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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 iskola vezetése számít a munkaközösség-vezetők, a szaktanárok, az osztályfőnökök munkájára, szaktudására. 

Részt vesznek a tervezésben (SZMSZ, munkatervek) ellenőrzésben, értékelésben szervezésben. (vezetői interjú, 

PP) 

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 terület értékelése során megfigyelhető a pedagógiai programban és más stratégiai dokumentumban megtalálható 

célok megvalósulását biztosító pedagógiai folyamatok tervezési megvalósítási, ellenőrzési és értékelési rendjének 

tudatossága. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését. (PP, vezetői interjú) 

(Munkaterv tanulók-pedagógusok demográfia) Az intézmény tervezési dokumentumaiban megjelenő célok 

koherens egységet mutatnak. (PP, munkatervek, beszámolók) 

1.1.3. 

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

időben megtörténik. 

A munkaközösségek egyeztetnek a kollégákkal, meghatározzák a célokat, feladatokat. Mindenki számára 

értelmezhető és elfogadható közös értékrendszert dolgoznak ki. (SZMSZ vezető, kollégák feladata, beszámolók, 

interjú, PP) A tervezett oktatási-nevelési célok szervesen illeszkednek a kerettantervhez. (PP: Helyitanterv) 

1.1.4. 

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 

Biztosított az együttműködés. (PP, vezetői interjú) Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a fenntartóval, az 

intézményt támogató intézményekkel és jogi személyekkel, a Gyermekjóléti szolgálattal, az önkormányzattal, 

Nevelési Tanácsadó, KEF, Rendőrség, Német Nemzetiségi Önkormányzat stb. (PP, Beszámoló) Kiemelten 

jelennek meg az intézmény hagyományai a tervezésben. (PP, vezetői interjú) 

1.1.5. 

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

összehangolása megtörténik. 

Rendszeresen nyomon követik a közoktatásban zajló folyamatokat, ezekhez igazodó programot dolgoznak ki. (PP, 

Munkaterv, beszámolók, vezetői interjú) Az éves tervezés a munkatervekben jól áttekinthető. (beszámolók) 

Kiemelt szerepet kap a kompetenciafejlesztés folyamata. (Kompetenciamérési adatok elemzése 2018., Intézkedési 

terv, Országos Idegennyelvi Mérés 2016-2018.) 

1.1.6. 

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

Az éves munkaterveket a pedagógiai program iránymutatásai alapján készítik el. (vezetői interjú) Az intézmény 

tervezési dokumentumaiban megjelenő célok koherens egységet alkotnak a megvalósulás dokumentumaiban 

szereplő adatokkal. (PP, munkaközösségek tervei) 

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. 



Figyelemmel kísérik a jogszabályi változásokat, tisztában vannak ezek következményeivel és dokumentumaikat 

ezzel összhangban készítik. (PP, SZMSZ, Egymást követő két tanév beszámolója) 

1.2.8. 

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

követhető. 

Az intézmény tervezési dokumentumaiban megjelenő célok koherens egységet mutatnak a megvalósítás 

dokumentumaiban szereplő adatokkal. (PP, Munkaterv, Beszámolók, SZMSZ) 

1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása? 

1.3.9. 

A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális elemei. 

(Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv stb. aktuális céljai, 

feladatai.) 

A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott. Az intézményvezetés minden tanévre munkatervet készít, 

leosztja a felelősöknek (munkaközösség-vezetők,) a részfeladatokat. A munkaközösségek megtárgyalják, feltöltik 

saját anyagukkal, javaslatot tesznek a változtatásra. (munkatervek, vezetői interjú,) A tervezett oktatási, nevelési 

célok szervesen illeszkednek a kerettantervhez.(PP) A tantestület előtérbe helyezi a tanulás és tanítás folyamat 

egységét.(PP, beszámolók) 

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 munkaközösségek az intézményen belül meghatározott feladatok szerint aktívan működnek. (PP, SZMSZ, éves 

munkatervek, munkaközösségi tervek) 

1.3.11. 

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

Az intézmény dokumentumaiban részletesen meghatározzák, szabályozzák az intézmény nevelési, oktatási céljait 

(PP, Munkatervek) az értékelés módját, gyakoriságát, (PP) ezeket a vezetőség számon kéri, ellenőrzi. (beszámolók, 

vezetői interjú) 

1.3.12. 

Az intézményi pedagógiai folyamatok (például tanévre, tanulócsoportra tervezett egymásra épülő tevékenységek) 

a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt tanulási eredmények elérését, a szülők, tanulók és munkatársak 

elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. 

A személyiség- és közösségfejlesztés, az elvárt tanulói eredmények elérése, a magas színvonalú pedagógiai munka 

(PP- Énkép- jövőnkre készülünk), a munkatervben, a beszámolókban elsőbbséget élvez. (DÖK fontossága 

SZMSZ) 

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

1.4.13. 

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 

A dokumentumokban egyértelműen megjelenik az egyes feladatok felelőse, határideje, a végrehajtás ellenőrzője, 

a beszámolókban megjelenik az éves munka értékelése. (Munkatervek, beszámolók, vezetői interjú) 

1.4.14. 

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

A PDCA (tervezés-cselekvés-ellenőrzés-beavatkozás) alkalmazása segíti az egymásra épülést. Az előző évi 

értékelésre építve fejlesztő célú elemek, nevelési és oktatási feladatok jelennek meg a Munkatervben. (Munkaterv, 

Beszámolók) 

1.4.15. 

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 

Az intézményi önértékelési folyamat megkezdődött jogszabályszerűen, az intézkedési terv fontos alapként jelenik 

meg a beszámolók és munkatervek készítésekor. (vezetői 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. 

Az intézményben meghatározott célok mentén működő pedagógus közösség dolgozik, a pedagógus tervező 

munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában alkalmazott tantervi, tartalmi és az intézményi 

belső elvárásokat. Kiemelkedő a nemzetiségi nevelés-oktatás, felvételi kötelezettség. (PP, vezetői interjú) 

1.5.17. 

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

A tervezés a Munkatervekben jól áttekinthető, alaposan átgondolt, jól felépített tervező munka. A megvalósulás 

párhuzamot mutat a beszámolók és interjúk alapján. (Munkatervek, beszámolók, interjú) 

1.5.18. 

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

A tanmenetek, elektronikus napló, tanulói dokumentumok, illetve az intézményi bejárás után még jobban 

alátámasztjuk. (vezetői interjú, PP) 

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 

1.6.19. 

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. 

Az intézményben kialakították a belső ellenőrzés feltételeit. Az SZMSZ tartalmazza az intézmény belső 

ellenőrzésének rendjét. (SZMSZ, munkatervek) 

1.6.20. 

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

Az Ellenőrzési terv tartalmazza. Minden intézményi folyamatnak kijelölt felelőse van. Az intézményvezető 

kezdeményezésére, az intézményvezetés összehangolt tervező munkája alapján, az adott folyamat felelőse 

megszervezi az aktuális feladatot. (az előző években az igazgató és a helyettes végezte az ellenőrzést, de egyre 

jobban működik a munkaközösség-vezetők ellenőrzése is) Amennyiben a munkaterv elkészítésekor a feladat már 

ismert, a felelős nevével és határidővel ellátva belekerül az éves munkatervbe, majd a tanév végi beszámoló 

elkészítésekor értékelésre kerül. A tanév közben felmerülő lényeges, aktuális feladatokkal módosítják 

munkatervüket. (Pl. önértékelés-BECS csoport) Jól kidolgozott, szabályozott a belső ellenőrzési rendszer. 

(munkaterv, vezetői interjú) 

1.6.21. 

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

szükséges mutatókat. 

Az év végi beszámolóban részletesen elemzésre kerül. Eredményétől függően a következő tanév munkatervében 

is helyet kap célok, feladatok formájában. (vezetői interjú) A kompetencia mérések eredményeit beépítik a tervezés 

folyamatába. Elemzik az eredményeket, célokat határoznak meg, ha szükséges Intézkedési tervet készítenek. 

(Kompetenciamérés eredménye) 

1.6.22. 

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

Szaktanári és munkaközösségi szinten is figyelemmel kísérik a tanulási eredményeket, a beszámolókban jól 

nyomon követhető a tantárgyankénti éves tanulmányi munka értékelése százalékos értékben feladattípusonkénti 

bontásban. A mérési eredményeket elemzik, az elért eredmények megtartására, esetenként javítására is törekednek. 

( PP: DIFER, OM, Diagnosztikus mérés, NETFIT, Beszámoló, kompetenciamérések) 

1.6.23. 

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

Igen. Ez megtekinthető az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületen is. (OH informatikai felülete, 

vezetői interjú) 

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 intézményben hatékony önértékelés működik. Alapja a pedagógiai programban megfogalmazott 

elvárásrendszer. (Intézményi önértékelés, Minősítés eredményeinek összegzése) Figyelembe veszik a kapott 



adatokat, azokat a fejlesztés alapjául használják fel, ami megtekinthető az OH által működtetett informatikai 

felületen is. (vezetői interjú, OH informatikai felülete ) 

1.7.25. 

Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az önértékelési folyamatban a 

nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 

A jogszabályoknak megfelelően az önértékelési rendszert az intézmény vezetése irányítja, a nevelőtestület is részt 

vesz benne.(beszámolók, önértékelés dokumentumai, 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. 

DIFER mérés az 1. osztályban. A belső mérések eredményeit elemzik és a kiértékelés eredményeképpen fejlesztési 

célokat határoznak meg a fejlődés érdekében. A kompetencia mérések eredményeit figyelemmel kísérik. Idegen 

nyelv mérése, NETFIT fizikai állapot felmérése, Diagnosztikus mérés (PP. vezetői interjú, beszámolók, 

kompetenciamérés elemzése) 

1.8.27. 

A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és 

követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 

A Pedagógiai Programban szabályozottan, elfogadottan működik. (PP. interjúk) 

1.8.28. 

A pedagógusok az alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és módszereket, azok szempontjait az 

általuk megkezdett nevelési-oktatási folyamat elején megismertetik a tanulókkal és a szülőkkel. 

Igen, fogadóórákon, szülői értekezleteken, nyílt napon, személyes megbeszélés, programok, rendezvényeken. Az 

intézményi dokumentumokban megtalálható az értékelés módja, melyet a tanulók és a szülők az iskola honlapján 

megtalálhatnak. (PP, 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 tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, dokumentálják, elemzik, levonják a szakmai tanulságot. 

(beszámolók, pedagógus interjú) 

1.8.30. 

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

A tanulók munkájáról, eredményeiről a tanulók és szüleik folyamatos tájékoztatást kapnak. (e-napló, e-mail, 

Facebook, sajtó, ellenőrző, személyes tájékoztatások, www.deak.paks.hu oldalon) (PP, vezetői 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. 

A dokumentumok készítésébe a vezetőség bevonja a munkaközösségek vezetőit, majd a pedagógusok 

véleményezése után a vezetőség összegez. A munkaközösségek közötti információcsere segíti a folyamatot. 

(vezetői interjú) 

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. 

Figyelembe veszik a kapott adatokat, azokat a fejlesztés alapjául használják fel és beépítik a beszámolójukba, ami 

alapján megalkotják a következő tanévre vonatkozó munkatervüket, a fejlesztési tervekkel kiegészítve intézkedési 

tervet. (beszámolók, vezetői interjú) 

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 tehetséggondozást és a felzárkóztatást az intézmény kiemelt területeként kezeli irányító munkájában. Utazó 

gyógypedagógus fejleszti a sajátos nevelési igényű tanulókat. Az intézmény lehetőségeihez mérten tanórán kívüli 



foglalkozást biztosít a gyerekek számára. (PP: Regisztrált Tehetségpont, néptánc, angol-német nyelvvizsga, 

úszásoktatás, ÖKO iskola, megyei-országos versenyek szervezése, Diákolimpia, Fuss, ússz, kerékpározz! stb. 

Különös figyelemmel értékeli a tanulási eredményeket. Pl.: Deák-díj, Jó tanuló, Jó sportoló… (PP, beszámolók, 

interjúk) 

1.9.34. 

A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) 

és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása 

természetes gyakorlata az intézménynek. 

Természetes gyakorlata az intézménynek, hogy a lehetőségeken belül a pedagógusok egymásnál hospitálnak, 

ötleteket, tanulást segítő módszereket adnak át egymásnak, pl.pendrive alsós kollégák közt digitális anyagok, 

feladatlapok. Belső képzések teljes tantestületre kiterjedően, webszerkesztő továbbképzés, bemutató órák, 

tájékoztató előadások, internetes (e-mail) információnyújtás, munkaközösségen belüli tudásmegosztás jellemző az 

intézményre.(projektnapok, témahét, 4 új ötlet: levendulasor ültetése, raklap bútorok, fűszerkert, magaságy) 

Ezekből is érzékelhető, hogy kiemelkedő a hivatástudat a pedagógusokban, vezetőben. Erős összetartás figyelhető 

meg a tantestületben. Az intézményi innováció elősegíti a tanulási környezet javulását. Külső erőforrások, mint a 

pályázati lehetőségek, egyesületi, önkormányzati, szülői stb. támogatások feltérképezése, bevonása innovatív 

szellemiségről tanúskodik. (Beszámolók, interjúk) 

1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Tantestületen belül tanulásmódszetani eljárások továbbfejlesztése, bővítése. Képességek szerinti egyénre szabott 

tanulásszervezés. pl. Kompetencia alapú oktatás erősítése. 

Kiemelkedő területek: 
Jól kidolgozott szervezeti felépítés. (SZMSZ) Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai koherens 

egységet alkotnak, jól átláthatóak, egymásra épülnek. (PP, SZMSZ, munkatervek, beszámolók) Erős 

közösségformálás. Megvalósul a hármas egység jó a szülő, gyerek, pedagógus kapcsolata. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

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

2.1.1. 

A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények (különös tekintettel az 

osztályfőnökök tevékenységére, a diákönkormányzati munkára, az egyéni fejlesztésre). 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok egyik kiemelt célként jelennek meg az iskola dokumentumaiban. 

(PP, Beszámolók, Munkaterv) Legfontosabb feladatuknak tartják a tanulók személyiségének minél alaposabb 

megismerését, és a pedagógusok, tanulók, szülők között a kölcsönös bizalomra történő együttműködést. Ezen a 

területen elért eredmények a beszámolókban megjelennek. (Beszámolók) 

2.1.2. 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. 

Az iskolában a szervezeti felépítés segíti a személyiség kibontakozását és a közösségfejlesztést. Egy osztály – egy 

napközi elv szerint homogén csoportok vannak az alsó tagozaton.(Munkaterv, Beszámoló) Élnek a csoportbontás 

lehetőségével is. (PP) 

2.1.3. 

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

alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. 

Az osztályközösségben a pedagógus a következő módszereket használva méri fel a személyes és szociális 

képességeket: megfigyelés, szociometriai mérés, beszélgetés, szülői kapcsolattartás, az osztályközösségben tanító 

pedagógusokkal való rendszeres konzultáció. (PP, Munkaterv, Beszámoló, pedagógus interjú) 



2.2. Hogyan fejlesztik az egyes tanulók személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a kiemelt 

figyelmet igénylő tanulókra)? 

2.2.4. 

A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztésére, és ez 

irányú módszertani tudásukat megosztják egymással. 

A rendszeres tantestületi megbeszélések, a munkaközösségek találkozói elősegítik a tanulók problémáinak 

megoldását, illetve a megoldási módszerek sokszínűségének elterjedését. Pedagógusok a belső továbbképzések 

alkalmával megosztják egymással tapasztalataikat. Fejlesztő pedagógus és a gyógypedagógusok útmutatást adnak 

különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra. (PP, Beszámoló, interjúk) A pedagógusok megosztják 

egymással jó ötleteiket, tapasztalataikat. A továbbképzésen részt vett kollégák továbbadják az ott megszerzett 

tudást a munkaközösség többi tagjának. (Beszámoló, Interjúk) Az év elején bemeneti mérést végeznek, ami 

meghatározza tervező munkájukat, amire visszacsatolást ad az év végi mérés. A mérések eredményeit kiértékelve 

felhasználják a rövid- és a hosszú távú tervek elkészítésében. (PP, Munkatervek, Beszámoló) 

2.2.5. 

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

A terveket az elért eredmények tükrében felülvizsgálják, korrigálják, szükség esetén módosítanak. A mérések 

eredményeit kiértékelve felhasználják a rövid és hosszú távú tervek elkészítésében. (Mérések, Beszámolók, 

interjúk) 

2.2.6. 

A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi gyakorlatban 

(tanórai és tanórán kívüli tevékenységek), DÖK programokban. 

A fejlesztés eredményei megjelennek az intézményi dokumentumokban, munkaközösségi és intézményi 

beszámolókban, mérőlapokon, kompetenciamérés eredményeiben. (Beszámolók, Interjúk) 

2.3. Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése? 

2.3.7. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és 

alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. 

A tanulók szociális hátrányainak felderítése, nyomon követése az osztályfőnök felelőssége, melyekről a gyermeket 

tanító pedagógusokat is tájékoztatja, velük konzultál. A folyamatos szülői kapcsolattartás során szerzett 

tapasztalatokat beépíti mindennapi oktató-nevelő munkájába. Együttműködik az ifjúságvédelmi felelőssel, a 

szakszolgálatokkal. (PP, Beszámolók, Munkaterv) 

2.3.8. 

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

Az osztályfőnökök részletesen vizsgálják a tanulók szociális helyzetét, elemzik az egyes tanulók környezetét. Az 

érintett pedagógusok rendszeresen megosztják egymással és az intézmény vezetésével az információkat. A 

gyermekvédelmi felelős folyamatos kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, fogadóórán a 

szülőknek van lehetősége segítséget, tanácsot kérni.(PP, Munkatervek, Beszámolók, Interjúk) 

2.3.9. 

Az intézmény, támogató rendszert működtet: Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez. Integrációs 

oktatási módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti. Képzési, oktatási programokat, modelleket dolgoz ki vagy át, és 

működteti is ezeket. Célzott programokat tár fel. Kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal. Stb. 

Az iskola felzárkóztató foglalkozásokat, korrepetálást szervez. Egyéb programok is megtalálhatóak: 

tehetséggondozó programok, versenyek. Nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, a 

pályaorientációra.(PP, Munkatervek, Interjúk) 

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 Pedagógiai program a komplex kognitív fejlesztést hangsúlyozza, ennek érdekében a motiváció felkeltésére 

építik oktató-nevelő munkájukat a pedagógusok. Fontos szerepet kap a visszacsatolás. A bevezetésnél a motiváció 

felkeltése és a fokozatosság elve kap kiemelt szerepet. Az egész folyamat során megtörténik a visszacsatolás. (PP. 

Munkatervek, Interjúk, Beszámolók) 



2.4.11. 

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

kapnak. 

Inkluzivitás jellemzi az intézményt, fejlesztő foglalkozásokon habilitációt és rehabilitációt fejlesztő pedagógus és 

utazó gyógypedagógus biztosítja. Fejlődésük érdekében a pedagógusok együttműködnek a habilitációt, 

rehabilitációt végző szakemberekkel. (PP, Munkatervek, beszámolók) 

2.4.12. 

A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket biztosítanak, 

alkalmazva a tanulás tanítása módszertanát. 

A pedagógusok a gyerekek képességeikhez mérten tudatosan tervezik meg a megfelelő tanulási stratégiákat, segítik 

az önálló tanulás elsajátítását, melyekhez megfelelő eszközöket biztosítanak.(Beszámolók, Interjúk) 

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. 

Pedagógiai programban kiemelt szerepet kap az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés, a megvalósítás 

megjelenik a munkatervben, beszámolókban. A mindennapokban és a szervezett programok során alakítják a 

tanulók egészséges és környezettudatos magatartását. ÖKO-iskola, munkájukat ennek szellemében végzik. (PP, 

Munkatervek, Beszámolók, Interjúk) 

2.5.14. 

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

A tanórán kívüli egészséges életmódra nevelés lehetőségei az alábbiakban jelennek meg: egészséges életmódra 

nevelés, egészséges táplálkozás, egészségnapok, személyes higiénia, életvezetési ismeretek és készségek 

kialakítása, tömegsport, sportversenyek, kirándulások; figyelemfelkeltő dekoráció az egészséges életmódról, ÖKO 

iskola. Környezettudatos életmódra nevelés megjelenik: szelektív hulladékgyűjtésben, újra hasznosításban, ÖKO 

iskolai programokban.(PP, Munkatervek, Beszámolók) 

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. 

A Pedagógiai program részletesen tartalmazza a közösségfejlesztés lehetséges színtereit, alkalmazásának módját. 

A közösségfejlesztés a következő területeken valósul meg: tanítási órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon 

(napközi, sportkör, kulturális rendezvények, kirándulások), diákönkormányzati munkában, szabadidős 

tevékenységekben. (PP, Munkatervek, Beszámolók, Interjúk) 

2.6.16. 

A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján valósítják meg a rájuk 

bízott tanulócsoportok, közösségek fejlesztését. 

A nevelőtestület tagjai nem csak a rájuk bízott közösségek fejlesztésével foglalkoznak, hanem az iskolai közösség 

fejlesztését is végzik. Rendelkeznek azon ismeretekkel, amelyekkel közösségfejlesztést lehet elérni, megosztják 

tudásukat, tapasztalatukat. A folyamat során figyelembe veszik az adott korosztály sajátosságait. (PP, SZMSZ) 

2.6.17. 

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

osztályfőnökök, a diákönkormányzat tevékenységére, az intézményi hagyományok ápolására, a támogató 

szervezeti kultúrára. 

Az éves munkatervek az iskola alapelvei és feladatok megvalósítására készülnek. A félévi és év végi beszámolók 

tartalmazzák a megvalósítás eredményeit, tükrözik az iskolában folyó tevékenységeket. (Munkatervek, 

Beszámolók, Interjúk) 

2.6.18. 

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

és együttműködést. 

Az intézmény vezetése és a pedagógusok közötti információáramlás nem csak az értekezletek során, hanem 

mindennapi életben kötetlen formában is jelen van. A pedagógusok egymás közötti információcseréje folyamatos, 

a diákokkal és a diákönkormányzat tagjaival együttműködnek. (SZMSZ, Interjúk) 



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

2.7.19. 

Közösségi programokat szervez az intézmény. 

Iskola sok közösségi programot szervez diákjai számára: évnyitó, évzáró, ballagás, karácsony, farsang, Anyák 

napja, Deák napok, Dök nap, gyereknap, kirándulás, színház, mozi, sportrendezvények. (Munkatervek, 

Beszámolók) 

2.7.20. 

Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. 

A diákönkormányzatnak aktív szerepe van az iskola életében, segítenek a programok szervezésében, 

lebonyolításában. Iskola folyosóján, saját faliújságra teszik ki terveiket, és az általuk szervezett programok 

beszámolóit. (Munkatervek, Beszámolók) 

2.7.21. 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

A szülők aktív szerepet vállalnak az iskolai közösség építésében, fejlesztésében. Segítik a közös programok 

megvalósulását. Részt vesznek a megvalósított programokban és ötleteikkel segítik a lehetőségek bővítését. (Szülői 

interjú) 

2.7.22. 

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

meghozatalába. 

Az intézmény dolgozói értekezleteken, a szülői munkaközösség szülői értekezleteken, diákönkormányzati 

megbeszélések során van lehetőségük a véleményük kifejtésére, illetve a fejlesztések megvalósításához 

hozzájárulni. Partnerként működnek együtt. (PP, SZMSZ, Beszámolók, Interjúk) 

2.7.23. 

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

tanulók és a szülők elégedettek. 

Az Iskolaszék és Szülői munkaközösség elégedett az intézmény működésébe való bevonódással, és a diákok 

önszerveződésének lehetőségével. A tájékoztatás a fontos eseményekről, a megbeszélések eredményeiről 

folyamatos. (Munkatervek, beszámolók, Interjúk) 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A magas osztálylétszám nem teszi lehetővé az egyéni fejlesztést, a tehetséggondozást. Igény jelentkezett (szülői 

interjú) az évfolyam bővítésre, az alacsonyabb osztálylétszámra. Szakos ellátottság biztosítása kinevezett 

pedagógusokkal, ne óraadókkal valósuljon meg. Helyettesítésirend szabályozott, de a törvényi előírásokat nem 

minden esetben tudják tartani a fenntartó által engedélyezett pedagóguslétszám miatt. 

Kiemelkedő területek: 
A pedagógusok felkészültek, az azonos osztályokban dolgozó tanárok együttműködnek a diákok eredményes 

oktatásáért-neveléséért. Minden év elején bemeneti mérést végeznek, ami meghatározza tervező munkájukat, 

amire visszacsatolást ad az év végi mérés. Ezt a folyamatot a Pedagógiai program részletesen leírja, szabályozza. 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban előírtak 

szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető. Iskola sokfajta közösségfejlesztő programot szervez 

diákjai számára. (Interjúk, PP, Mérések, Munkatervek) 

 

3. Eredmények 

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 

3.1.1. 

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



A tanulás-tanítás eredményességének fontossága a stratégiai és az operatív dokumentumokból is jól kitűnik. (PP, 

munkatervek) Eredményeiket nyilvántartják és elemzik. (beszámolók, honlap) 

3.1.2. 

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú 

sikertényező indikátorok azonosítása. 

Az intézmény egyezteti programjait a partnerekkel, az intézményi tanács és az SZMK is véleményezi a pedagógiai 

programot, munkatervet, beszámolót, valamint a DÖK segítő tanár megbeszéli, (ha kell, elmagyarázza) a DÖK 

tagokkal a rájuk is tartozó részeket, és véleményezésben is segít. A fenntartóval elfogadtatják. (PP, munkatervek, 

beszámolók) 

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. Stb. 

Az intézményi eredményeket pontosan nyilvántartják és alaposan elemzik. (Kompetenciamérés elemzései, 

beszámolók) 

3.1.4. 

Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a háttérváltozók 

figyelembevételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják. 

Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulói teljesítményszintjének jó eredményét, fejlődését évek óta 

megtartják, az Idegennyelvi mérésnél a német nyelv jobb eredményt mutat, mint az angol, a 2018-s év gyengébb, 

ezért Intézkedési tervet készítettek (Kompetenciaelemzések, 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 intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények az elvártaknak megfelelően alakultak. Ezt a 

következő eredmények igazolják: kompetenciamérés, a középiskolai felvételi, a központi írásbeli felvételi, a 

sportteljesítmények különböző szakágakban, a diákolimpián, „Fuss, ússz, kerékpározz!” versenyen, 

úszásoktatáson, a sokrétű szaktárgyi versenyeken, az SNI tanulók(szépírás), művészeti versenyeken. Ezek nagyban 

hozzájárulnak a tanulók egyéb kompetenciáinak fejlesztéséhez is. (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 magyar, matematika, német tantárgyak, az Elsősegélynyújtási alapismeretek, amely érinti a biológia, kémia, 

fizika, testnevelés, technika tantárgyakat, (PP) oktatása eredményes, ezt támasztja alá a kompetenciamérések 

eredménye, és a vizsgaeredmények (PP, Kompetenciamérések, beszámolók) 

3.2.7. 

Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. 

A kimagasló eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. (beszámolók, vezetői interjú, 

pedagógus interjú) 

3.2.8. 

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 

Deák Ferenc 200. születésének évfordulója alkalmából Deák-díj megalapítása. 2011 óta a művészet, kézművesség, 

zene, sport, rajz, nyelvek, matematika révén regisztrált tehetségponttá váltak. (PP) 

3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 

3.3.9. 

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

Értekezletek alkalmával megtárgyalják a tanulási eredményeket, a beszámolók során elemzik is. Köztes 

időszakokban körözvények, szóbeli tájékoztatók, megbeszélések, értekezletek segítségével munkaközösségi-, 

csoport- és nevelőtestületi szinten, intézményvezetés megbeszélései során, tájékoztatás e-mailben, illetve telefon 

segítségével történik. (SZMSZ, vezetői interjú) 

3.3.10. 



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

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

Szakmai munkaközösségek belső tudásmegosztással, hospitálásokkal, bemutató órákkal, projektnapokkal, 

témahetekkel, célok konkrét meghatározásával támogatják az eredményes oktatást, nevelést. (Beszámolók, 

munkatervek, interjúk) 

3.3.11. 

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

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

megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések 

meghatározása. Az intézmény - szükség esetén - a mérési-értékelési eredmények függvényében intézkedési tervet 

készít. (vezetői tanfelügyelet utáni fejlesztési terv, vezetői önértékelés jegyzőkönyve, minősítésiterv összegzése, 

önértékelés eredményei, beszámolók, nevelőtestületi kérdőív) 

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 

3.4.12. 

A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. 

A középiskolák 9. és 10. évfolyamán tanuló diákok év végi eredményeit a honlapon, Eredményesség a 

továbbtanulási adatok tükrében (58-63.old.) és a közzétételi listában név nélkül, mindenki számára elérhetővé teszi. 

(honlap) 

3.4.13. 

A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 

A mérési eredmények alapján levont konklúziót felhasználják a következő év tervezésekor, beépítik azokat 

munkaterveikbe. (munkatervek, beszámolók) 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Javasolt: Az elért eredmények szélesebb körű publikálása. A beiskolázási mutatókkal, a mérési eredményekkel és 

a szülői kérésekkel alátámasztani, hogy szükséges a magas osztálylétszám miatt az évfolyambővítés. (interjúk) 

Kiemelkedő területek: 
Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása folyamatosan jelen van. 

(munkatervek, beszámolók) A kompetenciamérések illetve házon belüli mérések eredményeiről korrekt 

információt adnak, meghatározzák a fejlesztéshez, változtatáshoz szükséges lépéseket. (munkatervek, beszámolók) 

A pedagógiai folyamatokat átgondolják, megtervezik, levonják a megfelelő konzekvenciát. (kompetenciamérések, 

beszámolók) 

 

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. 

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. Az 

intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra áll, amely a pedagógusok 

szakmai együttműködésén (munkaközösségek) alapszik. A nevelő-oktató munka érdekében tervszerűen működő, 

folyamatos megújulásra képes, innovatív közösségek munkaközösségeket alakítottak ki (Alsó tagozatos, Felső 

tagozatos, Testnevelés munkaközösség). Bizonyos célfeladatok ellátására már tanév elején munkacsoportok 

alakulnak. (Munkatervek, beszámolók) A munkaközösségek tagjai közösen végzik el a tőlük elvárt, nekik kiosztott 

feladatokat.(Intézményi önértékelés 4.pont, Interjú a pedagógusokkal, vezetővel) 

4.1.2. 



A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A 

munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. 

A munkaközösségek és munkacsoportok saját munkaterv szerint működnek az intézményi célokat figyelembe 

véve. (Munkatervek, interjú a pedagógusokkal) A szakmai munkaközösségek részt vesznek az intézmény szakmai 

munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében. (SZMSZ, PP, Munkatervek) Az éves 

Munkatervben szereplő Munkaterv-naptár tartalmazza a tanévre vonatkozó, közösen elfogadott programokat és 

felelőseiket. A munkaközösségek összegző véleményét figyelembe veszik a pedagógusok szakmai munkájának 

értékelésében. (interjúk) 

4.1.3. 

A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 

A hatás- és jogkörök az SZMSZ-ben egyértelműen szabályozottak. (SZMSZ, vezetői interjú) A munkaközösség 

vezetők rendszeresen konzultálnak az intézményvezető-helyettessel. Biztosítják az információáramlást a vezetők 

és a pedagógusok között. Iskolavezetőség ülésein tájékoztatják az iskola vezetőit és egymást az aktuális 

feladatokról, a belső ellenőrzésről, az értékelésről és a szakmai munka eredményeiről. (interjúk) 

4.1.4. 

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

Az alapdokumentumokban kitűzött célokat összehangolt, egységes tantestületi munkában érik el. Ehhez a 

csoportok, munkaközösségek összehangoltan, a vállalt feladatok szerint együttműködnek (belső ellenőrzések, 

továbbképzések, bemutató órák, pályázatok, versenyek stb.). Információs értekezletet havonta tartanak. ( SZMSZ, 

Munkatervek, Beszámolók, interjúk) 

4.1.5. 

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

elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 

A munkatervekben szerepelnek a célfeladatok elvégzésére alakult munkacsoportok. Ezek működését az intézmény 

vezetése támogatja. Helyben működik a pedagógusok közötti együttműködés, a kollégák szívesen megosztják 

egymással új ismereteiket, melyekre a vezető is támaszkodik. (ped. kérdőív 29. kérdés) 

4.1.6. 

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

Az ellenőrzési terv épít a munkaközösségek munkájára pl. tanév elején a munkaközösség-vezető ellenőrzi a 

tanmenetek meglétét, szakmai megfelelőségét. A belső ellenőrzés rendje beépítésre került az éves munkatervbe. 

(Pedagógiai Program, munkatervek) Szakmai értekezleteken beszámolóval dokumentálják, értékelik a feladatok 

megvalósulásának eredményeit. A nevelőtestületi kérdőív eredménye alátámasztja, hogy az intézményvezetés 

ellenőrző tevékenysége folyamatos. (22. kérdés) 

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. 

Fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, alkalmanként egyéb külső szakemberek, szervezetek (pedagógiai szakmai 

szolgálat) bevonása segíti az együttműködést, ellátást. A pedagógusok megbeszélik a problémákat, a programokat, 

a jó gyakorlatokat (bemutató órákat tartanak), és a különleges eseteket. ( Munkatervek, interjúk, beszámolók) 

4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 

4.2.8. 

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

Nagy múlttal és hagyományokkal rendelkezik az intézmény. Megfogalmazzák a cél eredményeket. 

(Alapdokumentumok, Küldetés nyilatkozat) Innovatív tevékenységük a problémák megoldására alkalmas 

módszerek, jó gyakorlatok átadása, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati 

lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése, bevonása természetes gyakorlata az 

intézménynek.(beszámolók, interjúk) Az intézményen belül a lehetőségeknek megfelelő szinten folyik a 

tudásmegosztás, melyet a vezető és a pedagógusok elengedhetetlennek tartanak. (pedagógus kérdőív, interjúk) 

4.2.9. 

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

A továbbképzéseken részt vevő kollégák szakos kollégáiknak továbbadják a szerzett ismereteket. (interjú a 

pedagógusokkal, beszámolók) Nevelőtestületi kérdőív eredménye alátámasztja (20. kérdés), hogy az 



intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését, melyet feladat megbízásokkal, célzott belső 

és külső továbbképzésekkel támogat (29.kérdés). (Munkatervek, Beszámolók, interjúk) 

4.2.10. 

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 

3 munkaközösség működik. A tudásmegosztás a továbbképzésekről, a beszámolók, jó gyakorlatok megosztása 

közösségeken belül működik. Óralátogatásokkal, bemutató órák tartásával erősítik az egymás közötti szakmai 

tapasztalatcserét, a jól bevált pedagógiai módszerek átadását. (Munkaközösség vezetők beszámolója, 

Nevelőtestületi kérdőív 29. kérdés, interjú a pedagógusokkal) Együttműködnek más intézmények hasonló 

munkaközösségeivel.(SZMSZ) 

4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

4.3.11. 

Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki. 

E-mail, faliújság, vezetőségi értekezlet, kibővített vezetőségi értekezletek, munkaközösségi megbeszélések segítik 

az információk minél szélesebb körű megosztását. A nevelőtestület tagjai időben megkapják a munkájukhoz 

szükséges információt. (munkatervek, interjúk, Nevelőtestületi kérdőív 24. kérdés) 

4.3.12. 

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

A szervezeten belüli információáramlást hatékonyan kialakították. Értekezleteket rendszeres gyakorisággal 

tartanak. (SZMSZ, interjúk, bejárás) Az Intézményi önértékelés 4. pont eredménye indokolja az információs 

értekezletek számának növelését, és az intézményvezető többet kommunikáljon a pedagógusokkal. 

4.3.13. 

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

Minden lehetséges csatornát felhasználnak az információáramlás hatékonyságának biztosítása érdekében: e-mail, 

információs faliújság pedagógusoknak, tanulóknak. Írásbeli értesítések szülők számára, személyes konzultációk, 

honlap, e-napló, osztályok közösségi oldalon zárt csoportjainak működtetése. (interjú a szülőkkel, pedagógusokkal, 

vezetővel) 

4.3.14. 

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

hozzáférés. 

Pl.: email, faliújság, értekezlet, megbeszélés (bejárás, interjúk) 

4.3.15. 

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

A munkatervben a tanévre előre tervezve jelennek meg. A tanév végi beszámolókban rögzített a megvalósulásuk. 

(munkatervek, Munkaterv-naptár) 

4.3.16. 

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

munkatársakhoz. 

A pedagógus önértékelési dokumentumokban (és a Nevelőtestületi kérdőív 23. kérdésében) írásban jelennek meg 

a pedagógusértékelés elemei, óralátogatások után szóbeli megbeszéléseken történik az értékelés. A visszajelzés és 

az értékelés korrekt, és tényeken alapul. (önértékelési dokumentumok, interjú a pedagógusokkal). 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Az Intézményi önértékelés 4. pont eredménye indokolja a belső kapcsolattartás erősítését, az információs 

értekezletek számának növelését, és elvárásként, hogy az intézményvezető többet kommunikáljon a 

pedagógusokkal. 

Kiemelkedő területek: 
A munkaközösségek együttműködése. A nevelő-oktató munkával kapcsolatos elvárások mindenki számára 

tisztázottak, intézmény sajátosságainak megfelelőek. A munkacsoportok hatékony működése az intézményi 

munkatervre épül. Alapvetően biztosítottak a mindennapi hatékony működéshez szükséges feltételek. (Intézményi 

bejárás tapasztalata) 



 

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. 

Pedagógiai Programban, SZMSZ-ben, munkatervekben megtörténik a partnerek azonosítása. A partnerek 

tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és 

fejlesztik. Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt megtervezi, 

kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül felméri a partnerek igényeit, 

elégedettségét és befogadja innovatív ötleteiket. Az intézmény kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a 

környezete számára bemutathatja eredményeit, és megjelenik a szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, 

település) életében is feladatvállalásaival. (Munkaterv, beszámolók, interjúk, intézményi bejárás) 

5.1.2. 

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

Az SZMSZ-ben mindenki számára nyilvános. Az intézmény kiemelt partnerként jelöli meg és kezeli a szülői 

szervezetet. Az SZMSZ-ben felsorolják a legfontosabb külső partnereket, pontosan meghatározzák a 

kapcsolattartás formáit és módját. 

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 

5.2.3. 

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik. 

A partnerekkel történő kapcsolattartás, együttműködés formája és rendje kialakított, szabályozott. A Pedagógiai 

Programban részletesen meghatározzák a partnerekkel (tanulók, szülők, Iskolaszék, Intézményi Tanács) való 

kapcsolattartás és együttműködés fórumait és feladatait. A többi intézményi partnerrel való 

tevékenységszabályozást az SZMSZ tartalmazza. A külső partnerekkel kapcsolatos tevékenységek leírása világos, 

követhető és életszerű. (SZMSZ) A Helyi Tanterv és a munkatervek rögzítik a partneri kapcsolatok 

együttműködésre épülő, gazdag és színvonalas tevékenységeinek felsorolását helyi, városi szinten is. 

5.2.4. 

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

Az SZMSZ-ben világosan szabályozták a külső partnerek egyetértési, kezdeményezési és javaslattételi jogkörét. 

A fenntartóval, szülőkkel, Iskolaszékkel, Intézményi tanáccsal való egyeztetés rendszeres. (Munkatervek, 

beszámolók, interjú a szülőkkel) 

5.2.5. 

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése. 

Az intézményi dokumentumok legitimációjára vonatkozó jogszabályi előírásokat betartották. Az intézményi 

dokumentumokban szabályozottak szerint végzik a partneri elégedettség megismerését. (beszámolók, vezetői 

interjú, önértékelés-vezetői, önértékelési dokumentumok) 

5.2.6. 

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 

Az intézmény panaszkezelése rendszeres, szokásrenden alapul. A stratégiai dokumentumokban nem jelenik meg a 

panaszkezelés folyamatának szabályozása. Az iskola működését szabályozó dokumentumok csak a panaszkezelés 

fórumát jelölik meg. (szülői interjú) 

5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 

5.3.7. 

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

Az intézmény vezetése a jogszabályi előírt módon tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének. Honlap, szülői 

értekezlet, fogadóóra, e-napló, egyéb szöveges értesítés, média. (interjúk, intézményi önértékelés, Nevelőtestületi 

kérdőív 30. kérdés, Szülői kérdőív 16. kérdés) 

5.3.8. 

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

papíralapú). 



Partnerek tájékoztatása széleskörű, elektronikusan (e-mail, honlap, digitális KRÉTA napló, telefon), papír alapon 

(tájékoztatófüzet, ellenőrző, faliújság), valamint szóban történik. Hangsúlyos az intézmény eredményeinek 

nyilvánosságra hozása, mely a helyi sajtón és a honlapon keresztül történik. (Pedagógiai program, SZMSZ, vezetői 

interjú, bejárás) 

5.3.9. 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik. 

Jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik. (vezetői interjú) Az intézmény eredményeiről rendszeresen 

tájékoztatják a partnereket (honlapon, értekezleteken, média bevonásával, szülői interjú), javaslataikat, 

kezdeményezéseiket beépítik a működésbe. ( SZMK javaslata a tankönyvrendelés szabályozásában 3 kg /táska) 

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

országos szint)? 

5.4.10. 

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

A Munkatervekben rögzített helyi, regionális, megyei és országos rendezvények időpontjai és felelőseik. Városi 

rendezvények, alapítványok munkájában, pályázatokban vesz részt az intézmény; szervezi, koordinálja a tanulók 

közösségi szereplését, így rendszeres kapcsolatot tart különböző helyi intézményekkel, szervezetekkel: Csengey 

Dénes Kulturális Központ, Pákolitz István Városi Könyvtár, a Városi Múzeum és Képtár. Ezekkel a szervezetekkel 

az EFOP-3.3.2-16-00365 számú Egy,, CSEPP” a nevelésért című pályázatban, mint kulcs fontosságú partnerekkel 

vesznek részt. Gazdag sporttevékenysége (grundbirkózás, atlétika, röplabda, floorball versenyek, diákolimpiák), 

kulturális és tanulmányi versenyek (vers- és mesemondó versenyek, német és angol nyelvi versenyek) révén az 

iskola szervesen illeszkedik a település kulturális és sportéletébe.(Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért! 

mozgalom győztesei). Eredményeikben többségi megjelenésű a megyei, országos siker. Örökös ÖKO iskola címet 

nyertek. Pályázatok révén diákok hazai és külföldi településekre utaznak a német nemzetiségi nyelv gyakorlására. 

(SZMSZ, Munkatervek, beszámolók) 

5.4.11. 

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

Felkéréseket kapnak ilyen rendezvények megszervezésére, tanulókat delegálnak. Városi sportrendezvényeken 

rendszeresen részt vesznek: Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért!, Szurkoljunk együtt!, Atomfutás, helyi 

röplabda és floorball versenyek. (beszámolók, interjú a pedagógusokkal, vezetővel) 

5.4.12. 

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

történő jelölésekkel. 

Örökös ÖKO iskola címet nyertek. A Tolna megyei Értéktár Bizottság kimagasló, hagyományőrző, érték feltáró, 

értékmentő és népszerűsítő tevékenységéért Érték-díjat adományozott az iskolának. Az intézmény saját, helyi díjat 

alapított 2003-ban, Deák- díjat az arra érdemes, kiemelkedő tanulmányi, kulturális és sporttevékenységet elért 

végzős diákok kapják, akik a közösségért sokat tettek. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A pedagógiai tevékenységek, eredmények szélesebb körű bemutatása a partnerek és érdeklődők felé (médiában 

való megjelenés lehetőségének hatékonyabb kiaknázása) Intézményi panaszkezelés kidolgozása. 

Kiemelkedő területek: 
Tájékoztatási kötelezettség teljesítése. Jó kapcsolat a külső partnerekkel. A vezetőség igyekszik megragadni azokat 

a lehetőségeket, amelyek a szervezeti feltételeket javíthatják. Számos területen jó a kapcsolat, pl.: SZMK 

közösséggel, önkormányzattal, támogatókkal. Nyitott, és lehetőségekkel teli kapcsolatrendszer jellemzi az iskolát. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 



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

céljainak? 

6.1.1. 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, 

jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

A munkatervek, intézményi beszámolók, munkaközösségi beszámolók tartalmazzák az infrastruktúrára vonatkozó 

fejlesztési igényeket, illetve a megvalósult fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket. Anyagi és tárgyi segítséget nyújt a 

fenntartó lehetőségeihez mérten az iskola számára a biztonságos, esztétikus és korszerűen felszerelt környezet 

kialakításához. Az iskolai sportkör javaslatot tehet a sportköri feladatok ellátásához szükséges eszközökre. Az 

iskolai rendezvényekhez fedett közösségi térrel. (intézményi bejárás, vezetői interjú) 

6.1.2. 

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely figyelembe 

veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. 

Évente felmérik az igényeket a fenntartó előírásai alapján (munkatervek). Korábbi tervekkel, fejlesztési igényekkel 

rendelkeznek. Küldetésnyilatkozatukban a szolgáltatások biztosítását valósítják meg.(munkaterv, vezetői interjú) 

Belső szabályozókkal, megfelelő gondossággal kerül megszervezésre a tűz- és balesetvédelmi oktatás, az eszközök 

biztonságos használata. (SZMSZ) 

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

oktatásának? 

6.2.3. 

Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. 

Az Intézményi önértékelés jegyzőkönyvében a Szülői kérdőív 5. pont értékelése szerint a lehetőségek mindkét 

épületben adottak, jól felszerelt fejlesztő termek állnak rendelkezésre. Az épületeket mozgáskorlátozottak nehezen 

tudják megközelíteni. Az iskola épülete szép, otthonos. A tantermek mérete a létszámoknak megfelel, a bútorzat 

az életkorhoz igazított, a világítás korszerű. A tantermeken kívül a kiszolgáló helyiségek, a folyosók tiszták. Az 

intézmény rendelkezik megfelelő, korszerű, a fejlődést szolgáló fejlesztő eszközökkel. (bejárás) 

6.2.4. 

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

megfelelő tárgyi eszközök. 

Rendszeresen jelzi a fenntartó felé a fejlesztési igényeket. (vezetői interjú) 

6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága? 

6.3.5. 

Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, az eszközök kihasználtsága, 

tanórán való alkalmazásuk nyomon követhető. 

Beépítik az oktató-nevelő munkába. Megfelelő mennyiségű IKT eszközzel rendelkeznek.(bejárás) A kollégák 

jelentős része használja a kivetítést a tanórai munkája során. (Nevelőtestületi interjú, tanmenetek) A TIOP pályázat 

fenntartási időszakában kötelezően nyilvántartják az IKT-val támogatott órák számát. A KRÉTA e-napló 

lehetőséget nyújt a tanórák esetében az IKT-s óra jelölésére, havonta összesítik. Ez az Intézményi önértékelésben 

sikerkritériumként is szerepel a tanórák 50%-ban az IKT eszközök használata érje el a 25%-ot. (Intézményi 

önértékelés elvárásrendszere, interjú a pedagógusokkal, vezetővel) 

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. 

Reális képpel rendelkezik a szükségletekről, jelzi a fenntartónak. A szakos ellátottság teljes. (beszámolók, Vezetői 

interjú) 

6.4.7. 

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

A nevelő-oktató munka tervezéséhez a tanulói létszám változások illetve a szakos ellátás alapján tervezik a 

humánerőforrás igényt és azonnal jelzi a fenntartónak. Több óraadó kolléga tanít át másik intézményből, így a 

feladatellátást biztosítja a fenntartó. (interjú a vezetővel) 



6.4.8. 

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

hangsúlyt kap. 

Törekszenek az egyenletes terhelés megvalósítására mind a tanórával lekötött, mind pedig a tanórán kívüli 

feladatok tervezése során, illetve a Munkatervekben rögzítették a feladatokhoz rendelt humánerőforrást, mely 

tükrözi az egyenletes terhelést. Az intézményi feladatokból a munkaközösség-vezetők jelentős részt vállalnak 

magukra. (munkatervek, beszámolók, Tantárgyfelosztás, interjú a pedagógusokkal) 

6.4.9. 

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

céljainak. 

Megfelelő, a szakos ellátottság teljes. (Beszámolók, interjú a vezetővel) 

6.4.10. 

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

figyelembe vételével alakították ki. 

Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremtenek, a vezetőség támogató ebben és megteremti a feltételeket. 

A Továbbképzési program és beiskolázási terv megvalósításának alapja a Pedagógiai program, mely a 

pedagógusoktól elvárt kompetenciák, szakmai és módszertani tudás megszerzését teremti meg. Rögzíti az 

intézményi céloknak megfelelő, prioritást élvező továbbképzésre jelentkezést. A Továbbképzési programban a 

közoktatási végzettségek megszerzése mellett igényként jelenik meg a mentortanár, a pedagógus szakvizsga 

elvégzése is. Kiemelt cél a szakmai megújulást segítő, korszerű módszertani ismereteket nyújtó képzések 

(Kooperatív és a 7 módszer technika). (továbbképzési program, beiskolázási terv, vezetői interjú) 

6.4.11. 

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. 

A vezetői ellenőrzések tervezettek, de annak hatékonysága nem megfogható. Vezetői pályázatban, beszámolókban 

és az interjúkban megjelenik a felelős intézményvezetés (Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, 

munkaközösség-vezetők), aki irányít és ellenőriz. Az intézményi önértékelésben és a munkaközösségi 

beszámolókban tapasztalható, hogy folyamatos az ellenőrzés: a tervezett óralátogatásokat, a pedagógusok 

adminisztrációjának naprakészebbé tételét folyamatosan fejlesztik. (Vezetői pályázat, munkaterv, Önértékelés-

vezetői, beszámolók, interjúk) 

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. 

A vezetői tanfelügyelet eredményét felhasználja a vezető a fejlesztési célok kijelölésére. Ösztönzi a pedagógus 

életpályamodell kiépítését. (Munkaterv, vezetői fejlesztési terv) 

6.5.13. 

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

jellemzik. 

Hagyományos iskolai feladatok és szabályrendszerek alapján működik az intézmény, melybe az új közoktatási 

elemek beépülnek. Az intézmény Küldetésnyilatkozata tartalmazza a jövőképet, a hozzárendelt feladatokat és a 

pedagógusokkal szembeni elvárásokat. A szervezeti szabályozó dokumentumok részletesen kidolgozottak. 

Biztosított az intézményben az élethosszig tartó tanulás-elve, a tanulás tanítása, a korszerű tanulási módszerek 

alkalmazása, melyek segítik az intézményt céljai elérésében. A folyamatok, módszerek alkalmazása a közösségben 

elfogadott értékek és szabályok szerint valósul meg. (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend, interjúk, 

beszámolók) 

6.5.14. 

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

hatékonyság jellemző. 

Az intézmény működésének vizsgálata során egy jó eredményeket felmutató tantestület (versenyeredmények) 

pedagógiai munkája körvonalazódik. (beszámolók, interjúk) 

6.5.15. 

Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az 

intézményen belül és kívül. 



Megjelenik az önképzés és a jógyakorlatok megosztása. (beszámolók, interjú) Saját jó gyakorlatokkal is 

rendelkeznek. (interjú a pedagógusokkal) 

6.6. Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája? 

6.6.16. 

Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten 

érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka részét képezik. 

Az iskola régmúltra tekint vissza, 143 éve működik, igényes és magas szintű nevelő-oktató intézményként. Német 

nemzetiségi kultúra és hagyományápolás az intézmény speciális feladata. A hagyományokat ápolva, ismétlődő 

jelleggel az éves munkaterv tartalmazza az iskolai ünnepélyeket, megemlékezéseket, melyre műsorok 

szervezésével, közösségi programokkal, projektnapokkal készülnek. (Pedagógiai program, SZMSZ, munkatervek, 

beszámolók, interjú a pedagógusokkal, szülőkkel, vezetővel) 

6.6.17. 

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

új hagyományok teremtésére. 

Innovatív alkalmazotti kör és aktív külső partnerek segítik a régi és új hagyományok megtartását. Az iskola 

hagyományainak ápolása érdekében meghonosított emléknapokat, megemlékezéseket szerveznek (Deák-diáknap, 

Mikulásváró, Karácsony stb.), melyben osztályok, munkaközösségek vesznek részt. Diákközgyűlést, nyílt napokat 

szerveznek, mely a Pedagógiai programban is megjelenítenek (Nyílt napok, Sulivár programok, pályaválasztási 

szülői értekezlet) A tanulmányi és háziversenyeken a helyi kapcsolatápolást erősítik az intézmények között. Német 

nemzetiségi nyelv használatára és a hagyományok ápolására kirándulást szerveznek a tanulóknak Magyarország 

német lakta településeire. ÖKO iskolaként az egészség megőrzésre és környezettudatos magatartásra nevelnek 

(újra hasznosítható tárgyak gyűjtése, programok), világnapokra emlékeznek.(Szülői, vezetői, pedagógus interjú, 

önértékelés-vezetői, beszámolók) 

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. 

Tisztázott a pedagógus, intézményvezető, intézményvezetőhelyettes és a munkaközösségvezetők jogai és 

kötelességei, folyamatos a kapcsolattartás az intézménnyel, fenntartóval, eredményekről évente beszámolnak. 

(SZMSZ, interjú) A szakmai feladatok felelősei a munkaközösség-vezetők. Hosszabb, rövidebb projektek 

megvalósítására munkacsoportokat hoznak létre. A munkaterv-naptár rögzíti a tanév során vállalt feladatokat és 

felelőseiket. Az eredményekről fél évente írásban és szóban beszámolnak. A munkaköri leírások tartalmazzák az 

alkalmazotti kör nevelő-oktató munkájának részletes feladatait, a felelősségét. ( SZMSZ, munkatervek, 

beszámolók, vezetői interjú) 

6.7.19. 

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 

Törekednek az egyenletes terhelésre, a vezetőség részéről ez kiemelt feladat. A feladatmegosztásban a szakértelem 

elsődleges szempont. (beszámolók, nevelőtestületi kérdőív 19. kérdés eredménye, interjú a pedagógusokkal) 

6.7.20. 

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

támogatják az adott feladat megvalósulását. 

Az SZMSZ-ben megjelennek a felelősség és hatáskörök. (SZMSZ) 

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 stratégiai dokumentumok elkészítésében, pedagógiai döntések előtt megbeszélések, értekezletek formájában 

bevonásra kerülnek a pedagógusok. (beszámoló, vezetői és pedagógusi interjúk) 

6.8.22. 

Ennek rendje kialakított és dokumentált. 



Az SZMSZ-ben a feladatok meghatározásra kerülnek. A működésirend szabályozza a döntési mechanizmusokat. 

Az iskolaközösségeinek (Nevelőtestület, SZMK, DÖK, Iskolaszék, Intézményi tanács) elfogadott munkaterve 

szerint rögzítettek és tisztázottak a véleményezési, javaslattételi és egyetértési jogok. Az éves munkatervben a 

munkacsoportok havi rendszerességgel üléseznek. (Munkaterv, SZMSZ, interjúk-vezetői, pedagógus, szülői) 

6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 

6.9.23. 

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

A pedagógusok igyekeznek megújulni. Ötleteikkel segítik az intézmény innovációs folyamatait. (interjú a 

pedagógusokkal, vezetővel) Az intézmény ÖKO iskola lett (2007,2011) 2014-ben örökös ÖKO ISKOLA címet 

kapta meg. Intézmény sikeresen vesz részt pályázatokban (TIOP –Egyenlő esélyű könyvtárhasználat pályázat, 

rajzpályázatok, német Nemzetiségi Önkormányzat pályázata keretében német ajkú magyar település 

meglátogatása, EFOP pályázatok tematikus nyári táborra, Digitális kompetencia fejlesztése által wifi lefedettség 

és tanári laptopok, Egy ,,CSEPP” a nevelésért közművelődési intézményekkel együtt, VEKOP pályázat tanulók 

egészségtudatos fejlesztése céljából) további fejlesztési lehetőségekhez jutott az intézmény. ( Munkatervek, 

Vezetői tanfelügyelet, Nevelőtestületi interjú) 

6.9.24. 

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

fórumokra. 

Az infrastruktúra kialakítása lehetőséget biztosít a pedagógusok szakmai együttműködésére. (bejárás) 

6.9.25. 

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

intézményvezetés. 

Nyitottak az új iránt. A továbbképzéseken hallottakat továbbadják szakos kollégáiknak. Intézményben rendszeres 

a bemutató órák tartása. A jó gyakorlatokat, újszerű nevelés- és tanulásszervezési eljárásokat a nevelés-oktatás 

folyamatába építik.(Pedagógiai program, interjú pedagógusokkal) 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A sokszínű és vállalt feladatok, programok, túlterheltséget okoznak a rendszer működésében. Egyenletes terhelés 

a feladatvégzésben. A hagyományőrzés mellett nagyon sok a napi feladat, ehhez a meglévő pedagógus létszám 

kevés, javasoljuk a vállalt, és az utasításba adott feladatok közötti súlyozást. Pedagógusok önképzése. Javaslat 

ennek támogatására: tanulásszervezési és pedagógiai módszerek fejlesztésére közös ötlettár létrehozása, amelybe 

gyűjtik a megszerzett jó ismereteket, felhasználható jó gyakorlatokat. 

Kiemelkedő területek: 
Az iskola hagyományápoló munkája. A pedagógiai folyamatokat támogató programokban, pályázatokban való 

részvétel. Az infrastruktúra kialakítása kedvez a pedagógusok szakmai együttműködésének. (bejárás) Alapvetően 

biztosítottak a mindennapi hatékony működéshez szükséges feltételek. (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. 

Az iskola pedagógiai programja a törvényi előírásoknak megfelelően készült el.(PP) 

7.1.2. 



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

nevelési-oktatási feladatait, céljait. 

A pedagógiai program a jogszabályi előírásokkal összhangban készült, mely tartalmazza az iskola sajátosságait és 

céljait. (PP) 

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. 

A pedagógiai program felülvizsgálata rendszeresen megtörténik. Nevelőtestületi értekezleteken megvitatják a 

célkitűzések megvalósulását, az esetleges módosításra, eltérésekre terveket készítenek, melynek megvalósításába 

valamennyi pedagógust bevonnak. A pedagógiai programban megfogalmazott célok nyomon követhetők a 

munkatervekben és megvalósulásuk a beszámolókban is. (PP, Munkatervek, Beszámolók, Interjúk) 

7.2.4. 

Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az éves 

munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül. 

Az éves tervekben havi bontásban megjelennek az intézményi tevékenységek, feladatok, a felelősök pontos 

meghatározásával. Szükség esetén a változtatások biztosítottak.(Munkatervek, Beszámolók) 

7.2.5. 

A tervek nyilvánossága biztosított. 

A tervek elérhetőek a tanári szobában, fent van az iskolai honlapon.(Interjúk) 

7.2.6. 

A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program 

kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. 

Az intézményi dokumentumok jól nyomon követhetőek. Minden dokumentum alapja a Pedagógiai program, amely 

hivatkozik a célkitűzések megfogalmazásakor indoklásként. Részfeladatokra bontja az intézmény a terveit, 

amelyhez a munkatervben felelősöket rendelnek.(PP, Munkatervek, Beszámolók, Interjúk, Beiskolázási, 

Továbbképzési 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. 

Az aktuális képzési tervet áttekintette a bizottság. A tervek az intézmény aktuális helyzetéhez, célkitűzéseihez, 

lehetőség szerint a kollégák érdeklődési köréhez igazodnak. Figyelembe veszi az intézmény a kötelezően 

elvégzendő képzéseket, ezekről személyekre lebontva kimutatást vezet. A képzések finanszírozásában elsődleges 

szerepet kap a hiányszakosok pótlása belső átképzéssel.(Interjúk, Beiskolázási, Továbbképzési terv) 

7.2.8. 

A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató papír alapú és digitális tankönyvek, segédanyagok 

kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. 

A taneszközök kiválasztása a pedagógusok módszertani szabadságának figyelembevételével történik. Azonos 

szakot tanító kollégák közösen döntenek ebben a kérdésben figyelembe véve az alsós és felsős átmenet 

zavartalanságát és a felmenő rendszer sérülésmentességét.(PP, Munkatervek, Beszámolók,) 

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: 
Javasolt több újfajta munkaformák szélesebb körű alkalmazása, a magas létszámú és vegyes összetételű 

tanulócsoportok miatt. A továbbképzés tervezésekor javasolt a módszertani kultúra fejlesztésére irányuló képzések 

biztosítása. 

Kiemelkedő területek: 
Az iskolai szabadidős programok sokszínűsége. A Pedagógiai Program a törvényi előírásnak megfelelő, mely 

tartalmazza az intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. A taneszközök kiválasztása a pedagógusok 

módszertani szabadságának figyelembevételével történik. A Pedagógiai Program felülvizsgálata rendszeresen 



megtörténik. Nevelőtestületi értekezleteken megvitatják a célkitűzések megvalósulását, az esetleges eltérésekre 

terveket készítenek, melynek megvalósításába valamennyi pedagógust bevonnak. A pedagógiai munka tervezése, 

szervezése helyzetelemzésre épül. Feladatok meghatározása reális, az intézmény sajátosságait figyelembe veszi. 

 


