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Intézményi tanfelügyelet megállapításai 
Látogatás időpontja: 2018. november 08. 

 
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 rendelkezik a szükséges és naprakész dokumentumokkal. A dokumentumok 

megalkotásában az intézmény vezetése együttműködik a munkaközösségekkel, szakmai csoportokkal. 

A Pedagógiai Program, SZMSZ, vezetővel készült interjú rámutat arra, hogy az intézmény vezetése 

irányítja a stratégiai és operatív dokumentumok megalkotását, azok egymásra épülését, és biztosítja a 

koherenciát. 

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 stratégiai dokumentumok aktualizálása a jogszabályi elvárásoknak megfelelően az intézmény 

működését befolyásoló tényezők figyelembe vételével készül, az intézmény folyamatosan a 

jogszabályokhoz igazítja működését és az ezt meghatározó belső szabályozókat. Az intézmény 

jövőképének megalkotása, a stratégiai és operatív dokumentumok elkészítése alapos 

helyzetelemzésre épült. (Pedagógiai Program, éves munkatervek, mérési eredmények és elemzések, 

beszámolók, interjúk) 

1.1.3. 

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

a feladatra időben megtörténik. 

A szervezeti felépítés megfelel a fenntartó által elfogadott Pedagógiai Programnak és a működést 

meghatározó jogszabályoknak. A szervezeti struktúrában a feladat- és hatáskörmegosztás jól működik 

(2018-tól új struktúra, amely beváltani látszik a hozzá fűzött reményeket), az információáramlás 

megfelelő, így a döntések előkészítésébe időben bevonják a munkaközösségeket (humán, reál, 

osztályfőnöki), a szakmai munkacsoportot (öko-munkacsoport) és a tantestületet, hiszen velük 

történik a megvalósítás is. (interjúk) 

1.1.4. 

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 

Az intézmény a fenntartó által elfogadott Pedagógiai Program és a működését meghatározó 

jogszabályok szerint tevékenykedik. Az intézményvezető korrekt szakmai kapcsolatot ápol a 

fenntartóval, mely garanciája a kiegyensúlyozott működésnek. (vezetővel készített interjú) 
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1.1.5. 

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

dokumentumainak összehangolása megtörténik. 

Az intézmény nagy hangsúlyt fektetett az önértékelési rendszer kidolgozására, bevezetésére és 

működtetésére (önértékelési dokumentumok). A vezető szakmailag tájékozottan és hitelesen irányítja, 

segíti a folyamatokat. Az intézkedési terv valamint a stratégiai és operatív tervezési dokumentumok 

összehangolása megtörténik. (Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók, Intézkedési 

terv, vezetővel készített interjú) 

1.1.6. 

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

Az éves munkatervek és az év végi beszámolók azt igazolják, hogy az éves munkaterv összhangban van 

a munkaközösségek terveivel és a stratégiai dokumentumokkal. (Pedagógiai Program, SZMSZ, Egymást 

követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók, vezetővel készített interjú) 

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 stratégiai dokumentumok aktualizálása folyamatos, jogszabályokhoz igazított, és az oktatáspolitika 

céljaival összhangban történő működés jellemzi az intézményt. (SZMSZ) A munkatervek összhangban 

vannak a Pedagógiai Program fő célkitűzéseivel. 

1.2.8. 

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

nyomon követhető. 

A dokumentumok koherensek egymással. A megfogalmazott célok, alapelvek megjelennek a 

tevékenységek között és a pedagógiai gyakorlatban. Az operatív tervezési dokumentumok tartalmi 

kidolgozottsága részletes, a stratégiai célok hatékony megvalósulása nyomon követhető (Egymást 

követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók, Pedagógiai Program, Vezetővel készített interjú, 

tanmenetek) 

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.) 

Az éves munkatervek tartalmazzák a stratégiai célok aktuális elemeit. A lebontásnál ügyelnek a 

megvalósíthatóság realitására (Pedagógiai Program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az 

ötéves intézkedési terv aktuális céljai, feladatai, vezetővel készített interjú, pedagógusok képviselőivel 

készített interjú) 
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1.3.10. 

Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a 

pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a 

munkaközösségek és a diákönkormányzat bevonásával történik. 

Az éves munkatervek tartalmazzák a stratégiai célok aktuális elemeit. A lebontásnál ügyelnek a 

megvalósíthatóság realitására (Pedagógiai Program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az 

ötéves intézkedési terv aktuális céljai, feladatai, vezetővel készített interjú, pedagógusok képviselőivel 

készített interjú) 

1.3.11. 

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

alkalmazását. 

Az intézmény pedagógusainak többsége sokéves tapasztalattal rendelkezik. A Pedagógiai Program 

célkitűzései a mindennapok pedagógiai munkájában is visszatükröződnek: örömmel járjanak a tanulók 

az iskolába, a továbbépíthető tudás alapjainak lerakása (kulcskompetenciák kialakítása), segítség 

tanulók önfejlesztő stratégiájának kialakításában, A testi és lelki egészség ismérveinek 

megismertetése, azok fontosságának felismertetése, A tanulók környezettudatos gondolkodásának 

kialakítása, fejlesztése, A hagyománytisztelet, egészséges nemzeti öntudat fejlesztése, a múlt 

értékeinek megbecsülésére nevelés… (Pedagógiai Program, bejárás, vezetői interjú, pedagógusokkal 

készített interjú, szülők képviselőivel készített interjú) 

1.3.12. 

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

tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt tanulási eredmények elérését, a szülők, 

tanulók és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. 

Az intézményi folyamatok részletesen dokumentáltak, megvalósulásuk szintje a szülők, tanulók és a 

munkatársak elégedettségét eredményezik. (Pedagógiai Program, mérési eredmények, vezetővel 

készített interjú, pedagógusok képviselőivel készített interjú, szülők képviselőivel készített interjú) 

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

1.4.13. 

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 

A dokumentumok elkészítése az intézményben dolgozó oktató-nevelő munkát végző pedagógusok 

közös feladata. Az éves munkatervek és beszámolók tartalmilag koherensek egymással. (Előző 2 év 

munkaterve, beszámolói, vezetővel készített interjú) 

1.4.14. 

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

A következő tanév tervező munkájában egyértelműen megfigyelhető az előző tanév beszámolójában 

megállapítottak beépítése, az intézményvezető erre vonatkozóan várja és beépíti a munkaközösségek 

tapasztalatait, javaslatait (Előző 2 év munkaterve, beszámolói, vezetővel készített interjú). 
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1.4.15. 

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 

A beszámolók szempontjainak és az intézményi önértékelési rendszernek a koherenciája megvalósul 

(Előző 2 év munkaterve, beszámolói, vezetővel készített interjú, intézkedési terv). 

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 intézmény pedagógusai jól kidolgozott, ellenőrizhető tervezési dokumentumokkal rendelkeznek 

(tanmenetek, foglalkozási tervek). A tanmenetborítót a pedagógus mellett az intézményvezető is 

ellátja kézjegyével. A központilag kiadott, letölthető tanmeneteket alkalmazzák, azok átdolgozásának 

feltüntetése, adaptálásának felismerhetősége, illetve a használt tankönyvek megnevezése azonban 

nem egységes a pedagógusok tanmenetein. Az intézményi éves célok, feladatok, tanulócsoport 

jellemzői megjelennek a tervezetekben, az SNI-s, BTMN-es tanulók tanórai fejlesztése még nem 

kidolgozott. A szülők elégedettek az intézmény pedagógiai munkájával. Minden OKM mérést 

értékelnek (Helyszíni dokumentumelemzés: tanmenetek, vezetővel készített interjú, pedagógusok 

képviselőivel készített interjú, szülők képviselőivel készített interjú) 

1.5.17. 

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

A tanmenetekben, tervezési dokumentumokban jelölik a haladási ütem tervezettől való eltérését. 

(Helyszíni dokumentumelemzés: tantárgyi tanmenetek) 

1.5.18. 

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

produktumokban. 

A tanórai előrehaladás folyamata az egyes dokumentumokban és az e-naplóban nyomon követhető, a 

tanmenetek aktualizálása megtörténik. (Helyszíni dokumentumelemzés: tanmenetek, Kréta (e-napló), 

tanulói produktumok). 

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 

1.6.19. 

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. 

Az intézmény belső ellenőrző rendszere kidolgozott. Éves ellenőrzési tervet készítenek (része az éves 

munkatervnek), ennek figyelembe vételével végzik a tevékenységet. Az SZMSZ tartalmazza a belső 

ellenőrzés szabályait és a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét. (Éves ellenőrzési terv, 

Munkaterv, SZMSZ, vezetővel készített interjú, pedagógusok képviselőivel készített interjú) 
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1.6.20. 

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

ellenőriz. 

Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés idejét, megnevezését/célját, az ellenőrzésben érintettek 

körét, az ellenőrzés formáját, módszereit, az ellenőrzés kiemelt szempontjait, az ellenőrzés 

felelősét/felelőseit. (Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók, vezetővel készített 

interjú, pedagógusok képviselőivel készített interjú) 

1.6.21. 

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, 

értékeléséhez szükséges mutatókat. 

A mérési eredmények elemzése megtörténik. Az ellenőrzéseket a munkaközösség-vezető, az 

intézményvezető és helyettesei végzik az éves ellenőrzési tervnek megfelelően. (Egymást követő 2 

tanév munkaterve és az éves beszámolók, mérési eredmények elemzése). 

1.6.22. 

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

végre. 

A tantárgyi és egyéb mérési eredményeket nyilvántartják (éves beszámolókban megjelenik). Az éves 

tervezésnek megfelelően elemzik, szükség esetén korrekciókat hajtanak végre. (Egymást követő 2 

tanév munkaterve és az éves beszámolók, vezetővel készített interjú, pedagógusok képviselőivel 

készített interjú) 

1.6.23. 

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok 

önértékelése során is. 

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok 

önértékelése során is. Az önfejlesztési terveket a vezető és az önértékelt állítja össze, tölti fel a 

felületre, a vezető látja a fejleszteni valókat, és a két önértékelés közötti látogatások, tanmenet 

leadások alkalmával kitérhet az önfejlesztési tervekben foglalt projektek teljesítésére (önértékelés 

(ön)fejlesztési tervei, vezetővel készített interjú, pedagógusok képviselőivel készített 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 értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik. Az intézményi önértékelési 

rendszer működése ismert a pedagógusok körében. Pedagógus önértékelésre ezidáig hét esetben 

került sor. A rendszer bevezetése segíti a tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történő 

értékelést. (Önértékelési program, vezetővel készített interjú, pedagógusok képviselőivel készített 

interjú) 
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1.7.25. 

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

folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 

Az intézményi önértékelési rendszer az intézményvezető-helyettes irányításával, nevelőtestületi 

együttműködéssel kidolgozásra került (az intézményvezető konzultációs jogkörrel vesz benne részt). 

Az önértékelési folyamat az öt évre szóló tervezési ciklusban érinti a nevelőtestület valamennyi tagját. 

(Önértékelési program, vezetővel készített interjú, Pedagógusok képviselőivel készített 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 intézmény jól szervezett, magas színvonalú mérési kultúrával rendelkezik. Minden évben felmérik a 

gyerekek fizikai fittségi mérését (NETFIT), intézményi FIT elemzés, idegennyelvi mérések, belső mérés 

(4-5. osztály határán), országos kompetenciamérés. (Pedagógusok képviselőivel készített interjú, 

Vezetővel készített interjú) 

1.8.27. 

A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös 

alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 

A tanulói értékelési rendszer kidolgozott (Pedagógiai Program 2.9. fejezet), a Pedagógiai Programban 

és a helyi tantervben meghatározott alapelveket és követelményeket betartják. A tanulók értékelése 

során teljes mértékben megvalósulnak a Pedagógiai Programban megfogalmazott alapelvek és 

követelmények. (Pedagógiai Program, pedagógusok képviselőivel készített interjú, vezetővel készített 

interjú, e-napló) 

1.8.28. 

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

szempontjait az általuk megkezdett nevelési-oktatási folyamat elején megismertetik a tanulókkal és a 

szülőkkel. 

A pedagógusok megfelelő tájékoztatást nyújtanak az általuk alkalmazott ellenőrzési és értékelési 

rendszerről és módszerekről. Az intézmény számos kommunikációs lehetőséget és csatornát biztosít a 

szülők és a pedagógusok közötti együttműködésre, információcserére (szülői értekezletek, fogadóórák, 

közös programok, e-napló, írásos értesítés… pedagógusokkal, szülőkkel készített 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 tanulóközösség egyéni teljesítményéről naprakész információkkal rendelkeznek, a visszajelzések 

döntően rendszeresek a tanulók és a szülők irányában (a tájékoztató füzetekbe nem kerülnek be 

minden esetben a jegyek, a Kréta napló működésével nem elégedettek a szülők) (Pedagógusok 

képviselőivel készített interjú, vezetővel készített interjú, napló tanulmányi, mérési eredmények, OKM 

mérések kiértékelése). 
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1.8.30. 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és 

szüleinek/gondviselőjének. 

Az intézményben e-naplót vezetnek (Kréta), emellett a tájékoztató füzet útján is tájékoztatást 

nyújtanak a szülőknek. Az intézmény nemcsak a formális alkalmakat preferálja, hanem probléma, 

nehézség esetén azonnal felveszi a kapcsolatot az érintett hozzátartozójával, s közös megoldásra 

törekednek. (szülőkkel képviselőivel készített interjú, pedagógusok képviselőivel készített interjú, 

vezetővel készített 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 operatív dokumentumok reflektálnak az ellenőrzések során feltárt információkra. 

Elégedettségmérést az önértékelés keretében végeztek a szülők és pedagógusok körében. (Pedagógiai 

Program, éves tervezési dokumentumok, OKM mérések, önértékelési kérdőívek összesítése, vezetővel 

készített interjú, pedagógusok képviselőivel készített 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. 

A mérési eredmények elemzése, kiértékelése évente megtörténik, a tanulságok levonásával együtt. 

Intézkedési terv készül. (Mérési eredmények adatai, elemzése, munkatervek, beszámolók, 

Pedagógusok képviselőivel készített interjú, Vezetővel készített 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. 

Az OKM és egyéb mérések elemzése megtörténik, az intézkedési terv részletes kidolgozása még nem 

teljes. (Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók, mérési eredmények adatai, 

elemzése, országos kompetenciamérés eredménye 5 tanévre visszamenőleg, pedagógusok 

képviselőivel készített interjú, vezetővel készített 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. 

Nyílt napokon bemutatórák tartása, önértékelési óralátogatások, hospitálások, belső továbbképzések, 

információs és munkaközösségi értekezletek, dokumentumok olvasása, tanári beszélgetések, 

esetmegbeszélések, szakirodalom megosztása, ajánlása… (pedagógusok képviselőivel készített interjú, 

vezetővel készített interjú, továbbképzési terv, éves beiskolázási terv, éves beszámolók) 
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1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Az intézményi mérések eredményeinek komplex elemzése, a szükséges korrekciókat megfogalmazó 

intézkedési tervek megjelenítése az éves tervezési dokumentumokban. 

Kiemelkedő területek: 

A stratégiai – operatív tervezés értékelése során megfigyelhető a Pedagógiai Program és más stratégiai 

dokumentumokban található célok megvalósítását biztosító pedagógiai folyamatok tervezési, 

megvalósítási, ellenőrzési, értékelési rendjének tudatossága. Az intézmény a közösen kialakított 

stratégiai és operatív terveket alapul véve hatékony és eredményes nevelő-oktató munkát folytat. 

 

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 beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények: az eredmények jól 

követhetők, részletesek, egyértelműek, szakmailag beépítésük az éves tervezésbe indokolt a fejlesztés 

érdekében. Intézkedési terv készült. • az osztályfőnökök tevékenységére (Új munkaközösségi struktúra 

részeként az osztályfőnöki mkg. konkrét feladat kijelölésével) • a DÖK munkára - felelős közösségi 

magatartás kialakítása • az egyéni fejlesztésre – kompetenciák, önmegvalósítás, önképzés 

2.1.2. 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. Komplexitás, egyenrangúság, bizalom, 

következetesség, aktivizálás, koncentráció, értékközvetítés, esélyegyenlőség, problémamegoldó 

gondolkodásra nevelés, egyenértékű testi és szellemi nevelés. 

2.1.3. 

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

technikákat alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. 

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

technikákat alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. A pedagógusok az osztályfőnökkel, 

folyamatos kapcsolattartás keretén belül (egy osztályban tanítók közössége) alkalmazzák a 

módszereket, eszközöket, technikákat. Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolói tartalmazzák a 

konkrét, esetlegesen eltérő módszereket (szociometria, közösségi tevékenységek iskolai keretek 

között, ill. azon kívül). Kapcsolatot tartanak a pedagógiai szakszolgálattal, gyermekjóléti szolgálattal, 

gyermekvédelmi-, családjogi szervezettel. 

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

figyelmet igénylő tanulókra)? 
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2.2.4. 

A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a tanulók személyes és szociális képességeinek 

fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat megosztják egymással. 

Biztonságos, gyermekbarát iskolai környezet, támogató tanulás szervezési eljárások a hagyományok 

ápolása mellett. (Napközi, tanulószoba, iskolai könyvtár, fejlesztő foglalkozások.) Az egyéni bánásmód 

érvényesül, az integrált (SNI, BTMN, felzárkóztatás, tehetséggondozás) oktatás-nevelés biztosított, 

kompetencia alapú oktatás, fejlesztő szemlélet, fejlesztő értékelési eljárások. A tanulók személyes és 

szociális képességeinek megismerése a pedagógusok feladata, elsősorban az osztályfőnököké, a 

szociális és személyes képességek fejlesztése érdekében kiemelten fontos. A tanulási esélyegyenlőség, 

esélyteremtés, szegregációmentesség, sokszínűség kiemelt feladata a gyermekvédelemnek. 

(Beszámolók, Intézményi Önértékelés, Intézkedési Terv) A pedagógusok módszertani kultúrája, 

módszertani tudások megosztása konzultációkon, megbeszéléseken realizálódik, ill. az intézmény 

közösségi programjain valósul meg. 

2.2.5. 

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

hajtanak végre. 

Következetes tervezés, értékelés, tanulási eredményesség vizsgálat – mérés – elemzés, a korrekt 

fejlesztési irányok meghatározása a szakmai munkaközösségek, az új szakmai struktúrának 

megfelelően hatékonysági kritériumoknak megfelelően várhatóan jobban nyomon követhető. A 

fejlesztési eredményeket nyomon követik, fejlesztési korrekciókat végeznek. Mérési eredmények 

adatai, elemzése – konkrét feladatkijelölésekkel. 

2.2.6. 

A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi 

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

A személyiség- és közösségfejlesztés támogató, fejlesztő tanítási-tanulási folyamatban közös értékrend 

kialakításával széleskörű fejlesztési színtereken valósul meg. A pedagógusok jól ismerik tanítványaikat, 

kiemelten kezelik a veszélyeztetetteket, alkalmazzák a szükséges pedagógiai módszereket, tanítják az 

önálló tanulást, a tanulást, és aktív résztvevői a közösség építő – és fejlesztő programoknak. Szükséges 

a fejlesztési irányok pontos meghatározásához az eredményességvizsgálat, méréselemzés. Tanórai és 

tanórán kívüli tevékenységek tervei, DÖK programok, hagyományos rendezvények az intézményben 

valósítja meg a fejlesztést. Egy-egy esemény kiértékelésre kerül, következtetéseket vonnak le belőle, 

mely irányt mutat a jövőre. 

2.3. Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése? 

2.3.7. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő 

információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek széles skáláját birtokolja 

az iskola: tehetségfelismerés, tehetségfejlesztés iskolán belül és kívül (Dokumentáció: 

Tehetségregiszter vezetése, Tehetségtabló). SNI-s, BTMN-esek segítése – beintegrálás, kapcsolattartás 

a fejlesztő pedagógussal,- több funkciós fejlesztő terem - az utazó gyógypedagógussal, családsegítővel, 
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családokkal. Jelentős számú közösségi programot szerveznek (együttműködés szakértői bizottsággal, 

tanulmányi versenyeken való részvétel, iskolai versenyeken való részvétel). 

2.3.8. 

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális 

helyzetéről. 

A tanulók szociális helyzetével az intézmény vezetése és az adott pedagógus információkkal 

rendelkezik, és ennek birtokában jár el (szülőkkel kapcsolattartás, helyzetelemzések, kérdőívek, 

szociometriai mérések, kapcsolattartás egyházakkal, iskolaorvossal és egyéb civil szervezetekkel). 

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. 

Arizona program – konfliktus megoldása érdekében, Gregor program – művészeti pedagógiai 

eljárásokon alapuló képesség és készségfejlesztés DÖK – Körülöttem a világ Könyvtár – Ajándékozz, 

fogadj örökbe egy könyvet, Könyvtári éjszaka, Olvasókör BTMN-es segítés – beintegrálás, egyénre 

szabott terhelés és értékelés – sokeszközű differenciálás - Szociális hátrányok enyhítését segítő 

tevékenységek – nincs aránytalan teherviselés osztályfőnök, iskolai alapítvány, iskolai könyvtársegítő 

pedagógusok Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása Integrációs felkészítés JAM 

program –vállalkozói szemléletű személyiségfejlesztő program Kiemelt idegen nyelv oktatás: angol, 2. 

idegennyelv-kínai Pro Musica Művészeti Iskola Egészségfejlesztés – Évenkénti Cselekvési Terv Tanórai 

és tanórán kívüli tevékenységek a közösség fejlesztés érdekében – pedagógusok, osztályfőnökök, 

Szakkörök, szabadidős tevékenységek – pedagógusok DÖK – segítő pedagógusok 

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. 

Az önálló tanulás támogatása az intézmény Pedagógiai Programjával összhangban történik. 

Kiválasztják, fejlesztik a szükséges nevelési oktatási módszereket. Továbbképzéseken bővítik 

ismereteiket a pedagógusok a megújulás érdekében. Tanulásszervezési eljárások, délutáni 

foglalkozások, projektoktatás a természettudományok és a múzeumpedagógia területén, intézményi 

innovációk, pályázatok, IKT eszközök célszerű használata, támogatott jó gyakorlatok megosztása. 

2.4.11. 

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

figyelmet kapnak. 

Az esélyegyenlőség biztosítása mellett komplex preventív tevékenységi rendszer működik: 

tájékozódás, beszélgetés, megfigyelés, felmérés, információszerzés, előadások, programok, 

vetélkedők, esetmegbeszélés, feljegyzés. Megkülönböztetett figyelmet kapnak az alul teljesítő, BTMN-

es és SNI-s tanulók. Van egyéni és csoportos fejlesztési lehetőség is. Felzárkóztató program, utazó 
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gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus. Igazi csapatmunka - szülő – pedagógus – gyermekvédelmi 

felelős között a titoktartás és a személyiségi jogok védelme figyelembe vételével. 

2.4.12. 

A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket 

biztosítanak, alkalmazva a tanulás tanítása módszertanát. 

A pedagógusok birtokában vannak a tanulás tanítása módszertanának az önálló tanuláshoz, és képesek 

szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási módszereket biztosítani. Az intézmény érdekeinek, 

valamint egyéni karrier céljaikat figyelembe véve a külső és belső továbbképzési lehetőségeket 

kihasználva ismereteik megújítására is van lehetőség. Hatékony ellenőrzési – értékelési rendszer 

működtetése, tehetséggondozás, SNI beazonosítás – fejlesztés, IKT eszközökkel feladattervezés a 

tanulás támogatására, megújítás, tudásanyag frissítés, belső tudásmegosztás (Önfejlesztési tervek – 

önértékelések, Továbbképzési Program, Beszámolók – munkaközösségi megbeszélések, értekezletek) 

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. 

Öko Iskola – megalakult az Öko csoport 2018 A feladatokat - az iskola egészére vonatkozó 

környezettudatos szemlélet, tevékenység, értékrend fejlesztése, elmélyítése, a fenntarthatóság 

értékrendjének kialakításához szükséges környezeti kompetenciák kapcsolódása minden műveltségi 

területhez, iskolai és iskolán kívüli tevékenységeinkhez, a sikeres munka érdekében szem előtt tartják 

az Öko iskolák „alapelveit”, szoros együttműködés a DÖK-kel, az EarlyAct csoporttal, és az SZMK-val – 

kitűzték. • Energiatakarékosság: víz, villany; • Szerves hulladék feldolgozása: Bokhasi-vödör használata; 

• Elemgyűjtés, hulladéktextil-gyűjtés, kupakgyűjtés; • A természettudományos foglalkozásokon való 

részvétel (Termosz labor); • Természettudományos versenyeken való részvétel (városi, megyei); • 

Sziklakert kialakítása, fejlesztése • ÖKO hírek elkészítéséhez segítség • ÖKO polc elkészítéséhez 

segítség; • A DÖK programjainak a segítése; Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés 

megjelenik az intézmény alapdokumentumaiban (PEPO, ÖKO munkaterv, beszámolók, stb. 

hagyományos programok: veszélyes hulladékok- és papírgyűjtés, egyéb programok. 

2.5.14. 

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

A környezettudatosság egyre több tanulónál fellelhető szemléletmódjukban. Környezetvédelmi 

rendezvényeken, versenyeken részt vesznek, a DÖK támogatásában már korábban is volt tisztasági 

verseny. A természetvédelem tudatos gyakorlására is volt lehetőségük ezt megelőzően. A korábbi 

programok új köntösben, kibővített témákban támogatják a tevékenységskálát az Öko-munkacsoport 

megalakulásával. Szelektív hulladékgyűjtés, Ásványbörze az iskolában, SZTE Kutatók Éjszakáján A 

legzöldebb tanterem pályázat, Az iskolaudvar rendezése, takarítás, papírgyűjtés , vásár megszervezése 

az újrahasznosíthatóság jegyében, kézműveskedés csuhéból, bábkészítés, madáretető készítése 

(újrahasznosíthatóm vagy természetes anyagból) Jeles napok megünneplése, népszokások 

megismerése, felelevenítése Merített papír készítése újrahasznosítható anyagból „A víz világnapja” 

városi verseny „A Föld napja” (április 22.), újrahasznosított anyagból ülőbútor készítése: Játékkészítés 

újrahasznosított anyagból „Madarak és fák napja” (május 10.): 8a. és 8b. osztály, Hortenzia ültetés – 

hagyományteremtés „Családi nap”: sziklakert, „Kihívás napja” (május 30.): közös iskolai futás „Szeresd 
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a biciklidet!”: Rotary tanösvény A tanulók a gyakorlatban alkalmazzák az egészséges és 

környezettudatos viselkedést, magatartást.( Öko-munkacsoport terve) 

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. 

Tanítási órákon a kooperatív tanulás, együttműködés, motiváció, kommunikáció, tanítási órán kívül 

szakköri és szabadidős tevékenységek támogatják a közösségi nevelést. A közösségi feladatokat az 

intézmény megvalósítja (tanulmányi kirándulások, sportversenyek, ünnepségek, megemlékezések, 

projekt hetek, speciális iskolai megmozdulások.) 

2.6.16. 

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

meg a rájuk bízott tanulócsoportok, közösségek fejlesztését. 

A közösségfejlesztés a pedagógusok, osztályfőnökök kiemelt feladata a lehetőségek különböző 

színterein. A DÖK és a szabadidős tevékenységek segítik e munkát. A tanulócsoportok vezetői, 

osztályfőnökök rendelkeznek közösségfejlesztéshez szükséges ismeretekkel, és ez alapján teljesítik 

terveiket. 

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 osztályfőnökök, a DÖK munkában tevékenykedők, az intézményi hagyományok szervezői 

támogatóan hatnak a szervezeti kultúrára. Az osztályfőnökök a DÖK-öt támogató pedagógus 

rendszeresen beszámol tevékenységéről. Az iskola színes hagyományrendszerrel rendelkezik. 

Tanévnyitó, Zene Világnapja, Aradi vértanúk emlékünnepe, Gregor József sírjának koszorúzása, Okt. 

23., „Kicsi vagyok én” foglalkozás, „Karácsonyi együttlét”- DÖK, Alsós farsang, Március 15. Móra Ferenc 

olvasási verseny, Víz Világnapja, „Ajándékozz, fogadj örökbe egy könyvet!”, Családi napok, DÖK nap, 

Sportnap, Ballagás, Tanévzáró (Munkatervek, Beszámolók) 

2.6.18. 

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

információcserét és együttműködést. 

Az intézményi közösségek tagjai több szinten vesznek részt az iskola életében. A pedagógusok, 

valamint a tanulók közötti információ csere és együttműködés az intézményben élő és sokoldalú. 

Faliújságok,iskolarádió, honlap, belső levelezési rendszer, versenyek, közösségi megmozdulások, 

hagyományok, projekthetek, napok, szülői közösségi megbeszélések( évente 4) (Pedagógiai Program, 

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

2.7.19. 

Közösségi programokat szervez az intézmény. 

Az intézmény közösségi programjai, kirándulások, vetélkedők, versenyek, sportnap, Hagyományos 

rendezvények – „Karácsonyi együttlét”, Az iskola névadójához kapcsolódó rendezvények - koncert, 

koszorúzás, projektek, Farsang,- alsós Témahetek, Elsősegély-nyújtási Alapismeretek Témahét 

(Pedagógiai Program, SZMSZ . Munkatervek) 

2.7.20. 

Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. 

Az iskola és a DÖK szoros együttműködésben szervez programokat. Sportversenyek, sportnap, családi 

napok, kirándulás, DÖK-nap, hasznosanyag - és papírgyűjtés Öko programok A demokratikus jogok 

gyakorlása, döntés, egyetértés, DÖK ülések, megbeszélések, véleményezés A személyiség és 

közösségfejlesztés, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra, kiemelkedő területe az 

intézménynek. A meglévő iskolai hagyományok kiváló színterei a közösségfejlesztésnek. A külső, belső 

kapcsolatok fontos szerepet játszanak az intézmény életében. ( Beszámolók, munkatervek) 

2.7.21. 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

Az iskolai közösségi programokon a szülők az adott kereteken belül (családi nap, nyíltnap, kirándulás, 

fogadó óra, szülői értekezlet, SZMK ülések – nyitott iskola stb.) részt vesznek. (Pedagógiai Program, 

Beszámolók, intézményi önértékelés) 

2.7.22. 

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

intézkedések meghozatalába. 

A tanulókat a diákönkormányzatot támogató pedagógus közreműködésével vonják be az őket érintő 

intézkedések meghozatalába. Az osztály diák önkormányzati megbízottjával kapcsolattartás szülőkkel, 

tanulókkal, iskolai partnerekkel. Szülői közösségi megbeszéléseket, egyeztetéseket követően a szülői 

értekezleteken van lehetőség a véleményezésre, javaslattételre, megvitatásra. A pedagógusok a 

szervezeti és tanulási kultúrát fejlesztő intézkedésekkel kapcsolatos döntések előtt tanulmányozzák a 

dokumentumokat, terveket, majd véleményezzék és javaslataikkal kiegészítsék azokat. Ez utóbbi 

tevékenység a munkaközösségi ill. nevelőtestületi értekezleteken történik. Az új munkaközösségi 

struktúra kialakítása évek óta igénye a tantestületnek. (Beszámolók, SZMSZ) 

2.7.23. 

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

lehetőségeivel a tanulók és a szülők elégedettek. 

Kétévente szülői elégedettségmérés A szülők képviselői a velük készített interjú során úgy nyilatkoztak, 

hogy DÖK javaslatok értékelése Partneri elégedettség vizsgálata Éves tervezés – tanéves értékelés – 

hatékonysági kritériumok Kézzel fogható, mutatók a fejlesztési irányok meghatározására.. 

(Beszámolók, Vez. önértékelés) Kiemelkedő a családokkal és a szociális segítő központtal a kapcsolat. 

Az intézmény számos közösségfejlesztő programot szervez, melybe a szülőket is bevonja. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A meglévő közösségfejlesztő programok megőrzése, aktualizálása, újak kialakítása és meghonosítása. 

Kiemelkedő területek: 

Támogató, fejlesztő tanítási-tanulási folyamat, közös értékrend kialakítása, széleskörű fejlesztési 

színterek a tanulók személyes és szociális képességfejlesztése érdekében, a pedagógusok jól ismerik 

tanítványaikat – kiemelt figyelmet kapnak a veszélyeztetett tanulók, alkalmazott pedagógiai 

módszerek – önálló tanulás – tanulás tanítása, kiemelt közösség fejlesztő programok aktív résztvevői 

az adott lakóterületen. 

 

3. Eredmények 

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 

3.1.1. 

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

Az intézmény nagy jelentőséget tulajdonít a tanulás tanítás eredményességének. Törekednek az 

eredményességi mutatók javítására. (Fejlesztési Terv, Beszámolók) 

3.1.2. 

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából 

kulcsfontosságú sikertényező indikátorok azonosítása. 

A sikertényező indikátorok azonosítása az intézmény partnereinek bevonásával történik meg. MTA-

SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport – Induktív gondolkodás, Természettudományos gondolkodás 

TESZTEK felhasználásával törekednek az eredményességi mutatók javítására. OKÉV mérések a 

kulcskompetenciák mérésének eszközeivel hangsúlyt fektetnek a fejlesztési lehetőségek kiaknázására. 

Pályázati tevékenység aktivizálása a vezetői példamutatással hívható elő.(Fejlesztési Terv, Beszámolók, 

mérések) 

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. 

Nyilvántartják, elemzik az intézményi eredményeket (kompetenciamérések, idegennyelvi mérések, 

NETFIT, versenyeredmények, továbbtanulási mutatók, vizsgaeredmények, elismerések, elégedettség 

mérési eredmények – szülő, pedagógusok, tanulók, neveltségi mutatók). Az eredményekből 

kiolvashatók a fejlesztendő területek. Kompetenciamérések: az eredmények közepesnek tekinthetők 

a hasonló paraméterű iskolák tanulóival megegyező teljesítménnyel. 6. évfolyam: matematika – 

magasabb az országosénál kicsivel, 6. és 8. évfolyam – az elvártnak megfelelnek.6. évfolyam 

szövegértésnél – alacsonyabb, 8. évfolyam magasabb az országosnál a gyengébb képességű tanulók 
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fejlődése nem megnyugtató, szakos kollégák feladata a mérési eredmény és az év végi osztályzatok 

összevetés – következtetés levonása részletes telephelyi jelentés indokolt. Idegennyelvi mérés: A 

korábbiaknál kiegyensúlyozottabba teljesítmény 6. évfolyam _ 71 – 90%, 8. évfolyam: 69 – 89) NETFIT 

– A gyakorlatok lebonyolítására, az objektív megítélésére egyeztetés szükséges –az országos 

eredményekkel való összevetés után kijelöli a fejlesztési irányokat. Intézményi mérés: 4-5. évfolyamba 

való átmenetel problémája: matematika és olvasás – zavaró tényezők, motiváció csökkenés, korábban 

hatékonyabb volt, átgondolásra érett: sok kihagyott feladat, egyértelmű javítás, utasítások 

értelmezése, feladatkijelölés. A Pedagógiai Programban foglaltak átformálásához a többéves 

problémafeltárás segítséget jelenthet. Szakmai megbeszélések indokolják a részletes elemzést, 

eljárások újra gondolását. Beiskolázási mutatók: a központi írásbeli pontszámok magyarból és 

matematikából is jelentősen az országos átlag fölött van (Beszámolók) 

3.1.4. 

Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a 

háttérváltozók figyelembevételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják. 

A kompetenciaméréseken a tanulói teljesítményszintek a háttérváltozók figyelembe vételével közepes 

eredményt mutatnak, folyamatosan az országos átlag körüli alatti (intézményi önértékelés, 

beszámolók, kompetenciamérési eredmények. Érdemes lenne a gyereknek is bemutatni megjelenítő 

ábrák segítségével és értelmezni. 

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 nevelési céljaihoz kapcsolódó eredményei az elvártaknak megfelelőek . (intézményi 

önértékelés, beszámolók, nyelvoktatás - nyelvvizsgák) A kiemelt tantárgyak oktatása eredményes, ezt 

bizonyítják a versenyeredmények és a felvételi eredmények mutatói. Országos, területi, megyei, városi 

versenyeken 1-8. helyezések: Éneklő Ifjúság, Matematika, rajz és mesemondó, természettudományos, 

életvitel és gyakorlat, helyesírási, Digitális Kaland, Tudásbajnokság történelemből, kémia, 

népdaléneklés, vers és prózamondó, könyvtáros, Irodalmi Kávéház, Bicinium, hegedű, versenyeken 

egyéni és csapat/csoportos felállásban. (Lemorzsolódási intézkedési terv.) 

3.2.6. 

Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatása 

eredményes, amely mérhető módon is dokumentálható (versenyeredmények, felvételi eredmények, 

stb.). 

Az intézmény nevelési céljaihoz kapcsolódó eredményei az elvártaknak megfelelőek Angol, kínai nyelv, 

matematika, zenei versenyek. Más szervezetek által meghirdetett versenyek: matematika, kémia, 

komplex természettudományos versenyek. A kiemelt tantárgyak oktatása eredményes – 

versenyeredmények, felvételi eredmények bizonyítják. (Beszámolók) 

3.2.7. 

Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. 

A kollégák érdeklődésüknek és habitusuknak megfelelően választanak továbbképzéseket az iskola 

érdekeinek figyelembe vételével. Az eredmények eléréséhez a munkatársak kreativitásukkal 

hozzájárulnak. Az IKT eszközök használatával kapcsolatos ismeretbővítésre is többen vállalkoznak. Így 
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széleskörű spektrummal rendelkezik a pedagógus közösség – az eredmények elérése érdekében. 

Tanulás tanítása az általános iskolában, DIFER fejlesztés, testnevelők továbbképzései. 

3.2.8. 

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 

Öko Iskola, Innovatív Iskola, Elismerő oklevél a Digitális Témahét Pályázatáért, Oklevél: Kihívás Napja, 

Boldogiskola. 

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 (belső informatikai rendszer) alkalmával – belső nyilvánosság. Az iskola honlapja 

tájékoztatást ad a szülők és érdeklődők számára az elért eredményekről. Az iskola megmutatja a 

kiválóságait az iskola honlapján. 

3.3.10. 

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

feladat. 

A munkaközösségek, szakmai csoportok feladata az eredmények elemzése, a feladatok kijelölése, 

korrekciók végrehajtása. A nevelőtestület tagjai pedig visszacsatolásként ennek megfelelően végzik 

feladataikat. A mérések eredményeinek nyilvántartása, intézkedési tervek megjelenítése az éves 

tervezési dokumentumokban nyomon követhetőségi vizsgálatok (Mérések,Tervezett értekezletek, 

Munkatervek, Beszámolók) 

3.3.11. 

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

Az eredmények felhasználása az intézmény önértékelési eljárás alapját képezik. A kitűzött célok 

megvalósulásának vizsgálata hozza az előrelépést a fejlődés meghatározásához. (Önértékelések, 

Fejlesztési tervek, Munkatervek – az előző év tapasztalatai alapján) 

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 

3.4.12. 

A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. 

Az intézmény kialakult rendje szerint nyomon követéssel minden elballagó nyolcadikos tanuló 

helytállásáról pontos számszerű eredménnyel bírnak. Egy megbízott kolléga fogja össze az 

intézménybe érkező információkat, és értékeli a kritikus helyzetben lévő volt tanulókat. Pályakövetés 

– Munkaterv 

3.4.13. 

A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 
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Az eredmények nyilvántartása lehetővé teszi a következő tanév beiskolázásának sikeresebb 

végrehajtását, a felvételi eljárások során szerzett tapasztalatok beépítését a munkafolyamatba. Az 

elsődlegesen preferált képzésre jelentkezések nyilvántartottak. 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Az eredmények vizsgálata: a tendenciák kimutatása, a nevelési-, tanulási-, felvételi vizsga 

eredményesség fokozására a hozzáadott pedagógiai érték növelésével. 

Kiemelkedő területek: 

A tanulók eredményei országos, megyei, területi, városi versenyeken említésre méltó. A kiemelt 

tantárgyak oktatása – angol nyelv, kínai nyelv, matematika, ének, a művészeti iskola tantárgyai 

eredményesek. A tanulók eredményeiről visszacsatolnak a tanulók és szüleik részére, az információk 

nyilvánosságra kerülnek, motiváló tényezőként szerepelnek a továbbiakban. A szakmai munka 

eredményességét a versenyeken való sikeres szereplés, számos sikeres pályázat bizonyítja. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

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

4.1.1. 

Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző (szakmai) 

munkaközösségek, egy osztályban tanító pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok. 

Az intézményben * szerveződő munkaközösségek (az OH felületen lévő dokumentumok alapján):  

Alsós mk. ill. 1-4. évfolyamosokat tanító pedagógusok közössége  Felsős mk. ill. 5-8. évfolyamosokat 

tanító pedagógusok közössége  Napközis mk. (korábban: Stúdium) ill. Napközis tanulókat 

foglalkoztatók közössége  Idegennyelvi mk. (korábban: Angol) * tevékenykedő munkacsoportok:  

Pedagógus Értékelési Csoport, ill. Önértékelést Támogató Munkacsoport  Öko-munkacsoport (2018) 

A 2018. szeptembertől érvényes SZMSZ-ben leírtak szerint a jelenlegi gyakorlatban: • Reál 

munkaközösség • Humán munkaközösség • Osztályfőnöki munkaközösség A pedagógusok 

együttműködése megvalósul egy-egy, munkaközösségeken átívelő feladat vagy projekt céljainak 

megvalósítása érdekében (pl. Beiskolázás – Kiscsikó füzet; Papírgyűjtés; ősi és tavaszi Családi nap; 

Sportnap; Iskolai ünnepségek; Tankönyvrendelés – tantárgygondozók; „Kicsi vagyok én…” programok; 

Kompetenciamérés; stb.) (Munkatervek, Beszámolók) 

4.1.2. 

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

dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. 

Az intézmény munkatervének elkészítésekor, a pedagógiai célok, feladatok meghatározásánál 

figyelembe veszik a tantervi előírásokat, az iskola Pedagógiai Programjában meghatározott célokat, 

követelményeket, és az intézmény által megfogalmazott Intézményi elvárásrendszerben foglaltakat. A 

munkaközösségek a korábbi tanévekben nem készítettek külön munkatervet, éves beszámolóik az 

intézményi tanév végi beszámoló szerves részét képezték. Éves munkaközösségi munkaterv 
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elkészítésére (tartalom, forma) az elmúlt évben belső képzést szerveztek, ill. az akkor előkészített, 

tantestület által jóváhagyott új munkaközösségi struktúra az idei tanévtől működik. A Pedagógus 

Értékelési Csoport korábban is készített Éves Önértékelési tervet. (Munkatervek, Beszámolók, Interjúk) 

4.1.3. 

A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 

A szakmai közösségek vezetőinek jog, feladat és hatásköre az intézményi SZMSZ-ben egyértelműen 

meghatározásra került. A munkaközösség-vezetők feladata pl. a tanév előkészítése (a jövőben 

munkaterv készítése), a kapcsolattartás, a tapasztalatok összegyűjtése, az ellenőrzés, az 

óralátogatások, a rendezvények szervezése, koordinálása, a véleményalkotás, javaslatok kérése és 

adása stb. 

4.1.4. 

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

formában zajlik. 

Az SZMSZ 3.1-5. része az intézményi közösségekkel, együttműködésük céljával és kapcsolattartásuk 

módjával foglalkozik. A 4.1-3. fejezet részletesen tárgyalja az intézmény nevelőtestülete és szakmai 

munkaközösségeinek felépítését, tevékenységét, az együttműködés célját, feladatait, és formáit, 

kapcsolattartásuk rendjét. Ezen felül az intézményi munkatervi beszámolókban szerepelnek 

konkrétumok a csoportok együttműködésére vonatkozóan. Az egy-egy feladatra, projektre, pályázatra 

szerveződő csoportok tagjai sok esetben különböző munkaközösségekből kerülnek ki. 

4.1.5. 

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

céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 

Az egyes közösségi programok (Csikós Családi nap, Adventi vásár, Sportnap,… stb.), projektek 

tervezésére, a beiskolázással kapcsolatos feladatok, programok, továbbtanulási program, stb. 

megvalósítására, pályázatok tervezésére, megvalósítására ideiglenes, változó tagokkal bíró 

munkacsoportok alakulnak az intézményben, melyeket az intézmény, ill. a tagintézmény vezetése 

támogat. (SZMSZ, Beszámoló(k), Vez. Önfejlesztési terv) 

4.1.6. 

A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, 

értékelése. 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok 

végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata, kötelessége és felelőssége (SZMSZ 5. pont). 

Az igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők és más beosztásban lévők munkakörhöz tartozó 

ellenőrzési kötelezettségeit a munkaköri leírások tartalmazzák, melyeket aktualizálni kell, tanévenként 

szeptember 30-ig. Az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők elsősorban 

megbízásuk, továbbá az intézményvezető utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint 

vesznek részt az ellenőrzési feladatokban. A belső ellenőrzés területei és formái meghatározásra 

kerültek. „Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves munkatervet 

készíthet.” (SZMSZ) A 2016/17. tanév munkatervében már szerepel ellenőrzési terv a 2.5. pontban, 

mely érint szakmai és pedagógiai területeket, kiterjed az intézményi működés több területére. (SZMSZ, 

Vez. Önfejlesztési terv) 
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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 különböző feladatok ellátására a pedagógusok kezdeményezően együttműködnek, s az 

együttműködés színtere sokszor egy-egy munkacsoport (nem feltétlenül külön elnevezéssel bíró, ill. pl. 

a beiskolázási, vagy a továbbtanulási munkacsoport). Erre jó példa egy-egy nagyobb horderejű 

intézményi megmozdulás, pl. a rákosligeti Gregor Iskolával közös programsorozat, a családi napok, a 

karácsonyi kézműves vásár, stb. A tanulók nevelése, fejlesztése, egészségmegőrzése érdekében a 

pedagógusok együttműködnek intézményen belüli, ill. más intézmények szakembereivel, pl. védőnő, 

fejlesztő- és a gyógypedagógus, bűnmegelőzés: rendőrség szakemberei, sportlehetőségek kapcsán: 

tenisz-, korcsolya-, foci- stb. edzők, óvodák pedagógusai stb. (SZMSZ, Beszámolók, Interjúk) 

4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 

4.2.8. 

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

A szakmai műhelymunka színterei a vezetőségi ülések, a problémamegoldó fórumok, a hospitáláson 

alapuló együttműködés, értékelő esetmegbeszélés, a bemutató órák, az önértékeléssel kapcsolatos 

spontán és szervezett megbeszélések. (SZMSZ) A munkaközösségeken belül és a munkaközösségek 

között a módszertani tapasztalatok átadása, bemutató órák tartása, az új kollégák mentorálása a 

szervezeti kultúrát fejleszti, a fejlődés folyamatosan tetten érhető. (Munkatervek, Beszámolók, Interjú) 

4.2.9. 

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

támogatása. 

A belső tudásmegosztás tervezetten történik a bemutatóórákon, a munkacsoportok és 

munkaközösségek megbeszélésein, szervezett belső továbbképzéseken (esetenként a tanításmentes 

munkanapokra szervezve) Pl.: „Felkészülés a tanfelügyeleti látogatásra”, „Felkészülés a Digitális 

témahétre”, „Speciális igényű tanulók támogatása tanítási órákon”, ill. Szakmai nap” voltak a 

legutóbbiak. Spontán tudásmegosztás valósul meg szinte napi szinten, amikor a tapasztalatokat, jó 

gyakorlatokat kötetlen megbeszélésen osztják meg egymással a pedagógusok. Egyes esetekben közös 

informatikai felületen jelenítenek meg információkat, elérhetővé téve a kollégák számára (pl. közös 

Padlet). (Munkatervek, Beszámolók, Interjúk) 

4.2.10. 

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 

Folyamatos az előrelépés a belső tudásmegosztás területen. Leginkább intenzív, mindennapos a 

munkaközösségek, ezen belül azonos szakosok, ill. azonos évfolyamokon dolgozó pedagógusok között. 

A munkaközösségek intézményi szinten osztották meg tudásukat pl. minősítésre készülés, mérések 

eredményei, stb. (Beszámolók, Interjúk) A jó gyakorlatok bemutatása, tudásmegosztás intézményi 

szinten fejleszthető: a beszámolókban felsorolt nagyszámú abszolvált továbbképzés tudástömegének 

megosztása szervezett formában nem történik meg. Munkaközösségi, ill. egyes esetekben intézményi 

szintű rövid ismertetés, bemutatás formájában felkelthető a kollégák érdeklődése egy-egy téma, 

esetenként a képzés iránt. 
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4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

4.3.11. 

Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki. 

Az intézmény pedagógusai, a pedagógiai munkát segítők, és a dolgozók közötti kétirányú 

információáramlást támogató kommunikáció eljárásrendjét az SZMSZ 3.1-5. pontja tartalmazza. A 

kapcsolattartás lehetséges módjai és színterei többek között: munkaközösségi foglalkozások, 

értekezletek, szakmai megbeszélések; bemutató órák, nyílt napok; hospitálások, óralátogatások, 

projektek szervezése. Belső továbbképzéseken való részvétel, műsorok, megemlékezések, 

hagyományőrző rendezvények, tanulmányi- és sportversenyek, családi napok, értékelő 

esetmegbeszélések, problémamegoldó fórumok. Az információk cseréje, folyamatos átadása 

személyesen, e-mail, levél, telefon útján is történhet, valamint az elektronikus napló lehetőségeit is 

kihasználják. Külső partnerekkel (szülők, óvodák, fenntartó, egyéb intézmények) a digitális és papír 

alapú levelezésen kívül, egyeztetést követően személyes, ill. telefonos kommunikáció a jellemző. 

4.3.12. 

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

A rendszeres, szervezett információáramlás színterei az értekezletek, megbeszélések. Ezek konkrét 

rendjét a munkaterv tartalmazza a 3.1-2. pontokban. Vezetői értekezletek: az adott hónap első 

hétfőjén 13 h. Munkaértekezletek hétfői napokon, előre meghatározott dátumok szerint, ill. 

aktualitásoknak megfelelően. Szülői értekezletek, nyílt napok: előre meghatározott időpontokban. 

(Munkatervek, Interjúk) 

4.3.13. 

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

A szóbeli információáramlás jellemzően a személyes beszélgetésekben, az értekezleteken, 

fogadóórákon, illetve egyéni igények szerinti megbeszéléseken jelenik meg, de esetenként a telefonon 

történő lehetőséget is kihasználják (egyéni, egyedi problémák esetén pedagógus-szülő viszonylatban 

is). Az információáramlás digitális megvalósításában a szülők és pedagógusok, illetve vezetés között 

hatékony az e-napló használata. Ezen kívül szerepet kap az e-mail, valamint az intézmény honlapja és 

közösségi oldala. A papíralapú információáramlás eszközeinél megemlíthető a tanulók tájékoztató 

füzete, valamint a pedagógusok kapcsán a tanáriban lévő faliújság, amely az aktualitásokat 

tartalmazza. (Beszámoló, Munkaközösségi beszámolók, Osztályfőnöki beszámolók, Bejárás, Interjúk) 

4.3.14. 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 

ismeretekhez való hozzáférés. 

A pedagógus elégedettségmérésben az erre vonatkozó állítás értékelése az elmúlt két évben jelentős 

elmozdulást mutat pozitív irányba: „Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a testület 

tagjai időben megkapják a munkájukhoz szükséges információkat.4,26-ról 4,56-ra nőtt az értékelés.” 

(Munkatervek, Beszámolók) A fentiek mellett is kiemelt vezetői feladatként került meghatározásra a 

legutóbbi intézményi munkatervben: „Tantestületen belüli kommunikáció, információáramlás 

minőségének további javítása.” (Munkaterv) 
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4.3.15. 

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

A nevelőtestület és az egyéb, pedagógus-, szülő- és diákcsoportok értekezleteivel kapcsolatos 

általános, a gyakorlati megvalósításnál figyelembe veendő legfontosabb elveket az SZMSZ 2.5, 3.3-4., 

4.2-3.tartalmazza. A konkrétumokat, a tanévre vonatkozó időpontokat, résztvevőket az aktuális tanév 

munkaterve pontosan rögzíti. A mindennapi operatív munka segítésére az intézményben hétfői 

napokon az intézmény vezetősége megbeszélést tart, kibővített vezetőségi értekezletek rendszeresen 

az adott hónap első hétfőjén 14 órától, egyéb munkaértekezletek a munkatervi konkrét dátumokon 

kívül aktualitás és szükség szerint hétfőnként 16 órától vannak. (Munkaterv 3.1-3.) Rendkívüli 

nevelőtestületi (SZMSZ 4.2.), szülői (SZMSZ 11.) és egyéb értekezletek (DÖK, KT, stb.) összehívásának 

szabályozói meghatározottak az intézményben. 

4.3.16. 

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban folyamatosan 

eljutnak a munkatársakhoz. 

Az intézményvezető-helyettesek, a munkaközösség-vezetők ellenőrzési feladatokat látnak el az 

SZMSZ-ben, ill. a Munkatervben rögzítettek szerint. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az 

intézményvezetőt és érintetteket, értékelik a szaktanárok munkáját. Az intézményi önértékelés 

folyamata jól követhető az Önértékelést Támogató Munkacsoport (korábban Pedagógus Értékelési 

Csoport) folyamatosan monitorozott és módosított tervezési dokumentumaiból, ill. beszámolóiból. 

Összeállításra került az Intézményi önértékelési szabályzat, és véglegesítésre került az ötéves 

Önértékelési program. A pedagógus elégedettségmérés ide vonatkozó része: „Az intézményvezetés az 

intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával visszajelzést ad a pedagógusoknak munkájukkal 

kapcsolatban: a visszajelzés és az értékelés korrekt, és tényeken alapul”: 4,56 (+0,45)! (SZMSZ, 

Munkatervek, Interjú) 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A belső tudásmegosztás színterei és formái tovább gazdagíthatók. A jó gyakorlatok bemutatása, 

tudásmegosztás intézményi szinten: a beszámolókban felsorolt nagyszámú abszolvált továbbképzés 

tudástömegének szervezett formában történő megosztása. 

Kiemelkedő területek: 

A pedagógiai célok, feladatok meghatározásánál figyelembe veszik a tantervi előírásokat, az iskola 

Pedagógiai Programjában meghatározott célokat, követelményeket, az intézmény által 

megfogalmazott Intézményi elvárásrendszerben foglaltakat, az intézmény (vezető) által 

megfogalmazott innovációs törekvéseket, a környezeti adottságokat. Munkájuk kontrollált, ön- és 

külső ellenőrzés értékelés biztosítja PDCA ciklus megvalósulását az egyes konkrét folyamatok esetén. 

A belső tudásmegosztás tervezetten történik a bemutatóórákon, a munkacsoportok és 

munkaközösségek megbeszélésein, szervezett belső továbbképzéseken, valamint spontán módon is a 

pedagógusok személyes kommunikációja során. 
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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. 

A külső partnerek azonosítása, a kulcsfontosságúak kijelölése megtörténik az intézményi 

dokumentumokban. A legfontosabbak: Szegedi Tankerületi Központ (fenntartó), Suli-Host Kft. 

(étkeztető), Szegedi POK (pedagógiai-szakmai szolgáltatások), Intézményi Szülői Munkaközösség 

(SZMK), Szegedi Csikós Iskola Alapítvány (szakmai munkát, programszervezést támogatja); Pro Musica 

Alapfokú Művészetoktatási Iskola (Gregor program), SZTE Konfuciusz Intézet (kínai nyelv oktatása), 

Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (tudásmegosztás). Újszeged óvodái (Fő fasori, 

Bérkert utcai, Baross László utcai, Vedres és Tisza-parti óvodák), az Intézményi Tanács; az Árpádházi 

Szent Erzsébet és a Kalkuttai Szent Teréz templom (iskolai értékeket megerősítő tevékenység). 

Sportegyesületek (Újszegedi Wado-ryu karate, SZTE Szedeák, Szeged 2011 Labdarúgó Egyesület, MOL- 

Pick Szeged kézilabdacsapat), Szegedi Rendőrkapitányság (Bike Safe, bűnmegelőzés), Szegedi Nemzeti 

Színház; az Agórában működő Százszorszép Gyermekház, Rotary Tisza Club (adventi rendezvények), 

EarlyAct diákcsoport, Természettudományos Oktatási Szaklaboratórium (TermOSz – Radnóti 

Gimnázium), Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület (pályázatos partnerintézmény). 

(Pedagógiai Program, SZMSZ, Beszámolók, Munkatervek) 

5.1.2. 

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

Az SZMSZ 6. pontja részletezi a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, kapcsolataik szakmai, 

kulturális, sport vagy egyéb jellegűek. A beszámolókban az egyes tanévek történéseinek leírásánál is 

szerepelnek a külső partnerek. Az intézmény honlapján is található erre vonatkozó információ 

(Kapcsolat menü), ezek ismertek a munkavállalók számára. (SZMSZ, Honlap, Beszámolók) 

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 

5.2.3. 

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is 

rendelkezik. 

Az intézmény alapdokumentumai (Pedagógiai Program 1.9., SZMSZ 6., 16.) tartalmazzák az azonosított 

partnerekkel kapcsolatos tevékenységeket. Az SZMSZ-ben, a munkatervekben megtalálható a 

szülőkkel való kapcsolat, az egészségügyi szervekkel való együttműködés, nevelő-oktató munkát segítő 

partnerekkel kapcsolatos tevékenységek leírása (esetenként a tartalmi tevékenységet és a konkrét 

feladatokat is tartalmazva). Például sok közös programja van az intézménynek a szülőkkel (Családi nap, 

„Kicsi vagyok én”, osztályprogramok pl. farsang, stb.). 

5.2.4. 

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

A szülőkkel, mint kulcsfontosságú partnerekkel szoros az intézmény kapcsolata. A Szülői 

Munkaközösség működésével, tájékoztatásával, kapcsolattartással, egyeztetéssel összefüggő 

tudnivalókat az SZMSZ tartalmazza, a tényleges megvalósulásuk a gyakorlatban működik, pl. az éves 
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munkaterv elkészítésekor. Más kiemelt partnerekkel kapcsolatos tevékenységről együttműködési 

megállapodást ír alá az intézmény, melyben lefekteti azokat a feltételeket, szabályokat, amelyek az 

együttműködés lényegét rögzítik. Az együttműködési megállapodást a fenntartóval egyeztetik (Pl. 

Sportegyesületek, Csemete, stb.) 

5.2.5. 

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének 

megismerése. 

Folyamatos a törekvés és a fejlesztés a partneri igények, és az elégedettség megismerésére. Ennek 

elvei és formái az SZMSZ-ben megtalálhatók. Az intézmény és a Szülői Munkaközösség egymást segítő 

munkáját az intézményi koordinátor támogatja. Tanévenként több SZMK gyűlésre és „Probléma 

megoldó” beszélgetésre kerül sor, melyen szóban megtörténik az igények felmérése, esetenként 

elégedettségük mérése. Szülői kérdőív, levelezés a szülőkkel, személyes kapcsolattartás során jut az 

intézmény szükséges információkhoz. Az intézményi önértékeléséhez 2000 óta folyamatosan 

hozzátartozik az intézmény külső kapcsolatainak a vizsgálata, partnereink elégedettségének a mérése. 

Egyik legfontosabb mérésüknek tekintik évek óta a szülők körében végzett kérdőíves felmérést. A két 

legutóbbi (2015 és 2018. január) összehasonlító elemzése a 2017/18. tanév végi beszámolóban 

részletezett. (Beszámolók) 

5.2.6. 

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 

Az intézmény rendelkezik panaszkezelési szabályzattal. A szabályzatban kidolgozott és követhető a 

panaszkezelés, mely tartalmazza a panaszkezelés lépcsőfokait, a hatásköröket, panaszközlés színtereit, 

a panaszkezelés eljárásrendjét tanuló esetén, ill. az alkalmazottak részére, valamint a dokumentációs 

előírásokat. (Panaszkezelési Szabályzat) 

5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 

5.3.7. 

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

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek 

(közzétételi lista a honlapon - „Alapdok.-ok menü” és a KIR felületen). Szülői értekezleteken, nyílt 

napokon, intézményi honlapon, az intézmény közösségi oldalán tájékoztató füzetekben, e-naplón 

keresztül, stb. informálja partnereit. Az SZMSZ 11. pontja a Pedagógiai Program, az SZMSZ és a 

Házirenddel kapcsolatos tájékoztatás módját, formáit, a 11-12. pont, valamint a Házirend 5. pontja a 

diákok, ill. a szülők tájékoztatásával kapcsolatos tudnivalókat egyéb témákra vonatkozóan is taglalja. 

(SZMSZ, Honlap, KIR) 

5.3.8. 

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

digitális vagy papíralapú). 

Szülői elégedettségmérés (2018) „Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan 

biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az iskolával és a gyermekükkel kapcsolatos 

információkhoz.” 4,30, ez az eredmény a 6(/18). a legnagyobb fokú elégedettségek sorában. 

Pedagógus elégedettségmérés (2018):”Az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás 

formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és 
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gyermekükkel kapcsolatos információkhoz.” 4,66, ez az érték csökkent az előző méréshez képest, de 

ezzel együtt is a 6. legjobb érték a 30 kérdést tekintve. Az intézmény honlapja és közösségi oldala 

tartalmazza a partnerek számára a fontos, aktuális információkat. A partnerek tájékoztatása 

széleskörű, különböző platformokon történik (pl. honlap, intézmény közösségi oldala, helyi médiák – 

ÚJSZEGED Magazin, Délmagyar, SZEGEDMA, Déli Szó, stb.). A tájékoztatásban ezen kívül szerepe van 

az e-naplónak, mely a szülőkkel való kommunikáció egyik színtere. Esetenként nyomtatott formában 

is megjelennek információk, pl. beiskolázáskor („Kicsi vagyok én” foglalkozáshoz szóróanyag, írásbeli 

nyilatkozatot kívánó pályázatok, programok esetén, ill. az intézményi faliújságokon. (SZMSZ, 

Beszámolók) 

5.3.9. 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik. 

A partnerek tájékoztatása és véleményezési lehetőségeik biztosítása folyamatos, az 

elégedettségmérés eredményeit figyelembe véve ezt a területet megfelelőnek találják, jelenlegi 

színvonalának megőrzése a cél. (Beszámolók, Szülői elégedettségmérés, Interjúk) 

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 iskola részt vesz különböző szervezetek munkájában, segíti programjaikat, ill. közös események 

megszervezésében, megvalósításában vesznek részt, pl. Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei 

Egyesülete (szimulációs bemutató, játékok), Gyermekklinika (karácsonyi díszek), Rotary Tisza Club 

(adventi rendezvények), Szegedi Csikós Iskola Alapítvány (Családi napok), Csillagösvény Élménypark 

(játszóház), stb. 

5.4.11. 

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

Városi ünnepségeken, sport és kulturális programokon vendégként és szereplőként is megfordulnak az 

intézmény tanulói, pedagógusai. Néhány a legutóbbiak közül: Idősek világnapja (Bálint Sándor 

Művelődési Ház Nyugdíjas klub), Zene Világnapja – Gregor terem avatása, Mátyás emlékév ünnepélyes 

megnyitója (Szegedi Dóm Látogatóközpont), 25. Móra Ferenc Tankerületi Olvasásverseny (Gregor), a 

Víz Világnapja területi verseny (Gregor), Éneklő Ifjúság minősítő hangverseny (Arany diploma), 

Kórustábor Mórahalmon (az ország két Gregor iskolájának tanulóival, pedagógusaival) stb. A tanítás és 

tanulás magas szívvonalát jelzik a nemzetközi, országos és megyei tanulmányi, ill. sport versenyeken 

elért kimagasló eredmények. A honlapon a „Büszkeségeink” menüben számtalan tanulmányi és 

sporteredményről láthat beszámolót az érdeklődő. Az évesi beszámolókban több oldalas 

táblázatokban áttekinthető formában rögzítettek a versenyeredmények. (Beszámolók, Intézményi 

honlap) 
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5.4.12. 

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

az ezekre történő jelölésekkel. 

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik. Az elismerések közül a 

legfrissebbek: ÖKOISKOLA cím, „INNOVATÍV ISKOLA” cím, Elismerő Oklevél a Digitális Témahét 

pályázaton való részvételért, Emléklap a „Kihívás Napján” való részvételért, stb. A pedagógusok és az 

intézményvezető leginkább büszke az innovációért kapott címre. (Beszámolók, Intézményi honlap, 

közösségi oldal) 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A szülőkkel történő kétoldalú kommunikáció hatékonyságának megtartása, megerősítése. (A 

„Pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív értékelése” dokumentumban „figyelmet igénylő”-ként 

aposztrofálta az intézmény a szülőkkel való kapcsolattartás kérdéskört.) 

Kiemelkedő területek: 

Az intézménynek sokoldalú, szerteágazó külső kapcsolatrendszere van, mely rendszert - az intézményi 

Pedagógiai Programban meghatározottakkal koherens módon- szabályoz az SZMSZ. Az intézmény a 

partneri kört tudatosan bővíti, a meglévő kapcsolatok ápolása mellett folyamatosan szélesíti. 

Partnereik részt vesznek oktató-nevelő munkájuk támogatásában, programkínálatuk szélesítésében, 

hagyományaik ápolásában. Az iskola, programjain keresztül kapcsolódik lakókörnyezete kulturális 

életéhez. Az intézmény a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének, a 

partnerek tájékoztatása széleskörű, különböző platformokon történik (pl. honlap, közösségi, online és 

helyi médiák, stb.) és szisztematikus. A partnerek igényeinek, elégedettségének felmérése rendszeres 

a kialakított kapcsolatrendszeren keresztül. A tanulók és a pedagógusok részt vesznek a városi 

rendezvényeken, városi, területi járási és országos versenyeken, közéleti tevékenységük is kiemelkedő. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

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

céljainak? 

6.1.1. 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra 

meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

Az intézmény folyamatosan ellenőrzi a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges infrastruktúra 

meglétét, felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka szükségletéről, 

többek között a humánerőforrás igényről is. Az intézmény a tanulási-tanítási folyamat tárgyi 

környezetét a pedagógiai céljainak megfelelően alakította ki. (Pedagógiai munka infrastruktúrájának 

megismerése megfigyeléssel, interjúk). 
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6.1.2. 

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

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

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel. Feladatok 

a tárgyi feltételek területén megjelenik a munkatervekben és az éves beszámolókban. 

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

nevelésének, oktatásának? 

6.2.3. 

Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. 

Az intézmény nem rendelkezik intézkedési tervvel, mert a fejlesztéshez szükséges eszközök 

többségében rendelkezésre állnak, megfelelőek (fejlesztő játékok, eszközök, programok, tabletek). 

(interjúk, helyszíni bejárás) 

6.2.4. 

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

állnak a megfelelő tárgyi eszközök. 

Az intézmény törekszik az infrastruktúra folyamatos fejlesztésére, a gyermekbarát környezet 

megteremtésére, a fejlesztés körülményeinek biztosítására. (interjúk, helyszíni bejárás) 

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 pedagógusainak többsége megfelelő ismeretekkel rendelkezik az IKT eszközök tanórai 

(prezentációk, interaktív feladatok stb.) és tanórán kívüli (szakkörök, felzárkóztató foglalkozások, e-

napló) használatában. Az iskola jól ellátott informatikai eszközökkel, ezek kihasználása maximális, 

azonban megkezdődött az asztali számítógépek és a projektorok avulása. Új elemként bevezetik a 

tabletek használatát, beszerzésük már megtörtént (Intézményi bejárás, Vezetővel készített interjú). 

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. 

Ismerik és alkalmazzák a törvény által előírt nevelő-oktató munkára vonatkozó személyi feltételeket, 

képesítési elvárásokat. (Továbbképzési terv, munkatervek, beszámolók, Vezetővel készített interjú) 

6.4.7. 

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

fenntartó számára. 
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Rendszeres a kapcsolattartás és a felmerülő igények jelzése, éves munkatervek, beszámolók 

tartalmazzák az aktuális helyzetképet. (Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók, 

Vezetővel készített interjú) 

6.4.8. 

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

terhelés kiemelt hangsúlyt kap. 

Törekszenek az egyenlő terhelésre (a pedagógusok átlagóraszáma 24), az egészséges 

munkamegosztásra, a munkaközösségek (humán, reál, idegennyelvi, osztályfőnöki) közötti egyenletes 

feladatmegosztásra. (munkatervek, konzultációk, klímamérés, beszámolók…) 

6.4.9. 

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

deklarált céljainak. 

Minden pedagógusnak megvan az előírt végzettsége. (Vezetővel készített interjú) 

6.4.10. 

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

életpálya figyelembe vételével alakították ki. 

A továbbképzésekre, megújulásra nagy hangsúlyt fektetnek, a vezetőség támogató ebben, megteremti 

a feltételeket (Továbbképzési program – Beiskolázási terv). 

6.4.11. 

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. 

A feladat, felelősség,- és hatáskör megosztásának kialakult rendszere van mind a tervezetekben, mind 

a gyakorlatban. A vezetők szakmailag felkészültek és elkötelezettek a pedagógiai munka irányításával 

és ellenőrzésével járó feladatok végzésében. (SZMSZ, Interjúk, vezetői pályázat) 

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

módszereket alkalmaz? 

6.5.12. 

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

fejlesztésében. 

Az intézmény vezetése részt vesz a fejlesztésben, aktívan alakítja a szervezeti és tanulási kultúrát 

(Vezetővel készített interjú) 

6.5.13. 

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

szabályok jellemzik. 

A szakmai dokumentumok tartalmazzák a lefektetett szabályokat, melyek mentén igyekeznek a 

mindennapi pedagógiai munkát végezni, betartva és alkalmazva a közösen elfogadott normákat. 

(SZMSZ, Pedagógiai Program, Pedagógusok képviselőivel készített interjú) 
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6.5.14. 

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső 

igényesség, hatékonyság jellemző. 

Az alkalmazotti közösség elkötelezett az intézményt választó tanulók nevelése és oktatása iránt. 

Munkájuk hatékonyságát a mérések igazolják. (mérési eredmények, munkaközösségi munkatervek és 

beszámolók, interjúk). 

6.5.15. 

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

intézményen belül és kívül. 

Törekszenek a szakmai tudásmegosztásra, a belső továbbképzések tervezetten történnek a 

bemutatóórákon, a munkacsoportok és munkaközösségek megbeszélésein, szervezett belső 

továbbképzéseken (esetenként a tanításmentes munkanapokra szervezve) Pl.: „Felkészülés a 

tanfelügyeleti látogatásra”, „Felkészülés a Digitális témahétre”, „Speciális igényű tanulók támogatása 

tanítási órákon”, ill. Szakmai nap” voltak a legutóbbiak. Spontán tudásmegosztás valósul meg szinte 

napi szinten, amikor a tapasztalatokat, jó gyakorlatokat kötetlen megbeszélésen osztják meg 

egymással a pedagógusok. Egyes esetekben közös informatikai felületen jelenítenek meg 

információkat, elérhetővé téve a kollégák számára (pl. közös Padlet). Testvériskolai program a Gedói 

Általános Iskolával, amely a külső tudásmegosztás eszköze. (Munkatervek, Beszámolók, Interjúk) 

6.6. Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája? 

6.6.16. 

Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény 

alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka részét 

képezik. 

Az intézmény hagyományai (Tanévnyitó, Zene Világnapja, Aradi vértanúk emlékünnepe, Gregor József 

sírjának koszorúzása, Okt. 23., „Kicsi vagyok én” foglalkozás, „Karácsonyi együttlét”- DÖK, Alsós 

farsang, Március 15. Móra Ferenc olvasási verseny, Víz Világnapja, „Ajándékozz, fogadj örökbe egy 

könyvet!”, Családi napok, DÖK nap, Sportnap, Ballagás, Tanévzáró) hangsúlyosak az éves tervezési 

dokumentumokban. Az intézmény nevelőtestülete és tanulói számára kiemelten fontos a tervezettek 

minőségi megvalósítása. (Pedagógiai Program, SZMSZ, Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves 

beszámolók, interjúk) 

6.6.17. 

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

nyitottak új hagyományok teremtésére. 

Ismerik, ápolják hagyományaikat (Tanévnyitó, Zene Világnapja, Aradi vértanúk emlékünnepe, Gregor 

József sírjának koszorúzása, Okt. 23., „Kicsi vagyok én” foglalkozás, „Karácsonyi együttlét”- DÖK, Alsós 

farsang, Március 15. Móra Ferenc olvasási verseny, Víz Világnapja, „Ajándékozz, fogadj örökbe egy 

könyvet!”, Családi napok, DÖK nap, Sportnap, Ballagás, Tanévzáró), megismertetik a gyerekekkel, 

szülőkkel is, szívesen működnek együtt a helyi szervezetekkel. (beszámoló, munkatervek, intézményi 

bejárás, interjúk) 
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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 hatáskörök tisztázottak a dokumentumok alapján, gyakorlati betartásukra törekednek. A megfelelő 

szinteken történő egyeztetések, beszámolók rendje kialakított, hatékonyan működik. (SZMSZ, 

munkatervek, beszámolók) 

6.7.19. 

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 

A hozzáértés, szakértelem és a vállalkozási kedv a feladatmegosztások mozgatója, az egyenletes 

terhelésre és munkamegosztásra törekednek (munkatervek, beszámolók, vezetővel készített interjú). 

6.7.20. 

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

és támogatják az adott feladat megvalósulását. 

A hatáskörök megfelelnek a szabályozó dokumentumokban foglaltaknak. Munkavégzésükben a 

megfogalmazottak betartása támogatja a feladatok hatékony megvalósulását. (SZMSZ, Egymást 

követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók, Vezetővel készített interjú/6.) 

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 munkaközösségek, szakmai csoportok a döntésfolyamatok résztvevői, hogy melyik kap az adott 

döntésben szerepet, az az adott feladatnak a milyensége, a humánerőforrás igénye alapján történik 

meg. (SZMSZ, vezetővel készített interjú, pedagógusok képviselőivel készített interjú) 

6.8.22. 

Ennek rendje kialakított és dokumentált. 

A szervezeti tevékenységek dokumentálási rendje szabályozott és betartott. Intézkedési tervek, 

eljárásrendek, forgatókönyvek, feljegyzések, jegyzőkönyvek készülnek. (SZMSZ, Vezetővel készített 

interjú) 

6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 

6.9.23. 

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

fejlesztést. 

A vezetés fontosnak tartja az egyes pedagógusok véleménynyilvánítási, problémafelvetési, 

javaslattételi lehetőségeinek biztosítását. Véleményüket, javaslataikat a tervezési dokumentumokban, 
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az intézmény szervezeti életének fejlesztésében figyelembe veszik. (Innovatív iskola, Vezetővel 

készített interjú, pedagógusok képviselőivel készített interjú) 

6.9.24. 

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző 

műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 

Az innovációt és kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozások, fórumok nélkül ez a tevékenység 

nem tudna ilyen szinten megjelenni az intézmény életében. (Vezetővel készített interjú, pedagógusok 

képviselőivel készített interjú) 

6.9.25. 

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

az intézményvezetés. 

A testület nyitottságát a belső tudásmegosztás formái, a nyílt napok, a bemutató órák, a belső 

továbbképzések, a testvériskolai program stb. igazolja, a testület és a vezetés az intézményen belüli és 

intézmények közötti tanulás elkötelezettjei. (Vezetővel készített interjú, pedagógusok képviselőivel 

készített interjú) 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A pedagógiai munka feltételeinek folyamatos fejlesztése, a tárgyi eszközrendszer további bővítése, 

újítása (IKT eszközpark, tornacsarnok, közösségi tér kialakítása). 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső 

igényesség, hatékonyság, nagy fokú innovativitás jellemző. A dokumentumok és az interjúk alapján az 

intézmény kimagaslóan képes a hagyományok ápolására és újak teremtésére. 

 

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 Program felépítésében, tartalmában megfelel a jogszabályi elvárásoknak, épít a Nemzeti 

alaptantervben leírt értékekre, koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott 

tantervi szabályozó dokumentumokban foglaltakkal. A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok 

helyi megvalósítását évfolyampárokra lebontva taglalja. A program minden jogszabályváltozás 

alkalmával módosításra kerül, így naprakész. (Pedagógiai Program, Munkatervek, Beszámolók) 
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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 hatályos jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az 

intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait és céljait, tükrözi az iskola helyzetéből adódó 

sajátosságokat és lehetőségeket. A Pedagógiai Programban az ehhez kapcsolódó legfontosabb 

értékekként azonosított fogalmak - melyek mentén maghatározásra kerülnek a célok, feladatok, 

eszközök, eljárások és a visszacsatolás: „Családias iskola”, „Cselekvőképes, korszerű tudás”, 

„Egészséges életmód”, „Környezettudatosság”, „Nemzeti értékeink, hagyományaink ápolása, őrzése”, 

„Nyitottság”, „Demokratizmus és felelősségvállalás”, „Autonómia”. Pedagógiai munkájuk 

középpontjában a kulcskompetenciák fejlesztése áll. (Pedagógiai Program) 

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

megvalósítása? 

7.2.3. 

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását. 

A Pedagógiai Program egyértelműen feltünteti a pedagógiai alapelveket és célokat, hozzárendeli a 

feladatokat, eszközöket és eljárásokat, a visszacsatolást. Az intézmény ennek megfelelően határozza 

meg és alakítja az egyes tanévekben a működés gyakorlatát. Az intézmény a stratégiai célok 

megvalósulását az éves munkatervben folyamatosan és ütemezetten követi nyomon (Pedagógiai 

Program, Munkatervek, Beszámolók, Mérési eredmények elemzése) 

7.2.4. 

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

éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül. 

A munkatervek, az előző tanév beszámolói alapján határozzák meg a kiemelt célokat, feladatokat a 

megfelelő területekre lebontva. Az éves munkaterv az előző évek eredményeire épít, de új fejlesztési 

területeket, lehetőségeket is megfogalmaz, (új pályázati lehetőségek beépítése, UTA-ZOO programok, 

jubileumi programok (55. születésnap), stb.), ami tükrözi az intézmény és az ott dolgozók innovatív 

beállítódását. (Innovatív Iskola cím elnyerése!) (Munkatervek, Beszámolók) 

7.2.5. 

A tervek nyilvánossága biztosított. 

A nyilvánosságot az intézményvezető felelősségteljesen biztosítja. A nyilvánosság egyik fontos 

eszközeként az intézmény honlapját és közösségi oldalát alkalmazzák, illetve a helyben szokásos 

módon biztosítják a betekintést. Az intézményi alapdokumentumok nyilvánossága, a szülők és a diákok 

tájékoztatása témát a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal az SZMSZ 11. pontja teljes 

részletességgel taglalja. A munkaterv részét képező, a tanév során megvalósuló programokról a 

honlapon található tájékoztatás: „A tanév összes eseménye” menüpontban. A pedagógiai munkát 

érintő tervezési dokumentumokat a pedagógusok, a NOKS munkatársak a belső levelezési rendszeren 

keresztül kapják meg. (SZMSZ, Interjúk) 
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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 munkatervekben, a továbbképzési, a vetetői önfejlesztési, ill. az Intézkedési tervben foglaltak 

összhangban vannak a Pedagógiai Programban rögzített elvekkel és célokkal. Az intézmény (vezetés) 

rendszeresen felméri a szükségleteket (Elégedettségmérések, kérdőívek, munkaértekezletek), reális 

képpel rendelkezik nevelő-oktató munka erőforrás-szükségletéről. Támogatja az intézményi 

specialitások- és innovációs törekvések sikeres megvalósításához szükséges felkészülést, feltételek 

megteremtését. (Munkatervek, Pedagógiai Program, Önfejlesztési 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. 

Az intézmény ötéves Továbbképzési terve a 2013-2018 időszakra készült, s a jogszabályi és egyéb 

környezeti tényezők változásának következtében ezen időszak alatt módosításra szorult. A beiskolázási 

tervek az eredményekre épülve, az aktuálisan érvényben lévő jogszabályoknak és az elfogadott 

továbbképzési terv tartalmának megfelelően határozták meg a várható és tervezett képzéseket, a 

velük kapcsolatos tudnivalókat, prioritásokat, egyebeket. A képzési és fejlesztési tervek, az intézmény 

(vezetés) ösztönzik, támogatják a kollégák fejlődését. Az intézményvezető a jogszabályok, ill. a 

tankerület által biztosított anyagi forrásokat is szem előtt tartva, ingyenes továbbképzési lehetőségek 

bevonásával, szorgalmazásával is biztosítja a pedagógusok folyamatos képzésének lehetőségét. 

Mindezek eredményességét igazolja a 2018-as pedagógus elégedettségmérés két kérdésének 

eredménye: „Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt segíti 

feladatmegbízásokkal, a célzott belső és külső továbbképzésekkel.”: 4,78 (ez a második legmagasabb 

pontszám). „Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre, tanfolyamokon, 

továbbképzéseken vesznek részt, az itt szerzett ismereteket hasznosítják, és egymásnak is átadják.”: 

4,32 (+0,20 növekedés az előző méréshez képest.) (Fejlesztési, ill. Beiskolázási tervek, Munkatervek, 

Beszámolók) 

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. 

Az intézmény (vezetés) törekszik az eredményes tanítási és tanulási folyamatok feltételeinek 

biztosítására, és ezzel párhuzamosan elvárja a minőségi nevelő-oktató munkát a nevelőtestület 

valamennyi tagjától. A tankönyvek és segédanyagok kiválasztásának elveit, szempontjait a Pedagógiai 

Program tartalmazza (2.3.), a szakmai munkaközösség tankönyv-kiválasztással kapcsolatos döntése a 

munkaközösség minden tagjára nézve kötelező érvényű. A tankönyvválasztás a pedagógiai 

prioritásokkal összhangban történik, a pedagógusok módszertani szabadságának érvényesülése 

mellett, persze a lehetőségeket figyelembe véve. A kiválasztásnál fontos szempont az egymásra 

épültség, lehetőleg azonos tankönyvcsalád használata, a meglévő tankönyvtári állomány. A tanulók 

fizikai állapotának méréséhez a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztet alkalmazzák (NETFIT®), 

melynek feldolgozó szoftvere online. (Pedagógiai Program, SZMSZ, interjúk, intézményi bejárás). 
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7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való 

megfelelés 

 

 

 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A Szegedi Gregor József Általános Iskola dokumentumai jogszerűek, jelen dátumra vonatkozóan 

naprakészek – ennek biztosítása a jövőben is fontos feladat. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény alapdokumentumai minden téren megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, építenek a 

NAT-ban megfogalmazott értékekre, koherensek a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által 

kiadott tantervi szabályozó dokumentumokban foglaltakkal. A Pedagógiai Program egyértelműen 

feltünteti a pedagógiai alapelveket és célokat, hozzárendeli a feladatokat, eszközöket és eljárásokat, a 

visszacsatolást. Az intézmény ennek megfelelően határozza meg és alakítja az egyes tanévekben a 

működés gyakorlatát. A dokumentumok nyilvánossága a szükséges mértékben és formában biztosított. 

A nevelőtestület szakmai tudása, elhivatottsága, a pedagógusok folyamatos önképzése és 

továbbképzésre való igénye, motiváltsága biztosítja az intézmény jelenlegi és jövőbeli elvárásainak való 

eredményes megfelelést. 

 


