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1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Az intézményi beszámolók szempontjainak az intézményi önértékelési rendszerhez való illesztése. Az 

egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatók 

(eredményességi mutatók, sikerkritériumok) azonosítása, meghatározása. A nevelőtestület tagjainak 

ösztönzése az önértékelési folyamatban való részvételre. 

Kiemelkedő területek: 
A stratégiai és operatív tervezés során a tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával, és a feladatra 

időben való felkészítéssel történik. Az intézményi dokumentumok összhangban vannak egymással és 

az adott időszak oktatás - politikai céljaival. Az intézmény éves terveinek gyakorlati megvalósítása a 

pedagógusok, munkaközösségek és a diákönkormányzat bevonásával történik. Az intézményi 

pedagógiai folyamatok a személyiség és közösségfejlesztést, az elvárt tanulmányi eredmények 

elérését, a szülők, tanulók, munkatársak elégedettségét szolgálják. A tervek és beszámolók viszonya 

koherens. A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi. Az intézményben belső 

mérési rendszert működtetnek, megtörténik a mérési eredmények elemzése, a fejlesztés 

szükségességének a meghatározása. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A tanulók szociális hátrányai leküzdésére tett integrációs módszerekről szerzett tapasztalatok alapján, 

modellek kidolgozása, azok megosztása. 

Kiemelkedő területek: 
Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. A pedagógusok módszertani kultúrája 

kiterjed a tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztésére, és az ez irányú módszertani 

tudásukat megosztják egymással. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókról, azok szociális helyzetéről, 

mind a pedagógusok, mind az intézmény vezető megfelelő információkkal rendelkezik. Az 

alulteljesítő, tanulási nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók megkülönböztetett figyelmet 

kapnak. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai 

programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető. A 

közösségfejlesztési feladatokat eredményesen megvalósítja az intézmény, különös hangsúlyt helyezve 

a hagyományok ápolására. A szülők részvétele a közösségfejlesztésben különösen meghatározó. 

 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Az országos kompetencia mérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje (háttérváltozók 

figyelembe vételével) javítása. A külső és belső mérési eredmények szakmai tanulságának levonása, 

visszacsatolása, hasznosítása. 

Kiemelkedő területek: 
Az intézményben nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket. Kiemelt tárgyak oktatása 

eredményes, mely mérhető módon dokumentálható (versenyeredmények, felvételi eredmények, 

nyelvvizsga). Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. A 

tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. Volt tanulói szívesen járnak vissza. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Belső tudásmegosztás során jó gyakorlatok kidolgozása, rögzítése, ismertetése, támogatása, azoknak 

belső és külső megosztása. 

Kiemelkedő területek: 
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Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző, maguk 

alakítják működésüket, munkaterv szerint dolgoznak, munkaközösség vezetők hatás és jogköre 

tisztázott. A pedagógusok kezdeményezően együttműködnek. Működik a kétirányú információs 

rendszer, mind formális mind informális módon. Az intézmény él az információátadás szóbeli, 

digitális és papíralapú eszközeivel. Az értekezletek összehívása célszerű alapokon működik. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Azonosított külső partneri kör folyamatos bővítése (további szakmai szervezetek, közösségek), a 

velük kapcsolatos tevékenységről tartalomleírás készítése, együttműködési lehetőségek kihasználása. 

Külső partnerek igényeinek, elégedettségének mérése. 

Kiemelkedő területek: 
A vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek azonosítása, melyek ismertek az intézmény 

munkavállalói számára. Az intézmény vezetése eleget tesz a jogszabályokban előírt módon történő 

tájékoztatási kötelezettségeknek. Az intézmény részt vesz a helyi közéletben, a pedagógusok és 

tanulók részt vesznek különböző helyi és regionális rendezvényeken. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Kiemelt hangsúly fektetése a feladatok elosztására az egyenletes terhelés tekintetében. A jó 

tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatok gyűjtése és megosztása intézményen belül és kívül. Az 

intézmény hagyományápoló munkája során nyitottság új hagyományok teremtésére. 

Kiemelkedő területek: 
Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra 

meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. Törekszik arra, hogy a fejlesztések megtörténjenek. A 

rendelkezésre álló IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza, az eszközök kihasználtsága nyomon 

követhető. Az intézmény reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás 

szükségleteiről, a felmerülő hiányt jelzi a fenntartó számára. A vezetők felkészültek a pedagógiai 

munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. Az intézmény számára fontosak a hagyományai, 

tetten érhetőek az alapdokumentumokban és a szervezet működésében. 

 

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

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Az intézmény pedagógiai programjában és a helyi dokumentumokban a nemzetiségi nevelés oktatás 

elemeinek határozott megjelenítése. A tervekben a megvalósulást jelző eredménymutatók rögzítése. 

Kiemelkedő területek: 
A tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az éves 

tervezési dokumentumokban is rögzítésre kerül, követhetőek a célok, feladatok és felelősök. A tervek 

nyilvánossága biztosított. 

 


