szülői 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. 

Az intézmény aktív alakítója és részt vevője a helyi közéletnek. Pályázatok útján E. F. O. P. a 

környező települések iskoláival és közművelődési intézményeivel is együttműködnek. A 

szülői szervezettel, civil egyesületekkel, helyi kismesterségek képviselőivel, 

természetvédelmi szakemberekkel valósítják meg a környezeti nevelést és más egyéb tanulói 

fejlődést szolgáló rendezvényeiket. Egészségnevelés terén bevonják a védőnőket, orvosokat, 

családterapeutákat. A bűnmegelőzés is fontos a tanulók személyiségének alakításában, így a 

helyi rendőrőrs munkájára is számítanak. (Forrás: munkatervek, beszámolók, vezetői interjú, 

pedagógus interjú) 

5.4.11. 

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

A tanulók egyéni és csapatversenyeken képviselik iskolájukat területi, megyei és országos 

szinten. Rajzpályázataik átfogóan érintik a társadalmi műveltség számos területét. (Forrás: 

beszámolók, versenyeredmények) 

5.4.12. 

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi 

díjakkal, illetve az ezekre történő jelölésekkel. 

Az Önkormányzat elismeri a pedagógusok áldozatos munkáját kitüntetésekkel. Az intézmény 

minősített KIP - intézmény, ÖKO - iskola, Digitális iskolai program megvalósítója. A 

Tankerület elismerő oklevéllel jutalmazta az intézmény pedagógusai közül az arra 

érdemesnek tartott dolgozót.(Forrás: weboldal, beszámolók, vezetői interjú, pedagógus 

interjú) 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Nem kerül megjelölésre. 

Kiemelkedő területek: 



Az intézmény aktív alakítója és részt vevője a helyi közéletnek. Értékteremtő és értékőrző 

tevékenysége a külső partnerek elismerését is kivívta, amely díjakkal és címekkel is 

bizonyítható. pl.: minősített KIP-intézmény, ÖKO-iskola, Digitális iskolai program 

megvalósítója. Az intézményben dolgozó mesterpedagógusok is hozzájárulnak a belső 

tudásmegosztáshoz illetve az intézmény jó hírnevének alakításához. Széles 

kapcsolatrendszerrel rendelkezik az intézmény, amely kapcsolatokat méltó módon ápol. 

Sajátossága az intézménynek a Pallavicini családdal való tiszteletteljes értékmegőrzés és a 

tanulók számára való nemesi mecenatúra felhasználása - pl.: külföldi tanulmányút. 

Kihasználja a Kiskunsági Nemzeti Park által nyújtotta lehetőségeket ÖKO-iskolai 

programjainak megvalósítása érdekében. A SZTEJKI tagintézményeként a szakmai 

műhelyekben közös gondolkodásra is van lehetősége a szakmacsoportoknak. (Forrás: 

beszámolók, weboldal, vezetői interjú, Pedagógiai program, SZMSZ, önértékelési 

dokumentumok, kérdőívek) 

 

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 intézményi önértékelést lezáró Intézkedési tervben feladatként jelölik meg a hiányosságok 

beazonosítását, valamint a pontos fejlesztési igény meghatározását. Infrastruktúrafejlesztési 

intézkedési terv kidolgozása is elérendő cél. A fenntartóval való együttműködés egyik 

alappillére az fejlesztési igény bejelentése, a karbantartási igény bejelentése és tervezése, a 

pályázati igény bejelentése. Ennek kialakult eljárásrendje van. (Forrás: vezetői interjú, 

pedagógus interjú, helyszíni bejárás, beszámolók) 

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. 

Eredményes az iskolai beruházásokkal kapcsolatos pályázati tevékenysége pl.: rajz eszköztár 

létrehozása, természettudományos szaktanterem kialakítása, MLSZ támogatás iskolai 



sportpálya korszerűsítésére, a tulajdonos Önkormányzat is felelősséggel bánik az iskolai 

létesítmények korszerűsítésével kapcsolatban. pl.: E.F.O.P. pályázat eszközbeszerzést is 

tartalmaz. (Forrás: vezetői interjú, Intézkedési terv, helyszíni bejárás) 

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 vezetői program az infrastruktúra fejlesztésére is kitér. Ennek időarányos megvalósulása 

nyomon követhető. pl.: műfüves sportpálya, digitális eszköztár korszerűsítése. Megvalósításra 

vár a régi épületszárny korszerűsítése. Az intézményi önértékelés intézkedési terve 

feladatként határozza meg a nevelőtestület bevonásával a hiányosságok feltárását, a fejlesztési 

lehetőségek megjelölését. (Forrás: Intézkedési terv, vezetői program, vezetői interjú) 

6.2.4. 

Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez 

rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök. 

Az éves beszámolók a tárgyi feltételekkel kapcsolatos információkat is tartalmazzák. A 

pályázati lehetőségek, külső támogatások megragadására törekednek. Törekednek arra is, 

hogy a rendelkezésre álló lehetőségeiket a legoptimálisabban használják ki. Rajzpályázatok 

útján lehetőség nyílik eszközbeszerzésre is. Az iskolai könyvtár állománygyarapításába a 

támogatások, adományok is szerepet játszanak. (Forrás: pedagógus interjú, éves beszámolók) 

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-s táblákat rendszeresen használják, habár azok amortizációja jelentős, 

főleg a projektoroké. Most is van leszerelt és több hónapja javítás alatt lévő projektor, ami 

nehezíti a mindennapos munkát. A iskola rendelkezik 120 tanulói tablettel, amely hatékony 

felhasználásáról tagozatonként gondoskodnak. Informatikai eszközeiket folyamatosan cserélik 

- tankerületi beszerzés által. Az IKT-s órák terembeosztás szerint az e-naplóban fellelhetőek, 

más tanügyi dokumentumban (tanmenet) erről nem kapunk információt. (Forrás: tanmenet, 

vezetői interjú, helyszíni 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 angol kiscsoportos oktatásának igénye alapján 1 fő státuszbővítésre volt lehetőség az 

elmúlt tanévben, amely növelte a szülők elégedettségét. Az integrált nevelés megvalósítása 

érdekében pedagógiai asszisztenseket is alkalmaz az intézmény. Az intézmény 

működtetésével kapcsolatos feladatokat portással, karbantartóval és osztott munkaidőben 

dolgozó takarítókkal látják el. (Forrás: vezetői interjú, helyszíni bejárás) 

6.4.7. 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a 

fenntartó számára. 

A humánerőforrás igényét az intézmény jelzi a fenntartónak. A szakos óraadás (betanítás) 

célszerűségéről is gondoskodnak pl.: sakkoktatás más tagintézményből való áttanítás útján. 

(Forrás: vezetői interjú) 

6.4.8. 

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az 

egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. 

A vezetői programban megfogalmazásra kerül az egyenletes terhelés biztosítására való 

törekvés, ez a tantárgyfelosztás alapján nyomon követhető. (Forrás: vezetői interjú) 

6.4.9. 

A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az 

intézmény deklarált céljainak. 

A Közzétételi lista alapján, valamint a továbbképzési program és beiskolázási terv alapján 

megvalósul az intézményi képzési struktúrának való megfelelés, valamint a kiemelt feladatok 

elvégzéséhez szükséges végzettségek, ismeretek megszerzése. Az intézmény szakmai 

dokumentumaiban megfogalmazott célok elérése érdekében nagy hangsúlyt fektetnek az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos és hátránykompenzációval kapcsolatos képzésekre. A 

konfliktuskezelés hatékony módjait is igyekeznek elsajátítani, valamint tantárgyak 

oktatásához szükséges korszerű ismeretek elsajátítása is nyomon követhető. (Forrás: 

beiskolázási terv, továbbképzési program, vezetői interjú, KIR intézménytörzs) 

6.4.10. 

Az intézmény pedagógus továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az 

egyéni életpálya figyelembe vételével alakították ki. 



Az önfejlesztési terveket ellátta kézjegyével a tagintézmény-vezető, amely alapján deklarálta 

annak tartalmát. A Pedagógiai program kiemelt feladatai között korszerű pedagógiai eljárások 

alkalmazása is cél, ennek megfelelően a pedagógusok széleskörű képzési lehetőségekkel 

élnek. Ezek nemcsak tantárgyi, szakmai, módszertani megújulást szolgálnak, hanem 

mentálhigiéniás ismeretek , konfliktuskezelő eljárások stb. megismerését is jelzik. Az IKT-s 

alkalmazások is beletartoznak a képzési lefedettségbe. A pedagógusok érdeklődőek, az 

önfejlesztési terveikben nyomon követhető a kor kihívásainak való megfelelés igénye. 

(Forrás: önfejlesztési tervek, továbbképzési program, beiskolázási terv) 

6.4.11. 

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. 

A tagintézmény vezető és helyettesei felkészültek a pedagógia munka irányítására. Ezt 

bizonyítja a fenntartói elvárásoknak való megfelelés. pl.: KRÉTA rendszer bevezetése és 

alkalmazása, KIR felület aktualizálása, digitális adatszolgáltatások, mérések lebonyolítása 

stb.A belső ellenőrzési terv megvalósítására törekszenek, amely visszacsatolás a dolgozó 

számára munkájának hatékonyságának javítására.(Forrás: beszámolók, ellenőrzési terv, 

vezetői 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 intézmény vezetése elkötelezett a KIP bevezetésére és alkalmazására. Az egyéni 

képességek kibontakoztatását képzésekkel, munkaszervezéssel, támogató vezetői 

hozzáállással segíti. (Forrás: beszámolók, Pedagógiai program, vezetői interjú, helyszíni 

bejárás) 

6.5.13. 

Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott 

normák, szabályok jellemzik. 

Az intézményi alapdokumentumok jegyzőkönyvek alapján elfogadott tartalmakkal 

rendelkeznek. Ennek megvalósításáról a nevelőtestület a munkatervekben, beszámolókban 

bizonyíthatóan gondoskodik. A képzési tervekben a szükséges ismeretek megszerzéséről is 

gondoskodnak. Az önfejlesztési tervekben célokat tűztek ki az intézményi célok 

megvalósítására. (Forrás: önfejlesztési tervek, beszámolók, munkatervek, továbbképzési 

program, beiskolázási terv) 



6.5.14. 

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső 

igényesség, hatékonyság jellemző. 

Az igényes munkavégzés kitűnik a beszámolók elkészítéséből, az egyéni fejlesztési tervek 

elkészítéséből, az iskolai környezet gondozásából, a weboldal fényképalbumaiból, az 

országos elismerésekből, a szülői interjú tapasztalataiból, az önfejlesztési tervek vállalásaiból, 

az intézményi intézkedési tervből. (Forrás: weboldal, helyszíni bejárás, szülői interjú, 

pedagógus interjú, vezetői interjú, beszámolók, egyéni fejlesztési tervek, tanulói 

produktumok) 

6.5.15. 

Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai 

gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 

Az adatbázis létrehozásával, a jó gyakorlatok gyűjtése alapvető igénye a tantestületnek. A 

szakmai műhelyek tevékenységével is alátámasztható ennek megvalósulása. (Forrás: 

beszámolók, intézkedési terv) 

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. 

A szakmai alapdokumentumokban tükröződik a hagyományőrzés, és hagyományteremtés. A 

jeles napokhoz, a népszokásokhoz, nemzeti hagyományainkhoz, a helyi értékmegőrzéshez - 

Pallaviciniek emlékének őrzése és ápolása -, a település kultúrkincseinek őrzése és 

továbbvitele pl.: zenei hagyományok ápolása (citera, néptánc) az intézmény egyik küldetése. 

A szülők is igénylik és értékelik a nemzeti tudatosságra nevelést az intézményben. (Forrás: 

dokumentumelemzés, szülői interjú.) 

6.6.17. 

Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, 

hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. 

A Pallavicini napok, a családi nap, a szülők bálja stb. fontos közösségépítő tevékenységek, 

amelyet a szülők és a külső partnerek is preferálnak. (Forrás: elégedettségi kérdőívek, szülő 

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. 

A szervezeti felépítés nyomon követhető az alapdokumentumokban, a munkaköri leírások 

pontosan meghatározzák a feladatköröket. A munkatervekben tükröződik a felelősségi 

rendszer. A beszámolókban megjelennek az eredményességi mutatók és azok konzekvenciái. 

A tagintézményen belül a tagintézmény-vezető munkáját 2 fő tagint.vez.-helyettes segíti, 

tagozatonkénti feladatmegosztással. Alsó tagozatos munkaközösség működik tagintézményen 

belül, és felső tagozaton belül NAT műveltségterületenként vannak a munkaközösségek, 

amelyek összintézményi szinten szakmai műhelyekbe vonódnak be. A tagintézmény vezetője 

igazgatótanácsi értekezleten képviseli intézményét. A főigazgató látja el a Szegedi Tankerület 

felé a képviseletet. ( Forrás: dokumentumelemzés- SZMSZ, munkatervek, beszámolók.) 

6.7.19. 

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 

A vezetői program egyik koncepciója az egyenletes terhelés biztosítására való törekvés. A 

feladatmegosztás egyenletes terheléséről a beszámolókban lehet példát találni. A szakmaiság 

egyértelmű rendező elv. A tantárgyfelosztást a fenntartó is engedélyezi, amely szintén elvárja 

az egyenletes terhelés biztosítását. ( Forrás: vezetői interjú, beszámolók.) 

6.7.20. 

A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SZMSZ) 

rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvalósulását. 

A munkaköri leírások, az SZMSZ felelősségi- és hatáskörei egyértelműek. A dolgozók 

ismerik a jogaikat és kötelességeiket. Az intézményen belül BÖM - csoport működik 

munkatervvel, a különböző projektek, pályázatok megvalósítására csoportok alakulnak, akik 

munkájukat egyeztetik az iskolavezetéssel. (Forrás: SZMSZ, munkaköri leírások, pedagógus 

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. 

A szervezeti felépítés logikus. A döntés előkészítésben való részt vétel érintettség alapján 

meghatározott. A tagintézmény-vezető felé beszámolási kötelezettsége van a 



munkacsoportoknak, hiszen intézkedési jogköre a vezetőnek van. (Forrás: vezetői interjú, 

dokumentumelemzés-SZMSZ, pedagógus interjú) 

6.8.22. 

Ennek rendje kialakított és dokumentált. 

Az intézményi dokumentumokban megjelennek a fejlesztési törekvések, amikhez 

feladatmeghatározás is tartozik, valamint az érintettek köre is meghatározásra kerül. pl. 

beiskolázási terv és a rövid és középtávú tervek összhangja. pl.: Konfuciusz Intézettel való 

együttműködés elősegítése a kínai nyelvoktatás bevezetése érdekében. (Forrás: Pedagóiai 

program, SZMSZ, munkatervek.) 

6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 

6.9.23. 

Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal 

segítik a fejlesztést. 

A Továbbképzési programban az intézményi célok figyelembe vételén túl elősegítik az egyén 

fejlődési törekvéseit is. A művészetek terén számos országos rajzpályázaton is indulnak a 

tehetséges tanulók, az ott nyert elismerésen túl eszközfejlesztésre is sor kerülhetett általuk. 

Szaktanácsadóik rendszeres tudásátadást végeznek nemcsak a POK-on keresztül, hanem az 

őszi- és tavaszi továbbképzések műhelymunkáin is. (Forrás: beszámolók, munkatervek) 

6.9.24. 

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző 

műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 

Támogatják az élménypedagógiai módszerek alkalmazását tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásokon. Az informatika oktatás során számos ötletes, érdeklődést is felkeltő 

foglalkozásra is sort kerítenek pl.: kódolási hét. Az iskolai könyvtár is bekapcsolódik az 

informatikai ötletek megvalósításába-hátránykompenzáló tevékenység. A matematikusok 

térségi együttműködése a feladatsorok összeállításában is megnyilvánul. Az óvodások 

számára optikai bemutató tartása, amely elősegíti a beiskolázást. Bizonyítható, hogy az 

intézmény minden pedagógusa szívén viseli az iskola jövőjét és településük fejlődését. Az 

intézmény.vezetése támogatja, ösztönzi az innovációt, a kreatív munkát. 

(Forrás:intézményvezetői interjú, pedagógus interjú) Pl. pályaválasztási expó, 14 középiskola 

kitelepülésével a sándorfalvi intézménybe. (Forrás: beszámolók, pedagógus interjú) vezetői 

interjú, munkatervek) 

6.9.25. 



A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a 

testület és az intézményvezetés. 

A KIP-es adatbázis, valamint jó gyakorlat megosztása kiemelt céljuk. A térségi bemutatókon, 

közös Office fiókon keresztül rendszeres a tudásmegosztás. (Forrás: beszámolók, vezetői 

interjú,pedagógus interjú) Az intézményben hatékonyan működik a jó gyakorlatok gyűjtése, 

megosztása. Tematikus tervek, pedagógus portfólió készítéssel kapcsolatos tudásmegosztás 

elősegítése. (Forrás: beszámolók, vezetői interjú, pedagógus interjú) 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Nem kerül megjelölésre. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény épülete 2010-ben bővítésre és átépítésre került. Korszerű közösségi terek és 

tanulási környezet segíti a tanulók és az itt dolgozók mindennapi komfortját. A vezetői 

programban megfogalmazott fejlesztési célok időarányos megvalósítása egyértelműen 

nyomon követhető. Műfüves sportpálya, természettudományos eszközfejlesztés, a rajz 

oktatásához szükséges tárgyi feltételek fejlesztése, az informatika oktatás korszerűsítése a 

helyszíni bejárás során is látható volt. A pedagógusok elkötelezettek abban, hogy a 

településen élőknek magas színvonalú, korszerű ismereteket adjanak át, segítve az 

eredményes továbbtanulást illetve a társadalomba való beilleszkedést. Igyekeznek helyi 

szinten a nevelést-oktatást segítő szakemberekkel segíteni a változatos nevelési és tanulási 

problémák megoldásában. Erre a fenntartó is nyitott, az iskola vezetője ilyen irányú 

törekvéseit támogatja. (Forrás: beszámolók, vezetői interjú, pedagógus interjú, szülői interjú, 

helyszíni bejárás) 

 

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. 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok és feladatok megfelelnek és összhangban 

vannak a tanügyi szabályozó dokumentumokban szereplő elvárásokkal és a jogszabályi 

előírásoknak. Figyelemmel kísérik a jogszabályi változásokat pl.: aktuális kerettantervi 

tartalmak. Dokumentumaikat ezek alapján készítik. A Pedagógiai programban 

megfogalmazott oktatási-nevelési célok figyelembe veszik az intézményi sajátosságokat. 

Kiemelten kezelik az esélyegyenlőség megteremtését, ehhez kapcsolódó módszereket 

alkalmaznak. pl.: tanulás tanítása, egyéni felzárkóztatás. (Forrás: Pedagógiai program) 

7.1.2. 

A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az 

intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. 

A célok megvalósulását támogató pedagógiai feladatok a tanulók képességeinek, 

készségeinek kibontakoztatását, a nevelési, tanítási-tanulási folyamat fejlesztését célozzák. 

pl.: KIP-program bevezetése, esélyegyenlőség biztosítása angol nyelvi lektorok 

alkalmazásával, ami óraszámnövelést is jelent. (Forrás: beszámolók, Pedagógiai program, 

vezetői interjú, pedagógus interjú) 

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 éves beszámolókban a Pedagógiai program alapján fogalmazódik meg az adott tanév 

kiemelt célja és feladata. pl.: a 2016/17-es tanév beszámolójából kitűnik, hogy nagy hangsúlyt 

fektettek intézményi szinten az idegen nyelv oktatásra és informatika oktatásra, mérése 

nemcsak OKM-en, hanem próbanyelvvizsgán és ECDL-vizsgán történik. A tagintézmények 

közötti áttanítás segíti az operatív feladatok hatékony megvalósítását, az intézmény 

pedagógusai közötti horizontális és vertikális pedagógiai-szakmai együttműködéssel 

gondoskodnak a szűkebb és tágabb tudásmegosztásról és információáramlásról. (Forrás: 

beszámolók, Pedagógiai program) 

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 intézményi munkatervekben, az intézményi intézkedési tervben és éves beszámolókban a 

Pedagógiai programban meghatározott stratégiai célok tevékenységhez kötött megvalósítása 

megfigyelhető. Törekednek a beszámolókban a visszacsatolásra, biztosítva az újratervezés 

lehetőségét.Havi eseménynaptár segíti konkrét feladatokká lebontani az éves munkatervet, 

amelynek megvalósulása a beszámolókban fellelhető. (Forrás: Pedagógiai program, vezetői 

program, beszámolók, munkatervek) 

7.2.5. 

A tervek nyilvánossága biztosított. 

Tervezési dokumentumaik nyilvánosságáról gondoskodnak, minden érintettel egyeztetnek. 

SZMK, nevelőtestület, DÖK, fenntartó-ezekről a jegyzőkönyvek rendelkezésre álltak a 

helyszíni ellenőrzéskor. (Forrás: jegyzőkönyvek) 

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 tervezési dokumentumokban a felelősök, határidők egyértelműen nyomon követhetőek, a 

felelős vezető is beazonosítható. (Forrás: munkatervek, továbbképzési terv, intézkedési terv) 

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 Pedagógiai programban megfogalmazott elvek és célok a továbbképzési programban és a 

beiskolázási tervben beazonosíthatóak. Nagy hangsúlyt fektetnek az egyéni képességek 

kibontakoztatására, a konfliktuskezelésre, az intézmény minden pedagógusa aktívan részt 

vesz az innovatív eljárások bevezetését elősegítő továbbképzéseken. Az őszi- és tavaszi 

továbbképzések alkalmával a pedagógus tevékenységi körébe tartozó aktuális témákkal 

foglalkoznak mind jogi, mind szakmai, elméleti témákban. pl.: pedagógus életpálya 

bevezetésekor ezzel kapcsolatban kaptak részletes tájékoztatást, vagy a kiemelt figyelmet 

igénylő gyerekek integrációjával kaptak elméleti és gyakorlati megsegítést a pedagógusok. 

Magára a pedagógus személyiségére is gondot fordítottak a pedagógus kiégés és siker 

témakörében. A délutáni műhelymunkákon kapcsolódnak az országos törekvések 

megvalósításához belső erőforrások igénybevételével - szaktanácsadók, szakértők. (Forrás: 

meghívók, beszámolók, vezetői interjú) 

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 gyakorlati munkájuk során számos szakmai zárt csoport ötletgyűjteményét használják a 

mindennapos munkájuk megvalósítása során. Saját adatbázist is fejlesztenek egymás 

ötleteinek továbbgondolása céljából. Az országos tankönyvjegyzék által nyújtotta lehetőségek 

optimális felhasználására is törekednek. A helyszíni bejárás során számos példát láttunk saját 

fejlesztésű taneszköz alkalmazására pl.: olvasás tanításhoz, a tantermek falain összefoglaló 

táblák vannak, közös online tesztfeladatok a zárt csoportban stb. (Forrás: önfejlesztési tervek, 

pedagógus interjú, helyszíni 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: 

Nem kerül megjelölésre. 

Kiemelkedő területek: 

A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumokban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott célok megvalósulását támogató pedagógiai feladatok a tanulók 

képességeinek, készségeinek kibontakoztatását, a nevelési, tanítási-tanulási folyamat 

fejlesztését célozzák. pl.: esélyegyenlőség megteremtése. A tanulók személyiségének 

fejlesztésében a pedagógusok új feladatot is felvállalnak, ehhez adekvát pedagógiai 

módszereket alkalmaznak (pl.: differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák 

alkalmazása, témahét, KIP-programos órák legalább 10 %-os aránya éves szinten. A 

Pedagógiai program 6.2 pontjában konkrét eljárásrend található a személyiségzavar 

felismerésére és annak gondozási formáiról. A családterápiára vonatkozó elképzelés is 

megjelenik. A szenvedélybetegségek megelőzésére vonatkozó feladataikat is egyértelműen 

meghatározzák. A partnerszervezetekkel való együttműködés hangsúlyos a Pedagógiai 

programban. Az osztályfőnöki tevékenység egyik meghatározó eleme ennek az 

együttműködésnek a gondozása. Hangsúlyt fektetnek a családokkal való aktív 

közreműködésre, hiszen meggyőződése a nevelőtestületnek, hogy az oktatási-nevelési céljaik 

megvalósításában a családoknak kiemelkedő szerepe van. Az SZMK bevonása az iskolai 



feladatok megvalósításába bizonyított, mind az iskolai események, mind pedig a beszámolók, 

dokumentumok nyilvánossága terén. (Forrás: jegyzőkönyvek, beszámolók, Pedagógiai 

program, pedagógus interjú, vezetői interjú) 

 


