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Intézményi ellenőrzés 2018. február 1-én zajlott le iskolánkban. A bizottság a következő 
értékelést készítette el: 

Értékelés 

1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 
1.1.1. 
Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak 
koherens kialakítását. 
Az intézmény A KT Bem József Általános Iskola Soltszentimrei Általános Iskolája, 
tagintézményként működik. A KT Bem József Általános Iskola pedagógiai programja 
érvényes a tagintézményekre is, de minden tagintézmény - így a soltszentimrei is - 
rendelkezik mellékletként egy saját arculatra készült pedagógiai program kiegészítéssel. Az 
intézményben az alacsony pedagógus létszám miatt csak osztályfőnöki munkaközösség 
működik. Az intézmény munkáját meghatározó éves munkaterv összhangban van a 
stratégiai dokumentumokkal, az osztályfőnöki munkatervek kapcsolódnak az intézmény éves 
munkatervéhez. (PP, beszámolók, interjúk) 
1.1.2. 
Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló 
mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő-piaci 
és más külső mutatók (például szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, 
feldolgozása és értelmezése alapján készülnek. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és 
jövőbeni helyzetének megítélését. 
Az értékelés során megfigyelhető volt a pedagógiai programban és a munkatervekben, 
beszámolókban megtalálható célok megvalósulását szolgáló folyamatok tervezése, a 
folyamatok értékelése, ellenőrzése és ezek rendjének tudatossága. (PP, mérési és 
intézkedési tervek, munkatervek, beszámolók, interjú) 
1.1.3. 
A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak 
felkészítése a feladatra időben megtörténik. 
A tantestület létszáma mindössze 8 fő, így gyakorlatilag közösen határozzák meg a célokat, 
feladatokat, melyek mindenki számára elfogadhatóak és megvalósíthatóak. (interjúk) 
1.1.4. 
Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 
Biztosított a jogszabály szerinti együttműködés a fenntartóval, tagintézmény esetében első 
fokon az anyaintézménnyel állnak szoros kapcsolatban. Rendszeres a kapcsolat ezen kívül: 
helyi önkormányzattal, közművelődési intézményekkel, Gyermekjóléti Szolgálattal, az 
intézményt támogató intézményekkel, civil szervezetekkel. 
1.1.5. 
Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés 
dokumentumainak összehangolása megtörténik. 
1.1.6. 
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek 
terveivel. 
Az intézményben osztályfőnöki munkaközösség működik meghatározott feladatok szerint. 
Az osztályfőnöki munkatervek szorosan kapcsolódnak az intézmény éves programtervéhez 
(munkatervek, beszámolók) A szaktanárok az iskolatársulással közösen létrehozott 
munkaközösségekben tevékenykednek. 
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1.2. Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok 

viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? 
1.2.7. 
Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival 
összhangban készülnek. 
Figyelemmel kísérik a jogszabályi változásokat, a dokumentumokat ennek megfelelően 
készítik, aktualizálják. (PP, Továbbképzési program, munkaterv,interjú)A 
1.2.8. 
Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a 
dokumentumokban nyomon követhető. 
A tervezési dokumentumokban megjelenő célok összhangban állnak , egységet mutatnak a 
megvalósítás dokumentumaiban lévő adatokkal. (PP, munkatervek, beszámolók, interjú) 

1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása? 
1.3.9. 
A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai 
célok aktuális elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az 
ötéves intézkedési terv stb. aktuális céljai, feladatai.) 
Az oktatási-nevelési célok illeszkednek a kerettantervhez. A tanítási és tanulási folyamat 
egységére épül a nevelőtestület munkája. (PP, munkatervek, beszámolók) 
1.3.10. 
Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi 
tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a 
pedagógusok, a munkaközösségek és a diákönkormányzat bevonásával történik. 
A nevelőtestület tagjai (8 fő) egy csapatként alkotja meg az éves tervet, az osztályfőnökök 
ezt lebontva készítik el munkaterveiket. (interjú, munkatervek, beszámolók) 
1.3.11. 
Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, 
alkalmazását. 
Az intézményi dokumentumok tartalmazzák az intézmény nevelési-oktatási céljait, 
szabályozzák az értékelés módjait, gyakoriságát. A módszerek, eljárások kiválasztásánál a 
pedagógusok szem előtt tartják a tanulócsoportok, és tanulók személyes igényeit, 
szükségleteit. (PP, interjúk) 
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 intézményben végzett oktató-nevelő munka megfelelően szolgálja a tanulási eredmények 
elérését, személyiség és közösségfejlesztő, a közvetlen partnerek elégedettségére törekvő. 

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 részletesek, átfogják az egész tanévet, és egymásra épülnek. A 
munkatervben megjelennek a feladatok, az elvégzéséért felelős személyek, a beszámolók 
tartalmazzák az éves munka értékelését. (munkaterv, beszámoló) 
1.4.14. 
A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. 
A tanév végi beszámolóra építve megjelennek fejlesztő célú elemek, nevelési és oktatási 
feladatok. (beszámolók, munkatervek) 
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1.4.15. 
A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 
A beszámolók tartalmazzák az oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételeit, a 
pedagógiai folyamatok értékelését, a személyiség és közösségfejlesztés terén végzett 
munkát, az éves eredményeket, az intézmény hagyományápolásával kapcsolatban elvégzett 
feladatok sorát és értékelését. (beszámolók) 

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

viszonya? 
1.5.16. 
A pedagógus, tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában 
alkalmazott tantervi, tartalmi és az intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt, 
oktatott egyének és csoportok fejlesztési céljait. 
Az intézményben a pedagógusok az alkalmazott tantervi követelményeknek megfelelően 
végzik munkájukat, figyelembe véve az intézményi belső elvárásokat. Nagy hangsúlyt 
fektetnek az alapkompetenciák fejlesztésére. A kompetencia mérések eredményeit 
elemezve, az intézkedési tervekben foglaltak szerint történik a tanulók fejlesztése. (mérések 
elemzése, beszámolók, munkatervek) 
1.5.17. 
A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések 
indokoltak. 
Az éves tervezés a munkatervekben jól áttekinthető, a beszámolók a tervezésben foglaltakat 
követik. (munkaterv, beszámoló) 
1.5.18. 
A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói 
produktumokban. 
Az épületet bejárva meggyőződhettünk a a termeket és folyosót díszítő tanulói 
produktumokról, betekintést nyerhettünk naplókba, füzetekbe, melyekben jól követhető volt 
a pedagógiai folyamat. (helyszíni bejárás, helyszíni dokumentum ellenőrzés) 

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 
1.6.19. 
Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést 
végeznek. 
Az intézményben tervezetten végzik a belső ellenőrzést. Óralátogatásokat, dokumentum 
ellenőrzéseket az intézményvezető, valamint a munkaközösség-vezető végez, de 
kialakították és működtetik a belső önértékelési rendszert is. 
1.6.20. 
Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen 
eszközökkel ellenőriz. 
A munkatervben nyomon követhető. (munkatervek) 
1.6.21. 
Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának 
méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. 
A kompetenciamérések eredményét elemzik, feltárják az okokat, majd célokat és a célok 
elérését célzó feladatokat határoznak meg. (intézkedési tervek, interjúk) 
1.6.22. 
A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén 
korrekciót hajt végre. 



4 
 

A tanulási eredmények a beszámolókban fellelhetőek, de figyelemmel kísérik a központi 
felvételik eredményeit is, ezeket beépítik a fejlesztési folyamatokba. (mérés, értékelés 
dokumentumai) 
1.6.23. 
Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok 
önértékelése során is. 
Az ellenőrzések eredményeit személyesen és közösségi szinten is értékelik, képesek 
ezekhez igazodni (interjúk) 

1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés? 
1.7.24. 
Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, alapját az 
intézményi önértékelési rendszer jelenti. 
Az intézmény és a tantestület méreténél fogva teljességgel képes együtt dolgozni és együtt 
gondolkodni, hiszen ismerik egymás munkáját. Egymás véleményét meghallgatva, 
figyelembe véve dolgoznak. A kapott adatokat a fejlesztés alapjául használják fel, bár az 
intézményi önértékelési rendszer működtetése és adminisztrálása még fejleszthető. 
1.7.25. 
Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az 
önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 
Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézményvezető irányítja, ám az 
informatikai támogató rendszer működtetésében az anyaintézmény vállal szerepet. Az 
önértékelési folyamat megvalósításában, illetve annak határidőben történő feltöltése 
elérendő célként jelenik meg. (önértékelések eredményei, fejlesztési tervek) 

1.8. Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés működése a 

gyakorlatban? 
1.8.26. 
Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, 
képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik. 
Az intézményben DIFER, kompetencia és az egyéb belső mérések eredményeit 
folyamatosan elemzik, fejlesztési terveket készítenek (mérések dokumentumai, interjúk) 
1.8.27. 
A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös 
alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 
A Pedagógiai programban megfogalmazott alapján működtetik. (PP) 
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. 
Az intézményi dokumentumok részletesen megfogalmazzák a követelményeket, az értékelés 
elveit, módját, gyakoriságát. A tanulók a napi oktatás során, a szülők szülői értekezleteken, 
illetve az iskola honlapján is elérhető dokumentumokból tájékozódhatnak.(PP, Házirend,) 
1.8.29. 
Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói teljesítményeket 
dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség 
esetén fejlesztési tervet készítenek. 
A tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, értékelik, naplóban, ellenőrzőben 
dokumentálják. (helyszíni ellenőrzés) 
1.8.30. 
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A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és 
szüleinek/gondviselőjének. 
Folyamatosan és rendszeresen tájékoztatják a szülőket. (szülői kérdőív, 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. 
1.9.32. 
Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok 
levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény a mérési-értékelési eredmények 
függvényében korrekciót végez szükség esetén. 
Figyelembe veszik a kapott eredményeket, azokat a fejlesztés alapjául használják fel. 
(mérési eredmények, intézkedési tervek, munkatervek) 
1.9.33. 
Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján 
felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő 
tanulók ellátására. 
Az intézmény fontos feladatának tekinti a tehetséggondozást és a felzárkóztatást. Céljuk, 
hogy a kompetenciamérések esetében minél kevesebb diák teljesítsen átlagon alul. Ezért 
évente korrekciózzák intézkedési tervüket. (mérési eredmények, intézkedési tervek) 
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. 
Nyitottak az új módszerek befogadására, egymással megosztják ötleteiket, 
továbbképzéseken szerzett tudásukat, élményeiket. Hátrányukat - sok áttanító kolléga - 
előnyként is tudják használni - sok helyről sok új és hasznos dolgot fogadhatnak be. 
Rendszeresen indulnak pályázatokon. 

1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Törekedjen az intézmény az önértékelési folyamatokat mind pedagógus, mind intézményi 
szinten végrehajtani, dokumentumait feltölteni és az értékelést elvégezni, fejlesztési tervet 
elkészíteni. A mérési-értékelési folyamatokban hangsúlyozottabban jelenjen meg a 
fejlesztendő terület, s annak ellenőrzése. A tanulás-tanítás folyamatában folytatódjon a jó 
gyakorlatok, új tanítási módszerek megismerése és alkalmazása. 
Kiemelkedő területek: 
Pedagógiai program, munkaterv összhangja, megvalósíthatósága reális, az intézmény 
sajátosságait maximálisan szem előtt tartó. Az intézmény különös figyelmet fordít a pályázati 
munkára, a pályázat kínálta lehetőségekkel kompenzálva a kistelepülés, illetve tanulóik 
családi hátteréből adódó hátrányokat. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési 

feladatok? 
2.1.1. 
A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények (különös 
tekintettel az osztályfőnökök tevékenységére, a diákönkormányzati munkára, az egyéni 
fejlesztésre). 
Az interjúk során mind a vezető, mind a pedagógusok értékelésében legnagyobb hangsúllyal 
hangzott el a családias iskola kialakulása és fenntartása, melyben a szociális érzékenység 
és a személyiségfejlesztés meghatározott célok mentén működik. A tanulók személyes és 
szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat 
alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. A beszámolókban követhetők az 
eredmények (különös tekintettel az osztályfőnökök tevékenységére, a diákönkormányzati 
munkára, az egyéni fejlesztésre). (interjúk) 
2.1.2. 
Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. 
Kis iskola révén támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. 
2.1.3. 
A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, 
eszközöket, technikákat alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. 
A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység működik: a 
tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek, differenciálás megjelenik: 
versenyek (Kárpát-medencei hungarikum, Szépíró, Szavaló- és mesemondó), pályázatok, 
táborok, testvériskolával való kapcsolat ápolása. A tanulási kudarcnak kitett tanulók 
felzárkózását segítő pedagógia utazó pedagógus személyében jelen van. (Nevelőtestületi 
interjú, vezetői interjú, szülői interjúk, beszámolók) 

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

tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra)? 
2.2.4. 
A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a tanulók személyes és szociális 
képességeinek fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat megosztják egymással. 
A pedagógusok tanórai megfigyeléssel és - kis település révén – személyes ismerettel 
rendelkeznek a diákokról. A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a tanulók személyes 
és szociális képességeinek fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat megosztják 
egymással. (idősebb kolléga átadja tapasztaltait a fiatalabb kollégának). 
2.2.5. 
A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési 
korrekciókat hajtanak végre. 
Az országos és helyi mérések eredményeit fejlesztő célzattal építik be az iskola fejlesztési 
folyamataiba.(mérések értékelése dokumentumok, interjúk) 
2.2.6. 
A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a 
mindennapi gyakorlatban (tanórai és tanórán kívüli tevékenységek), DÖK programokban. 
A programban meghatározott, az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 
értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai konkrétak-e, rendelhető-e hozzájuk tevékenység, 
megfelelnek-e az intézmény lehetőségeinek, reálisak. (Nevelőtestületi interjú, kérdőív, 
értékelési dokumentumok) 

2.3. Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése? 
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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 tanulók mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő 
információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. Egyéb 
közösségi programokra bevonják a családokat az együttműködés és információáramlás 
érdekében. (szülői kérdőív, interjú,nevelőtestületi interjú) 
2.3.8. 
Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló 
szociális helyzetéről. 
A Pedagógiai Programban kiemelten megjelenik az ifjúságvédelemi feladatok ellátása, a 
szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység. 
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. 
A Pedagógiai Programban osztályfőnöki feladatainak és hatáskörnek határozzák meg: A 
kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységet, a tehetség, 
képesség kibontakoztatását segítő tevékenységeket, a differenciálást, a tanulási kudarcnak 
kitett tanulók felzárkózását segítő pedagógiát, a beilleszkedési, magatartási és tanulási 
nehézségekkel küzdők segítését. A szakmai munkaközösségek munkatervében pedig 
látható a megvalósítás folyamata. (Alapítvány működtetése) (szülői kérdőív, 
interjú,nevelőtestületi interjú) 

2.4. Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást? 
2.4.10. 
Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával 
összhangban történik a nevelési-oktatási módszerek, eljárások kiválasztása vagy 
kidolgozása, és azok bevezetésének megtervezése. 
Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával 
összhangban történik a nevelési-oktatási módszerek, eljárások kiválasztása vagy 
kidolgozása, és azok bevezetésének megtervezése fejlesztő pedagógussal együttműködve. 
Az osztályfőnöki munkaközösség munkatervében a differenciálás, a kooperatív 
csoportmunka, projekt munka, fejlesztési célok, feladatok megtalálhatóak. (PP, munkatervek, 
Mérési dokumentumok, interjúk) 
2.4.11. 
Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók 
megkülönböztetett figyelmet kapnak. 
SNI-s tanulókra külön fejlesztési tervet készítenek. Felzárkóztatással, egyéni fejlesztéssel, 
differenciálással segítik munkájukat. (nevelőtestületi interjú, beszámolók) 
2.4.12. 
A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket 
biztosítanak, alkalmazva a tanulás tanítása módszertanát. 
A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó tanulók tervszerűen és 
rendszeresen kapnak segítséget. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség 
kibontakoztatására. A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a 
tanulókat, testi és szellemi képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. (PP, 
munkatervek, interjúk) 

2.5. Hogyan történik a tanulók egészséges és környezettudatos életmódra nevelése? 
2.5.13. 



8 
 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai 
programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető. 
Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai 
programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető. 
Egészségnapot, témahetet, szakköröket, projektnapokat tartanak, gyakorlatban is 
alkalmazzák, hiszen táborokba viszik a diákokat. (Erzsébet-tábor, Gyermekjóléti szolgálat 
tábora, Bakancsos tábor). (beszámolók, interjúk) 
2.5.14. 
A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban alkalmazzák a téma 
elemeit. 
A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban alkalmazzák a téma 
elemeit. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. (Kárpát-
medencei Hungarikum verseny, Kolon-tavi verseny) (Nevelőtestületi interjú, beszámolók) 

2.6. Hogyan segíti az intézmény a tanulók együttműködését? 
2.6.15. 
A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat 
megvalósítja az intézmény. 
A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, 
különös tekintettel az osztályfőnökök, a diákönkormányzat tevékenységére, az intézményi 
hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. A stratégiai programokban és az 
operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat megvalósítja az intézmény. 
(Nevelőtestületi interjú, nevelőtestületi kérdőív, szülői interjú, vezetői interjú) 
2.6.16. 
A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján 
valósítják meg a rájuk bízott tanulócsoportok, közösségek fejlesztését. 
A diákcsoportokat együttműködés és előítélet-mentesség jellemzi. (Nevelőtestületi interjú, 
nevelőtestületi kérdőív) 
2.6.17. 
A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, 
különös tekintettel az osztályfőnökök, a diákönkormányzat tevékenységére, az intézményi 
hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. 
Az intézményben nagy hangsúlyt kap a nevelés. Az intézményben a tanulók megismerik az 
erkölcsi normákat, képessé válnak arra, hogy tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák 
életüket. (Munkaterv, interjúk, vezetői beszámoló) 
2.6.18. 
Az intézmény gondoskodik és támogatja a pedagógusok, valamint a tanulók közötti 
folyamatos információcserét és együttműködést. 
Az intézményen belüli információáramlás több irányú, a testület tagjai időben megkapják a 
munkájukhoz szükséges információkat. (Nevelőtestületi interjú, szülői interjú, vezetői interjú, 
beszámoló) 

2.7. Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között 

valósulnak meg? 
2.7.19. 
Közösségi programokat szervez az intézmény. 
Kirándulásokat szerveznek a pedagógusok. Szülőkkel hagyományörző programokat 
szerveznek. (interjúk) 
2.7.20. 
Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. 
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Iskolai közös programokon vesznek részt, bekapcsolódnak kirándulásokba, 
osztályprogramokba. 
2.7.21. 
A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 
Az intézmény bevonja-e a szülőket a közösség életébe, az intézményi hagyományok 
ápolásába, iskolai foglalkozásokba. Kirándulások, nyílt órák, iskola napok, fogadóórák, 
SZMK bál. Az intézményben a diákoknak, szülőknek lehetőségük van arra, hogy 
bekapcsolódjanak az őket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és 
változásokat kezdeményezzenek. (beszámolók, kérdőívek, interjúk) 
2.7.22. 
Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti és tanulási kultúrát 
fejlesztő intézkedések meghozatalába. 
Az intézményben a diákoknak, szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az 
őket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat 
kezdeményezzenek. (beszámolók, kérdőívek, interjúk) 
2.7.23. 
A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok 
önszerveződésének lehetőségeivel a tanulók és a szülők elégedettek. 
Az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan 
biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és gyermekükkel 
kapcsolatos információkhoz.(szülői interjú, nevelőtestületi interjú, vezetői interjú) 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Több jó gyakorlat megismerése, intenzívebb szakmai kapcsolat a vezető intézménnyel. Új 
pedagógiai módszerek megismerése, majd alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában. 
Több versenyen való részvétel a tehetséges tanulóknak. 
Kiemelkedő területek: 
Közösségi programok, hagyományok ápolása kiemelkedőek, amelyekben a partnerek 
sokrétűen vesznek részt. Egyéb közösségi programokra bevonják a családokat az 
együttműködés és információáramlás érdekében: szülői munkaközösség, SZMK-Bál, nyílt 
napok. Pályázati tevékenység. (Interjúk, kérdőívek, beszámolók) 

 

3. Eredmények 

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 
3.1.1. 
Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége. 
Az intézmény pedagógiai programjában nyomon követhető a tanulás- tanítás 
eredményessége érdekében kifejtett tevékenység, különös tekintettel a hátrányos helyzetű 
tanulók felzárkóztatásának (IPR) valamint a tehetséges tanulók tehetséggondozásának 
helyet adó foglalkozások megléte kapcsán. 
3.1.2. 
Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából 
kulcsfontosságú sikertényező indikátorok azonosítása. 
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A jogszabályban előírt együttműködő partnerekkel egyetértésben fogadta el a nevelőtestület 
az intézményi alapdokumentumokat. (SZMSZ) 
3.1.3. 
Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: kompetenciamérések eredményei, 
tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatkozóan, versenyeredmények: országos 
szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint, továbbtanulási mutatók, 
vizsgaeredmények, elismerések, lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, 
kimaradók, lemaradók), elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló), 
neveltségi mutatók. 
Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan vizsgálják, hogy a 
pedagógiai programban megfogalmazott célok reálisak-e az elért eredmények alapján. Az 
intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása jelen van. 
A kompetenciamérések, ill. házon belüli mérések eredményeiről az év végi beszámolók teljes 
képet adnak. A pedagógiai folyamatokat átgondolják, megtervezik, levonják a megfelelő 
következtetéseket.(Beszámolók) Az országos kompetenciamérés eredményeit elemzik, 
célokat és feladatokat határoznak meg . A mérések eredménye nem mutat jellemzően 
javulást. Intézkedési terv készült az országos átlagtól való elmaradás miatt. 
3.1.4. 
Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a 
háttérváltozók figyelembevételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják. 
Országos szinthez képest elmaradás tapasztalható, intézkedési terv készült. (Mérési 
dokumentumok) Országos szinthez képest nem rosszabb eredmény, stagnálás évek óta. 
(Mérési dokumentumok) 

3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? 
3.2.5. 
Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak 
megfelelő. 
Folyamatosan elemzik, hogyan viszonyul az iskola mérési teljesítménye az országos 
átlaghoz és a hozzá hasonló iskolák átlagához (kompetenciatípusonként és mért 
évfolyamonként).Több évre visszamenőleg megtalálhatók a kitűzött célok, fejlesztési 
stratégiák. Az eredmények elemzése megtörtént (nyolcadikos tanulók kevésbé érzik 
magukat inspriálva), stagnálás látható. (Mérési dokumentum) 
3.2.6. 
Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatása 
eredményes, amely mérhető módon is dokumentálható (versenyeredmények, felvételi 
eredmények, stb.). 
A tanulók nagyobb százalékban szakgimnáziumba szakközépiskolába mennek 
továbbtanulni a környező településre. (interjúk) 
3.2.7. 
Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. 
A tantárgyi koncentráció jegyében a fejlesztést szem előtt tartva a kollégák céltudatos tervvel 
összefogva javítottak az eredményeken. (OKM elemzés, Munkatervek, Beszámolók) 
3.2.8. 
Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 

3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 
3.3.9. 
Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk belső 
nyilvánosságáról. 
Havonta nevelési értekezleteket tartanak - a vezetőintézet a tagintézményeivel - mindig más 
településen. A pedagógusok folyamatosan egyeztetnek a megfelelő információáramlás 
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érdekében. Szakmai munkaközösségek belső tudásmegosztással, hospitálásokkal, célok 
meghatározásával támogatják az eredményes oktatást, nevelést. (Beszámolók, 
munkatervek) 
3.3.10. 
Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása 
tantestületi feladat. 
A pedagógusok folyamatosan egyeztetnek a megfelelő információáramlás érdekében. 
Szakmai munkaközösségek belső tudásmegosztással, hospitálásokkal, célok 
meghatározásával támogatják az eredményes oktatást, nevelést. (Beszámolók, 
munkatervek) 
3.3.11. 
A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelés 
eljárásában. 
Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok 
levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény - szükség esetén - a mérési-
értékelési eredmények függvényében korrekciót végez. (interjúk, , beszámolók) 

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 
3.4.12. 
A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. 
A középiskolákból nincsenek visszajelzések de mivel a település kicsi, így nyomon követhető 
a tanulók sorsa. Diákjaikat felkészíti a továbbtanulásra – felvételi, év végi vizsgák. 
Pályaválasztás segítése tájékoztatással, szülői értekezlettel. Kirándulások szervezése. 
(vezetői interjú, nevelőtestületi interjú, szülői interjú) 
3.4.13. 
A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 
• diákjaik felkészítése a továbbtanulásra – felvételi, év végi vizsgák • pályaválasztás segítése 
• tudományos előadások, kirándulások szervezése (Munkaközösség munkaterve) 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Egyéni arculat erősítése: módszertanilag többletet nyújtani. (interjúk) A kompetencia 
mérések eredményeinek javítása. Honlap fejlesztése. 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása 
folyamatosan jelen van. A kompetenciamérések illetve házon belüli mérések eredményeiről 
korrekt információt adnak, meghatározzák a fejlesztéshez, változtatáshoz szükséges 
lépéseket. A pedagógiai folyamatokat átgondolják, megtervezik, levonják a megfelelő 
konzekvenciát és megalkotják a fejlesztési és a tehetséggondozáshoz szükséges terveket. 
Mérési-értékelési módszerek jól működnek. (vezetői interjú, interjúk, szülői kérdőív, 
beszámolók) 
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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 egy munkaközösséget alkotnak az osztályfőnökök. Ennek a 
munkaközösségnek tagja minden tanár. Az egy osztályban tanítók ebben a 
munkaközösségben dolgoznak együtt. Nincsenek azonos tantárgyat tanító pedagógusok, így 
nincs lehetőség helyben szakmai munkaközösségek létrehozására. A központi iskola 
munkaközösségeihez történő csatlakozás ad erre lehetőséget.(beszámoló, interjú) 
4.1.2. 
A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv 
szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák 
meg. 
Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra 
áll, amely a pedagógusok szakmai együttműködésén alapszik. A nevelő-oktató munka 
érdekében tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, innovatív a nevelői 
közösség. Munkatervet készít a munkaközösség, emellett megtalálható az iskolai 
munkatervben minden osztály saját éves tervezése is, amely harmonikus egységet alkot az 
iskolai tervezéssel. Az éves beszámolónak része a munkaközösség, valamint az egyes 
szakterületeken dolgozók beszámolója. Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az 
intézményben (IPR, osztályfőnöki munkaközösség, tantárgyi célok eredmények) amely 
tervezett és szervezett formában zajlik. (beszámolók, interjúk) 
4.1.3. 
A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 
A szakmai közösségek vezetőinek hatás és jogkörét az SZMSZ foglalja magába. 
4.1.4. 
Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és 
szervezett formában zajlik. 
Az együttműködés nyomon követhető a tervezés dokumentumaiban, valamint az éves 
beszámolókban. 
4.1.5. 
Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az 
intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 
A munkaközösség fő célja az intézményben folyó nevelő-oktató munka színvonalának és 
minőségének emelése illetve fenntartása. Az intézményvezető támogatja, ösztönzi az 
intézményen belüli együttműködéseket. (vezetői beszámoló, SZMSZ, nevelőtestületi interjú) 
4.1.6. 
A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának 
ellenőrzése, értékelése. 
Az együttműködés és a pedagógiai folyamatok megvalósítása a munkaközösség és a 
szakterületek vezetőinek bevonásával történik. (Vezetői beszámoló, beszámolók, SZMSZ) 
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. 
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A pedagógusok napi kapcsolatban állnak egymással, lévén nagyon kis létszámú a 
nevelőtestület és az iskola tanulói létszáma is. A neveléssel-oktatással kapcsolatos 
feladatokat közösen a pedagógiai munkát segítő szakemberek bevonásával oldják meg. 

4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 
4.2.8. 
Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. 
Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra, a KT iskoláinak munkaközösségei 
lehetőséget nyújtanak az együttmunkálkodásra. 
4.2.9. 
Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, 
támogatása. 
Egy munkaközösség működik. A tudásmegosztás, továbbképzésekről a beszámolók, jó 
gyakorlatok megosztása a közösségen belül működik. Jó gyakorlatok átadási lehetőségeinek 
bővítése indokolt. (beszámoló,interjú) 
4.2.10. 
A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 
Egy munkaközösséghez tartozik valamennyi pedagógus, de többen a KT 
munkaközösségének munkájában is részt vesznek. Kapcsolattartásuk rendszeres. 

4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 
4.3.11. 
Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak 
ki. 
Rendszeresek a KT iskolaigazgatóinak, valamint a tagintézmény nevelőtestületének 
értekezletei, munkaközösségi megbeszélések. A kétirányú információáramlás jól 
működik.(munkaterv, beszámoló) 
4.3.12. 
Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a 
kommunikáció. 
Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 
ismeretekhez való hozzáférés. A szervezeten belüli információáramlást hatékonyan 
kialakították. A továbbképzésekről történő belső tudásmegosztás nincs dokumentálva. 
(beszámolók, interjúk) 
4.3.13. 
Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. 
Rendszeresek az értekezletek, munkaközösségi foglalkozások. Az információ átadásában a 
felsorolt lehetőségek mindegyike megtalálható. 
4.3.14. 
Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 
ismeretekhez való hozzáférés. 
Tanári szobában és a honlapon is megtalálhatók a szükséges információk. (Az intézmény 
bejárása során szerzett tapasztalat, előzetes elemzés) Az értekezletek összehívása 
tervszerű és célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek. Szakmai 
megbeszélések más alkalmakkor is történnek. (beszámolók, interjúk) 
4.3.15. 
Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek. 
Nevelőtestületi értekezletet rendszeresen tartanak a tervezés, célok meghatározása, 
feladatvállalás jegyében. Rendkívüli esetben soron kívül is ülésezik a nevelőtestület. 
Szakmai megbeszélések más alkalmakkor is történnek. (beszámolók, interjúk) 
4.3.16. 
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A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban 
folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 
A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban 
folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Belső tudásmegosztás javítása. Továbbképzési lehetőségek kiaknázása. A pedagógusok 
terhelésének csökkentése. 
Kiemelkedő területek: 
Pedagógus és szülői összefogás, segítségnyújtás. A nevelőtestületen belüli 
munkakapcsolatok. Információáramlás hatékonysága. 

 

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 partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. Az intézmény fontosnak tartja a külső 
partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét (rendőrség, vezető iskola vezetősége, 
gyógytestnevelő, gyámügy), ezért azt megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel 
kialakított kapcsolatrendszeren keresztül felméri a partnerek igényeit, elégedettségét és 
befogadja innovatív ötleteiket. Az intézmény kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a 
környezete számára bemutathatja eredményeit, és megjelenik a szűkebb közösség (szakmai 
szervezet, település) életében is feladatvállalásaival. Az SZMSZ-ben megtalálható a külső 
kapcsolatok felsorolása. (Munkaterv, beszámolók, interjúk, intézményi bejárás) 
5.1.2. 
A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 
Az SZMSZ-ben megtalálható a külső kapcsolatok tételes felsorolása. 

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 
5.2.3. 
Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is 
rendelkezik. 
(SZMSZ) 
5.2.4. 
Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső partnerekkel való 
egyeztetés. 
Vezetőintézet, rendőrség, katasztrófavédelem, pályaválasztási felelős, szülők, település civil 
szervezetei, gyógypedagógus, gyógytestnevelő. 
5.2.5. 
Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, 
elégedettségének megismerése. 
Kis iskola révén szóban történik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, 
elégedettségének megismerése. 
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5.2.6. 
Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 
Szülők érdemjegy és egyéb ügyben panaszt emelhetnek. Kezeléséről a PP-ben. 

5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 
5.3.7. 
Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási 
kötelezettségeinek. 
(Honlap) 
5.3.8. 
Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás 
szóbeli, digitális vagy papíralapú). 
Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás 
szóbeli, digitális vagy papíralapú). A partnerek tájékoztatását és véleményezési 
lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. (szülői 
kérdőív, interjúk) 
5.3.9. 
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 
(szülői kérdőív) 

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

szint, megyei szint, országos szint)? 
5.4.10. 
Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi 
közéletben. 
Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi 
közéletben. 
5.4.11. 
A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken. 
Rendezvények: versenyek, pályázatok, táborok, ünnepségek megrendezése a faluban, 
alapítvány működtetése, civil szervezetek programjain. 
5.4.12. 
Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi 
díjakkal, illetve az ezekre történő jelölésekkel. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Honlap fejlesztése, aktuálisabbá tétele. Tapasztalatcsere külhoni testvér iskolákkal. (interjúk) 
Kiemelkedő területek: 
A vezetőség igyekszik megragadni azokat a lehetőségeket, amelyek a szervezeti feltételeket 
javíthatják. (Vezetői interjú) Számos területen jó a kapcsolat, SZMK közösséggel, 
önkormányzattal, civil szervezetek. Tájékoztatási kötelezettsége a jogszabálynak megfelelő. 
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6. A pedagógiai munka feltételei 

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

pedagógiai értékeinek, céljainak? 
6.1.1. 
Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges 
infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 
Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-
oktató munka humánerőforrás-szükségletéről. A humánerőforrás szükségletben 
bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára. A főállású 
szakos ellátottság nem kielégítő. Ezeket a problémákat nyugdíjasok és utazó pedagógusok 
segítségével enyhítik.(beszámolók) Az intézmény működésének minőségét nagymértékben 
meghatározza a rendelkezésre álló tárgyi és humán infrastruktúra, ezért különösen fontosnak 
tarják, hogy az intézmény a rendelkezésre álló lehetőségeit a lehető legjobban használja ki. 
Az intézmény a tanulási-tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak 
megfelelően alakította ki. Az intézmény céljának tekinti az együttműködő, motiváló szakmai 
környezet kialakítását. (PP, Munkaterv, beszámoló, interjúk) 
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. 
Nem tudnak külön fejlesztő szobát biztosítani, a fejlesztő foglalkozásokat tanteremben 
tartják. Időnként gondot jelent a termek tisztasági meszelése is. A beszámolók tartalmazzák 
a problémák felsorolását és az igényeket is mind a humán erőforrás, mind a tárgyi eszközök 
tekintetében. (vezetői beszámoló, mk vezető beszámolója, interjúk, intézményi bejárás) 

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

tanulók nevelésének, oktatásának? 
6.2.3. 
Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. 
A tárgyi környezete a különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésének, oktatásának 
megfelelő. Külön fejlesztő szobával nem rendelkeznek, de fejlesztő eszközökkel igen. A 
pedagógusok a cél érdekében nyitottak az új módszerekre, tanulásszervezési 
eljárásokra.(interjúk, intézményi bejárás) 
6.2.4. 
Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez 
rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök. 
Fejlesztésre vonatkozó igényeiket évente számba veszik.(beszámoló) 

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. 
Projektor, számítógép, interaktív tábla négy tanteremben van, alkalmazzák a pedagógusok. 
(Intézmény bejárása, interjúk IPR munkaterv) 

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. 
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Minden tanév munkaterve és beszámolója tartalmazza az intézmény humánerőforrás 
szükségletét a rendelkezésre álló és a hiányzó szakterületek szakembereinek felsorolását. 
(vezetői beszámoló,mk. beszámoló, munkaterv, interjúk, intézményi bejárás) 
6.4.7. 
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi 
a fenntartó számára. 
A humánerőforrás területén mutatkozó hiányt jelzi az intézmény vezetője a fenntartó felé. 
(vezetői beszámoló, interjúk, intézményi bejárás) 
6.4.8. 
A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az 
egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. 
Törekszenek egyenlő terhelésre, de a kevés főállású pedagógus miatt túlterheltség a 
jellemző.(beszámolók) 
6.4.9. 
A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az 
intézmény deklarált céljainak. 
A végzettségek megfelelőek, de van szakos hiány, amit nyugdíjas pedagógusok és utazó 
pedagógusok segítségével próbálnak enyhíteni. Szintén ezt a problémát igyekeznek 
orvosolni a felsőben tanított készségtárgyak esetén úgy, hogy tanítók tanítják 
azokat.(beszámolók) Nem lévén napközis tanár a délutáni foglalkozásokat a tanárok 
felosztják egymás között. Nem tudják érvényesíteni az órakedvezményeket, a tanárok 
túlterhelése a jellemző. 
6.4.10. 
Az intézmény pedagógus továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az 
egyéni életpálya figyelembe vételével alakították ki. 
Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremtenek, a vezetőség támogató ebben és 
megteremti a feltételeket. (továbbképzési terv, vezetői interjú) 
6.4.11. 
A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. 
A vezető a munkaközösség vezetőjének a segítségével látja el a pedagógiai munka 
irányítását, ellenőrzését. (vezetői pályázat, beszámolók, interjúk) 

6.5. Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési 

eljárásokat, módszereket alkalmaz? 
6.5.12. 
Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra 
fejlesztésében. 
Az intézmény vezetője kezdeményező szerepet tölt be a szervezeti és tanulási kultúra 
fejlesztésében (interjúk, vezetői beszámoló) 
6.5.13. 
Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott 
normák, szabályok jellemzik. 
Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott 
normák és szabályok jellemzik. (PP, interjúk, beszámolók, jegyzőkönyv, SZMSZ) 
6.5.14. 
Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű 
belső igényesség, hatékonyság jellemző. 
Az intézmény alkalmazotti közösségét az együttműködés jellemzi. Egyetlen 
munkaközösségben dolgoznak. Egy- egy területnek van külön felelőse (pl.IPR, BECS ). 
Közösen, hatékonyan oldják meg a neveléssel- oktatással kapcsolatos problémákat. 
6.5.15. 
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Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai 
gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 
A pedagógusok részt vesznek a KT munkaközösségeinek a munkájában is. Tapasztalataikat 
megosztják egymással 

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 intézménynek fontosak a hagyományai. Kiemelten jelennek meg az éves tervezésben és 
beszámolókban.(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, megismertetik a gyerekekkel, szülőkkel is. (interjúk, 
beszámolók, intézményi bejárás) 

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

hatáskörmegosztás? 
6.7.18. 
A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az 
eredményekről rendszeresen beszámolnak. 
Az SZMSZ egyértelműen tartalmazza az alá - fölé rendeltségi viszonyokat és az egyes 
feladatok felelőseit, hatáskörükkel együtt. Munkájukat éves tervezés alapján végzik, amelyet 
minden év végén beszámoló követ. (interjúk, beszámolók) 
6.7.19. 
A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 
A feladatok elosztását a szakmaiság és a szükséghelyzetek megoldása jellemzi. Tanárhiány 
miatt a feladatellátás biztosítása alakítja a pedagógusok terhelését.(beszámolók, interjú) 
6.7.20. 
A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SZMSZ) 
rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvalósulását. 
A felelősségek és a hatáskörök megfelelnek az SZMSZ- ben leírtaknak, támogatják az adott 
feladat megoldását. 

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 munkatársak részt vesznek a döntések előkészítésében, szakértelmüknek és a törvényi 
előírásoknak megfelelően.(Munkatervek, beszámolók, jegyzőkönyv) 
6.8.22. 
Ennek rendje kialakított és dokumentált. 
Ennek rendje dokumentált (SZMSZ- jegyzőkönyv) 

6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 
6.9.23. 
Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal 
segítik a fejlesztést. 
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A pedagógusok innovatívak, igyekeznek megújulni. Szorosan együttműködnek a KT 
munkaközösségeivel. A helyi nevelési- oktatási feladatok megoldásában közösen 
munkálkodnak, javaslatokat tesznek.(beszámoló, jegyzőkönyv) 
6.9.24. 
Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző 
műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 
Az intézmény pedagógusai szívesen vesznek részt a KT iskolái által szervezett 
műhelyfoglalkozásokon. (Interjúk) 
6.9.25. 
A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a 
testület és az intézményvezetés. 
Több jó gyakorlat, új módszer megismerésére törekszik az intézmény vezetője és a nevelői 
közösség. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Jó gyakorlatok megismerése, alkalmazása. Módszertani kultúra fejlesztése, IKT 
eszközállomány fejlesztése. 
Kiemelkedő területek: 
Az alap feladatellátás érdekében tett vállalások. Közösségi programok, hagyományápolás, 
együttműködés civil szervezetekkel. Pályázati tevékenység. 

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 

7.1. Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott 

tantervi szabályozó dokumentumban meghatározott célok a pedagógiai programban? 
7.1.1. 
Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter 
által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal. 
Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, 
rendszeresen értékeli, felülvizsgálja. Az intézmény napi gyakorlatában jelen van a folyamatos 
tájékozódás, elvárásoknak való megfelelés. Ebben segítségükre van a székhelyintézmény, 
illetve a fenntartó tankerület is. (PP, munkaterv, interjúk) 
7.1.2. 
A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg 
az intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. 
A székhelyintézmény pedagógiai programja mellet a tagintézmény is rendelkezik saját 
pedagógiai programmal, mely éppen az intézmény sajátos nevelési-oktatási céljait hivatott 
megfogalmazni. 

7.2. Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok 

operacionalizálása, megvalósítása? 
7.2.3. 
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Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak 
megvalósulását. 
A pedagógiai programban megfogalmazott elvek alapján állítja össze az intézményvezető az 
éves munkatervet, az oktató-nevelő munka feladatai egységet alkotnak az éves munkaterv 
és a PP iránymutatásaival. PP, munkaterv) 
7.2.4. 
Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek 
ütemezése, ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre 
is kerül. 
Az éves munkaterv szerves részét képezi az eseménynaptár, mely a tevékenységek 
ütemezését tartalmazza. (munkaterv) 
7.2.5. 
A tervek nyilvánossága biztosított. 
A tervek nyilvánossága biztosított. 
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. 
7.2.7. 
A képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, 
annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény 
jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 
A kistelepülés hátrányos helyzete, az iskola alacsony tanulói létszáma miatt (nem éri el a 100 
főt - 6 évfolyam) képzési és fejlesztési tervek elkészítése nagyon nehéz, bizonytalan. A 
megfelelő létszám megtartása a cél. 
7.2.8. 
A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató papír alapú és digitális tankönyvek, 
segédanyagok kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal 
összhangban történik. 
Nyitottak az új módszerekre, több teremben (4 - 3 felsős, 1 alsós) van interaktív tábla. 
Rendelkeznek informatika teremmel, melyben PC-k és laptopok egyaránt találhatóak. A 
taneszközök kiválasztása a hatályos jogszabályok betartásával történik. (interjúk, intézményi 
bejárás) 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való 

megfelelés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A nyilvánosság hatékonyabb biztosítása érdekében honlap fejlesztése, aktualizálása. 
Kiemelkedő területek: 
Jogszabályok nyomon követése. 
 


