
Intézményi tanfelügyelet eredménye 

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 vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens 
kialakítását. A tervek előkészítése a nevelőtestület bevonásával történik. Az intézmény 
munkatársainak felkészítése a feladatok időben történik. A fenntartói elégedettség nyilvános. 
(interjúk, munkatervek, honlap) 
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 intézmény szakos ellátottsága 100 %-os. A gyermeklétszám stabil, a mérések eredményeit 
felhasználják a tervezési dokumentumok készítéséhez. A nevelőtestület megfelelően tájékozott a 
mérések és felmérések eredményeinek jobbításához. Az intézmény városban betöltött szerepe 
jelentős. 
1.1.3. 
A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése 
a feladatra időben megtörténik. 
A tervek előkészítése a vezetők feladata. Annak mérföldköveinek megbeszélése értekezleteken, a 
tantestület tagjainak bevonásával történik. A munkaközösségek beemelik a saját céljaikat. 
1.1.4. 
Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 
A fenntartó – a Szeged-Csanádi Egyházmegye – által létrehozott Szent Gellért Katolikus Iskolai 
Főhatóság ellenőrzi a jogszabály szerinti működést. Az együttműködés folyamatos, igazgatói 
értekezletek, írásos beszámolók és folyamatos párbeszéd jellemzi a közös munkát. 
1.1.5. 
Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés 
dokumentumainak összehangolása megtörténik. 
Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési tervben hangsúlyozottan négy terület jelenik 
meg: 1. A belső ellenőrzés tervezése 2. Szülők tájékoztatásának erősítése 3. Közösségfejlesztés 4. 
Munkatársak együttműködésének erősítése, belső tudásmegosztás Ezen területek benne vannak a 
Pedagógiai Programban is. Az operatív munka megtervezésénél (munkaterv) súlyozottan kell ezekre a 
területekre fókuszálni. A stratégiai tervezésben (pl. humánerőforrás gazdálkodás, 
partnerkapcsolatok, belső kommunikáció) a vezetők feladata a fejlődés segítése. 
1.1.6. 
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. 
Az éves munkaterv tartalmazza a stratégiai dokumentumokban megfogalmazott értékeket. A 
munkaközösségek tervei koherensen igazodnak a rövid és hosszú távú tervekhez. 
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 nevelési értékek, a keresztény kultúra megismertetése a stratégiai dokumentumok alapja. A 
világnézeti nevelés felvállalása nem elég konkrét: a nevelőtestület folyamatos képzése, a hittan 
oktatásának céltudatosabbá tétele a hosszú távú célok egyike. Az oktatáspolitikai céloknak való 
megfeleléshez több intézményi szintű innováció bevezetésére (pályázatok, partnerkapcsolatok 
szélesítése, folyamatos érzékenyítés) lenne szükség. A következő területek fejleszthetők: - 
együttműködés fejlesztésére irányuló konkrét programok (konfliktuskezelés, belső szervezeti egység 
erősítését célzó együttlétek) - integráció a nevelésben - önkéntesség a mindennapokban 
1.2.8. 
Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban 
nyomon követhető. 
Az operatív tervezés hatékonyan segíti és támogatja a stratégiai dokumentumokban leírtakat. Az év 
végi beszámolókban olvasható a visszacsatolás a megvalósulás mikéntjére. 

1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása? 

1.3.9. 
A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok 
aktuális elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az ötéves 
intézkedési terv stb. aktuális céljai, feladatai.) 
A meglévő stratégiai tervek bővítése szükséges. A vezetői pályázat elemei hiányoznak, így az 
intézmény hosszú távú tervei nem meghatározhatók. Igazgatóváltás előtt áll az intézmény. 
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 munkaterv és annak értékelése alapján megállapítható, hogy a feladatok egyenlően 
delegáltak, a vezetők ismerik a kollégákat és azokat a legmegfelelőbb módon igyekeznek bevonni a 
tervezésbe és megvalósításba egyaránt. 
1.3.11. 
Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, 
alkalmazását. 
A nevelési-oktatási célok megvalósulásának garanciája a képzett tantestület, a megfelelő 
infrastrukturális háttér és az alkalmazott módszerek-eljárások folyamatos megosztása. 
1.3.12. 
Az intézményi pedagógiai folyamatok (például tanévre, tanulócsoportra tervezett egymásra épülő 
tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt tanulási eredmények elérését, a 
szülők, tanulók és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. 
A stratégiai dokumentumokban olvashatók az említett értékek, ill. az éves munkatervből és 
értékelésből látható, hogy a közösségfejlesztés területén milyen konkrét feladatok valósultak meg. A 
külső partnerek bevonásával és a velük való együttműködéssel megvalósíthatók a fenntartói 
elvárások. 

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

1.4.13. 
Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 
A dokumentumokban egyértelműen megjelenik az egyes feladatok felelőse. A határidőkről és a 
végrehajtás ellenőrzéséről az írásos dokumentumokban nem találtunk információt. (Munkaterv, 
beszámolók) A dokumentumok koherenciája meggyőző. 
1.4.14. 
A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. 



Az új tanév tervezésének alapját a mindenkori miniszteri rendelet, az irányadó törvények és a 
tantestület által megfogalmazott és elfogadott fejlesztési irányelvek adják. 
1.4.15. 
A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 
Az intézményi önértékelési rendszer működik. Ennek megismerése és a feladatok felé való 
kiterjesztése folyamatos. Az intézmény sajátosságai az önértékelési rendszerben nem jelennek meg. 
Ennek fejlesztéséhez további tapasztalatok szükségesek. A beszámolók szempontjai szorosan 
illeszkednek az éves munkatervben megfogalmazottakhoz. 

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 éves tervező munka rutinja kialakult. A tantervi követelmények megjelennek a 
dokumentumokban. Az intézményi belső elvárásokat minden nevelő-oktató munkát végző 
pedagógus ismeri. Az egyes fejlesztési célok megfogalmazása a munkaközösségek feladata (Interjúk 
és Pedagógiai Program). 
1.5.17. 
A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. 
A pedagógiai munka ellenőrzése folyamatos. A pedagógiai programban leírtak szerint: minden 
pedagógus havonta egyszer kontrollált. Ezek felelősei az éves munkatervben és az SZMSZ-ben leírtak 
szerinti személyek. Mindez a kompetenciamérés eredményeinek javítását szolgálják. (SZMSZ, 
interjúk) 
1.5.18. 
A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói 
produktumokban. 
A tanmenetek relevánsak. A naplózás ellenőrzése az igazgatóhelyettesek feladatköre. Ezt a 
tanfelügyelet alkalmával nem vizsgáltuk. A tanulói produktumok ellenőrzése a pedagógiai munkával 
párhuzamosan történik. A digitális naplózás bevezetésének előkészítése folyamatban van. (interjúk) 

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 

1.6.19. 
Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. 
Az SZMSZ-ben olvasható az ellenőrzést végző személyek beosztása és az ellenőrzés gyakorisága. 
(SZMSZ 10. oldal) 
1.6.20. 
Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel 
ellenőriz. 
Az SZMSZ-ben leírtak szerint minden pedagógus havonta egyszer ellenőrzésre kerül. Az ellenőrzésről 
írásos dokumentum készül. Ezekbe betekintést kaptunk. (SZMSZ, interjúk, dokumentumelemzés) 
1.6.21. 
Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, 
értékeléséhez szükséges mutatókat. 
A kompetenciamérések eredményeit beépítik a tervezés folyamatába. Elemzik az eredményeket, 
célokat, feladatokat határoznak meg hozzá. Belső méréseket is dolgoztak ki, a lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulóknak fejlesztési tervet dolgoztak ki. (interjú, helyszíni dokumentumok) 
1.6.22. 



A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót hajt 
végre. 
Az országos és helyi mérések eredményeit fejlesztő célzattal építi be az iskolai oktató-nevelő 
munkájába. Az eredmények elemzése megtörtént, az éves összehasonlítások adják a hosszú távú 
tervezés alapját. Feladatbankot működtetnek. (mérés értékelés dokumentumai, interjúk) 
1.6.23. 
Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok 
önértékelése során is. 
A felületen olvasható pedagógus önértékelések között nem olvasható erre való utalás. Az interjúkból 
megtudtuk, hogy a jövőben alakítják ki ezt a gyakorlatot. 

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. 
A munkafolyamatok tervezésénél meghallgatják és figyelembe veszik egymás véleményét. Az 
intézményben hatékony önértékelő-rendszert működtetnek. Figyelembe veszik a kapott adatokat, 
azokat a fejlesztés alapjául használják fel. (Önértékelési dokumentumok, interjúk 
1.7.25. 
Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az önértékelési 
folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 
Az intézményi önértékelési rendszert működtetik. A felületen a tantestület egyharmadának 
önértékelése látható. A további ütemezés biztosított, a minősítési rendszerrel összehangoltan 
tervezik 

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. 
A munkaközösségek kidolgozták saját belső mérési rendszerüket és hozzá a mérőeszközöket. Ezeket 
évente felülvizsgálják, alakítják. (interjúk) 
1.8.27. 
A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös 
alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 
A Pedagógiai Programban leírtaknak megfelelően egységes értékelőrendszer működik az iskolában. 
(interjúk). 
1.8.28. 
A pedagógusok az alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és módszereket, azok 
szempontjait az általuk megkezdett nevelési-oktatási folyamat elején megismertetik a tanulókkal és a 
szülőkkel. 
Az intézményi gyakorlat kialakult. Az értékelési rendszer nyilvános, a partnerek (szülők; szülői 
interjúban alátámasztva) számára is egyértelmű és elérhető. Ennek ismertetését a pedagógusok 
(osztályfőnökök és szaktanárok) saját fórumaikon (szülői értekezlet, fogadó óra) elmagyarázzák. 
(interjú, PP) 
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 tanulók teljesítményének nyomon követését minden pedagógus fontosnak tartja. Konzultációkat 
szerveznek, munkaközösségekben is beszámolnak az eredményekről. (interjú) 
1.8.30. 
A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és 
szüleinek/gondviselőjének. 
Ellenőrző, szülői értekezlet, fogadó óra rendszeres és naprakész információt ad. Alsó tagozaton napi 
kapcsolat van a pedagógusok és a szülők között. Felső tagozaton a szülőkkel való kapcsolattartásnak 
kialakult rendje van. (interjúk) 

1.9. Mi történik az ellenőrzés, mérés, értékelés eredményével? (Elégedettségmérés, intézményi 
önértékelés pedagógus-értékelés, tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések.) 

1.9.31. 
Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az 
ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. 
A Pedagógiai Program módosításának utolsó dátuma: 2013. Ekkor a rendelkezésre álló információkat 
beépítették a stratégiai dokumentumokba. 
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-értékelési dokumentumban olvasható az eredmények elemzése. Az önértékeléssel való 
összehangolás még nem történt meg. (mérési dokumentum, önértékelések, interjúk) 
1.9.33. 
Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a 
stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátására. 
A tehetségfejlesztést és a felzárkóztatást az intézmény kiemelt területeként kezeli irányító 
munkájában. Ehhez különös figyelemmel értékeli a tanulási eredményeket és úgy tervezi meg a 
humán erőforrási igényeit is. (PP, Munkatervek, interjúk) Az SNI és BTM-N tanulók külön figyelmet 
kapnak. 1 fő pedagógus fél állásban gyógypedagógusként is dolgozik az intézményben. A fennmaradó 
órákat utazó gyógypedagógusok látják el. (PP, munkatervek, interjúk). 
1.9.34. 
A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni 
erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások 
feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. 
Szakmai előadókat hívnak, továbbképzésekre járnak, egymásnál hospitálnak, ötletelnek. (interjúk) 
1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A stratégiai tervezésben (pl. humánerőforrás gazdálkodás, partnerkapcsolatok, belső kommunikáció) 
a fejlődés segítése. A nevelőtestület folyamatos képzése, a hittan oktatásának céltudatosabbá tétele 
a hosszú távú célok egyike lehet. Az oktatáspolitikai céloknak való megfeleléshez több intézményi 
szintű innováció bevezetése (pályázatok, folyamatos érzékenyítés). A hosszú távú célok 
megfogalmazásához a meglévő stratégiai tervek bővítése szükséges. Az önértékelési rendszer további 
bővítése, tudatosabb használata. A kompetencia alapú gondolkodás, tanítás-tanulás folyamatos 
tudatosítása. 

Kiemelkedő területek: 



A nevelési-oktatási célok megvalósulásának garanciája a képzett tantestület, a megfelelő 
infrastrukturális háttér és az alkalmazott módszerek-eljárások folyamatos megosztása. A pedagógiai 
munka ellenőrzése és a pedagógusok közötti együttműködés. A külső partnerekkel (szülőkkel) való 
folyamatos kapcsolat. Tehetséggondozás, versenyeztetés. 

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 beszámolók alapján követhetők a pedagógusok tevékenységei, oktató- nevelő munkájuk, az egyéni 
fejlesztések is. Az elért eredményeket kiemelik, s megjelölik a kevésbé eredményes területeket is. Az 
osztályfőnöki tevékenység nem jelenik meg hangsúlyosan a dokumentumokban, a DÖK nem 
működik. 
2.1.2. 
Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. 
A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység jól működik: a tehetség, 
képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek, megjelennek. A tanulási kudarcnak kitett tanulók 
felzárkózását segítő pedagógia kiemelten jelen van. Jelentősek a verseny eredmények. (SZMSZ, 
egymást követő 2 év munkaterve és éves beszámolók, interjúk) 
2.1.3. 
A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, 
technikákat alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. 
A tehetséges és a tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók is 
megkülönböztetett figyelmet kapnak. Rendszeresek a mérések, egyéni fejlesztési tervek, 
versenyeztetések.( egymást követő 2 év munkaterve és beszámolók, interjúk) 
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. 
Módszertanilag jól felkészültek a pedagógusok, és igyekeznek folyamatosan frissíteni tudásukat. A 
személyes példa pozitív hatására nagy figyelmet fordítanak. 
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.( dokumentumok, interjúk) 
2.2.6. 
A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi 
gyakorlatban (tanórai és tanórán kívüli tevékenységek), DÖK programokban. 
A mindennapi gyakorlatban, a tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon, csoportfoglalkozásokon 
egyaránt fejlesztik a tanulók személyiségét. A fejlesztés leírása megjelenik az operatív 
dokumentumokban. DÖK program nincs.(Pedagógiai Program, Egymást követő 2 év munkaterve és 
beszámolók, vezetői interjú) 
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 családlátogatást fontosnak tartják és alkalmazzák. Egyéb közösségi programokra tervezetten 
bevonják a családokat is. Az osztályfőnökök figyelemmel kísérik a tanulók tanulmányi előmenetelét, 
az osztály fegyelmi helyzetét, különös gondot fordítanak a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 
segítésére. Szükség szerint együttműködnek a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel. 
(Vezetői és pedagógus interjúk, beszámolók) 
2.3.8. 
Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális 
helyzetéről. 
A Pedagógiai Programban megjelenik az ifjúságvédelmi feladatok ellátása, a szociális hátrányok 
enyhítését segítő tevékenység. Az intézményben van ifjúságvédelmi felelős. Az intézményben 
jellemző a rászorulók segítése, a karitatív tevékenység. (interjú a pedagógusokkal, PP) 
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 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 végzi. (Vezetői és pedagógus interjú, Pedagógiai Program) 
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. 
1-4. évfolyamon egész napos oktatás folyik. A fejlesztő pedagógussal együttműködnek. A 
dokumentumokban a differenciálás, a kooperatív csoportmunka, projekt munka, fejlesztési célok, 
feladatok megtalálhatóak. (interjúk, PP, munkatervek) 
2.4.11. 
Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók megkülönböztetett 
figyelmet kapnak. 
A törvény szerinti fejlesztő foglalkozások biztosítottak, egyéni fejlesztési tervet készítenek számukra. 
(Vezetői, pedagógus és szülői interjú) 
2.4.12. 
A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket 
biztosítanak, alkalmazva a tanulás tanítása módszertanát. 
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) Az interjúból kiderült, hogy jól képzett pedagógusok 
foglalkoznak a gyerekekkel. 100%-os a szakos ellátottság. (interjúk, PP. beszámolók) 
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. 
Az intézményi célok között kiemelt helyet kap az egészséges és környezettudatos nevelési gyakorlat 
fejlesztése. (munkaterv, beszámoló, interjú a vezetővel) Rendezvényeik preventív jellegűek, 
egészség-, természet- és környezetvédelem is szerepel a tevékenységeik között. Az intézmény 
hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére.(Nevelőtestületi interjú, beszámolók) 
2.5.14. 
A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban alkalmazzák a téma elemeit. 
A szabadidős tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban alkalmazzák a téma 
elemeit.(interjúk, 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. 
Kirándulások, pályázatok, táborok. Éves egyházi ünnepkörhöz való igazodás. Az erkölcsi normák 
megismertetése, betartatása kiemelt feladat. A stratégiai programokban és az operatív tervekben 
szereplő közösségfejlesztési feladatokat megvalósítja az intézmény.(Pedagógiai Program, SZMSZ, 
Vezető és pedagógus interjúk) 
2.6.16. 
A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján valósítják 
meg a rájuk bízott tanulócsoportok, közösségek fejlesztését. 
A pedagógusok megismerik csoportjukat, megfogalmazzák a közösségfejlesztés módszereit és 
színtereit, s ezek alapján valósítják meg a programokat. 
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. 
Intézményben a Katolikus Egyház hagyományai alapján, annak értékrendjéhez, nevelési elveihez 
igazodva, a fenntartó elvárásainak megfelelően alakították ki pedagógiai programjukat. A 
beszámolókban megtalálhatók a közösségfejlesztés érdekében megvalósított feladatok, programok. 
Az intézmény hagyományainak ápolására hangsúlyt fektetnek. Diákönkormányzat nem működik az 
iskolában (Pedagógiai Program, SZMSZ ,beszámolók) 
2.6.18. 
Az intézmény gondoskodik és támogatja a pedagógusok, valamint a tanulók közötti folyamatos 
információcserét és együttműködést. 
A havi egy fogadó óra mellett, a pedagógusok napi kapcsolatban vannak a gyerekekkel és a szülőkkel, 
ezért az információáramlás gördülékeny. Az intézményen belüli információáramlás több irányú, a 
testület tagjai időben megkapják a munkájukhoz szükséges információkat. (Nevelőtestületi interjú) 
2.7. Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg? 
2.7.19. 
Közösségi programokat szervez az intézmény. 
Színes és változatos programok szervezésével biztosítja az intézmény az életre való felkészülést és a 
szabadidő hasznos eltöltését. Folyamatos hagyományteremtő programok az egész év folyamán. 
(pedagógusokkal és szülőkkel készített interjú, munkatervek) 
2.7.20. 
Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. 
Nincs diákönkormányzat. (interjúk, beszámolók) 
2.7.21. 
A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 
Az intézmény bevonja a szülőket a közösség életébe, az intézményi hagyományok ápolásába, iskolai 
foglalkozásokba. Kirándulások, nyílt napok, bál, terem felújítása.(Egymást követő 2 év munkaterve, 
interjú a pedagógusokkal és a szülőkkel) 
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. (SZMSZ, DÖK munkaterv, szülői interjú) 
2.7.23. 
A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok önszerveződésének 
lehetőségeivel a tanulók és a szülők elégedettek. 
Az interjúk során alátámasztott indikátor 



2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A diákok bevonása szervezeti keretek között, az őket érintő döntésekbe. DÖK létrehozása, 
működtetése. Egyéni kezdeményezések motiválása. Munkatársak együttműködésének erősítése, 
szakmai együttműködés fejlesztése. Közösségfejlesztés, diák és családi programok bővítése szülők 
bevonásával. 

Kiemelkedő területek: 

A szülők elégedettsége kihangsúlyozódik. Hagyományápolás által a közösségi életre nevelés. Az 
egyéb szervezett programok az összetartást erősítik. Karitatív tevékenység. 

3. Eredmények 

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 
3.1.1. 
Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége. 
Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: o kompetenciamérések eredményei o tanév 
végi eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatkozóan o versenyeredmények o elismerések o 
elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló) Az intézményben folyó nevelő-oktató 
munka során folyamatosan vizsgálják, hogy a pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése 
reális-e az elért eredmények alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés 
eredményének visszacsatolása folyamatosan jelen van. A kompetenciamérések ill. 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.(PP, 
Mérések elemzése, interjúk, beszámolók) 
3.1.2. 
Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából 
kulcsfontosságú sikertényező indikátorok azonosítása. 
Az intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényező indikátorok azonosítása írásban 
nem történt meg, de a gyakorlatban jól működik (interjúk). 
3.1.3. 
Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: kompetenciamérések eredményei, tanév végi 
eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatkozóan, versenyeredmények: országos szint, megyei szint, 
tankerületi szint, települési szint, továbbtanulási mutatók, vizsgaeredmények, elismerések, 
lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók), elégedettségmérés 
eredményei (szülő, pedagógus, tanuló), neveltségi mutatók. Stb. 
Kompetenciamérések mérési eredményeit visszamenőleg 5 évre elemzik, ennek alapján feladatokat 
állapítanak meg. A tanév végi eredmények, versenyeredmények minden év beszámolójában 
szerepelnek tantárgyanként. A neveltségi mutatókat az osztályfőnökök tartják nyilván. Vizsgát az 
intézmény nem szervez. A munkaközösségek a konkrét feladatokhoz megoldási tervet készítenek. 
3.1.4. 
Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a 
háttérváltozók figyelembevételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják. 
A kompetenciamérés eredményei stagnálást mutatnak. 
3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? 
3.2.5. 
Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő. 



Egyházmegyei fenntartású iskolaként a neveléshangsúlyos gondolkodásmód jellemző. A nevelő 
munka eredményes. Az iskola eredményesen készíti fel tanulóit továbbtanulásra, versenyekre, vagy 
az iskolai követelmények teljesítésére. (interjú) 
 
3.2.6. 
Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatása 
eredményes, amely mérhető módon is dokumentálható (versenyeredmények, felvételi eredmények, 
stb.). 
Az iskola tehetséges tanulói tanulmányi, sport és kulturális versenyeken vesznek részt. A tanulók 
felkészítéséért a szaktanárok a felelősek. (interjúk) 
3.2.7. 
Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. 
A kollektíva nagy többségében támogatja a hatékony az együttműködést. (interjúk) 
3.2.8. 
Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 
Sport tagozatos iskola, megyei és országos eredményekkel. (honlap, év végi beszámolók 
3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 
3.3.9. 
Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk belső 
nyilvánosságáról. 
Nevelési értekezleteken elhangoznak az elért eredmények. (interjúk) 
3.3.10. 
Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása tantestületi 
feladat. 
Szakmai munkaközösségek belső tudásmegosztással, hospitálásokkal, célok meghatározásával 
támogatják az eredményes oktatást, nevelést. A belső munkamegosztás részben működik, az 
egyenletes terhelésre való törekvés érezhető, de a megvalósulása hiányos. (Beszámolók, interjúk) 
3.3.11. 
A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelés eljárásában. 
Az önértékelési eljárásokat végzik, folyamatosan fejlesztik azok hatékonyságát. (interjúk) 
3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 
3.4.12. 
A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. 
Nem kérnek visszajelzéseket. A középiskolákból nem hivatalos forrásból vannak visszajelzéseik. 
(interjúk) 
3.4.13. 
A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 
Minden tanulói eredmény ösztönzően hat a nevelő-oktató munka eredményességének további 
fejlesztésére. (interjúk) 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A mérési eredmények beépítése az önértékelési folyamatba. A kompetenciamérések eredményeinek 
felhasználása a pedagógiai munka fejlesztésére. A tovább tanuló diákok nyomon követése és a 
tapasztalatok alapján új célok megfogalmazása. 

Kiemelkedő területek: 



A pedagógiai folyamatokat átgondolják, megtervezik, levonják a megfelelő konzekvenciát és 
megalkotják a fejlesztési és a tehetséggondozáshoz szükséges terveket. Mérési-értékelési módszerek 
jól működnek, az óralátogatások rendszere hasznos (vezetői interjú, interjúk, szülői kérdőív, 
beszámolók) 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

4.1. Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő 
tevékenységeik? 
4.1.1. 
Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző (szakmai) 
munkaközösségek, egy osztályban tanító pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok. 
Öt munkaközösség: alsós, humán, reál, osztályfőnöki és sport működik.(dokumentumok,interjúk) 
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 intézményi célokat figyelembe véve terveznek.(interjúk). Munkatervüket nem láttuk. 
4.1.3. 
A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 
SZMSZ részben tartalmazza. 
 
 
4.1.4. 
Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett 
formában zajlik. 
Bizonyos feladatokat közösen valósítanak meg. (interjúk) 
4.1.5. 
Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az 
intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 
Az intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra.(interjúk) 
4.1.6. 
A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, 
értékelése. 
A tervezés dokumentumainak előkészítésében a munkaközösségek véleménye kikérik.(interjúk) 
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. 
Adott problémák esetén együttműködik a pedagógus és a fejlesztő pedagógus a tanulók érdekeit 
szem előtt tartva. (interjúk) 
4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 
4.2.8. 
Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. 
Megjelenik a belső tudásmegosztás, mely személyek vagy csoportok között valósul meg.(interjúk) 
4.2.9. 
Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, 
támogatása. 
Az intézmény igényeinek figyelembe vételével történik.(interjúk) 
4.2.10. 
A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 
Jellemzően nem ők működtetik a belső tudásmegosztást.(interjúk) 
4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 



4.3.11. 
Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki. 
Verbális és online formák. 
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.(interjúk) 
4.3.13. 
Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. 
Működik a hagyományos és online információ átadás.(interjúk) 
4.3.14. 
Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 
ismeretekhez való hozzáférés. 
Igen. (Az intézmény bejárása során szerzett tapasztalat, interjúk) 
4.3.15. 
Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek. 
Havonta értekezletet tartanak, de ezen kívül szükség szerinti munkaértekezletek is vannak.. (interjú) 
4.3.16. 
A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban folyamatosan 
eljutnak a munkatársakhoz. 
A tanítás egy épületben folyik, hatékony információ áramlás a jellemző. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Honlapon lévő dokumentumok aktualizálása. Munkaközösségek erősebb szerepvállalásénak, szakmai 
együttműködésének fejlesztése. A belső tudásmegosztás rendszeressé és szervezetté tétele. 
Feladatmegosztás átgondolása, dokumentálása a vezetés, irányítás és az ellenőrzés területén. 

Kiemelkedő területek: 

Biztosítottak a mindennapi hatékony működéshez szükséges feltételek. Pedagógus és szülői 
összefogás, segítségnyújtás. Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremt a vezetőség. 
Támogató ebben és megteremti a feltételeket. 

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. 
Külső partnerek azonosítása az intézmény céljainak megfelelően megtörténik. Az intézmény 
fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért működteti. Az intézmény 
kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és 
megjelenik a szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, település) életében is feladatvállalásaival. 
(Munkaterv, beszámolók, interjúk, PP, intézményi bejárás) 
5.1.2. 
A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 
A dokumentumokban 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-ben leírtak szerint. 
5.2.4. 
Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső partnerekkel való egyeztetés. 
Folyamatosan. (Vezetői interjú) 
5.2.5. 
Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének 
megismerése. 
Rendszeresen, szóbeli, írásos kapcsolattartás alkalmával. (Intézményi önértékelés, vezetői, 
pedagógus és szülői interjú) 
5.2.6. 
Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 
Nincs erre kidolgozott dokumentum. 
5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 
5.3.7. 
Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. 
Jogszabály szerint jár el. (Vezetői interjú) 
5.3.8. 
Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás szóbeli, 
digitális vagy papíralapú). 
A helyzetnek megfelelően, leginkább szülői értekezleteken, fogadó órák alkalmával. (SZMSZ) 
5.3.9. 
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, 
visszacsatolják és fejlesztik. 
Az intézmény belső partnerei részére az SZMSZ-ben meghatározott módon van rá lehetőség. 
5.4. Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei 
szint, országos szint)? 
5.4.10. 
Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi 
közéletben. 
A helyi önkormányzat és az intézmény viszonya jó. Az intézmény részt vesz a helyi közéletben. 
(vezetői interjú, beszámolók) 
5.4.11. 
A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken. 
Felkérések alkalmával. (beszámolók, vezetői és pedagógusokkal készített interjú) 
5.4.12. 
Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, 
illetve az ezekre történő jelölésekkel. 
Rendszeresen. (Vezetői interjú) 
 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: -  

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény szerepvállalása az egyházközség és a település életében igen élénk. A fenntartóval való 
együttműködés eredményes. Külső partnerekkel történő együttműködés példaértékű. A szülői 
közösség aktív, elkötelezett és támogató. 



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 szakos ellátottság jelenleg 100 %-os. Az 
intézmény működésének minőségét nagymértékben meghatározza a rendelkezésre álló tárgyi és 
humán infrastruktúra, ezért különösen fontosnak tartják, 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: felújított iskolaépület, modern, 
innovatív külső, kényelmes, komfortos belső terek. Az intézményi céljának tekinti az együttműködő, 
motiváló szakmai környezet kialakítását is. (PP, Munkaterv, beszámoló, interjúk, intézmény bejárás) 
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 épület újszerű, a belső terek tágasak, modernek. A bútorzat megfelelő. A tanítási eszközök 
rendelkezésre állnak. A fejlesztések között sportcélú és informatikai célú beruházások szerepelnek. 
(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. A 
pedagógusok a cél érdekében nyitottak az új módszerekhez, tanulásszervezési eljárásokhoz.(interjúk, 
intézményi bejárás) 
6.2.4. 
Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez 
rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök. 
Az intézményi anyagi kondíciók megnyugtatók, így a fejlesztések a tervezett ütemben megvalósulnak. 
(intézményi bejárás, vezetői interjú) 
6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága? 
6.3.5. 
Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, az eszközök 
kihasználtsága, tanórán való alkalmazásuk nyomon követhető. 
A tantermek IKT ellátottsága magas színvonalú. Azok kihasználtsága nyomon követhető, 
adminisztrált. Az IKT eszközöket bérlik. (Intézmény bejárása, interjúk) 
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. 
A humánerőforrás gazdálkodás jól kihasznált, előre tervezett. (vezetői beszámoló, interjúk) 
6.4.7. 
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a 
fenntartó számára. 
A fenntartó szabad döntéshozatalt ad az intézmény vezetőjének a pályáztatásra. (vezetői beszámoló, 
interjúk) 
6.4.8. 



A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes 
terhelés kiemelt hangsúlyt kap. 
Törekszenek egyenlő terhelésre, de az egyének teherbírása is más és más. A feladatok elosztásánál 
figyelnek a kollégák szabad kapacitására, érdeklődésére, tehetségére. (vezetői és nevelőtestületi 
interjú) 
6.4.9. 
A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az 
intézmény deklarált céljainak. 
A pedagógusok végzettsége és képzettsége az ellátott szakterületnek megfelelő. Az intézmény elvárja 
a világnézeti nevelésben való együttműködést. (pp, interjúk) 
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. Az egyéni kezdeményezéseket – ha az koherens az intézményi célokkal – 
támogatják. (továbbképzési terv, vezetői interjú) 
6.4.11. 
A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. 
Tapasztalt és elkötelezett vezetői team áll az intézmény élén. (interjúk) 
6.5. Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, 
módszereket alkalmaz? 
6.5.12. 
Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra 
fejlesztésében. 
A vezető és helyettesei szakmai munkájukkal élen járnak, példát mutatnak. (interjúk, vezetői 
beszámoló) 
6.5.13. 
Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, 
szabályok jellemzik. 
A nevelés terén a katolikus értékrend az irányadó. Az oktatásban a gyermek egészséges fejlődését 
tartják szem előtt, nem nélkülözve a tehetséggondozást és a felzárkóztatást. (PP, interjúk, 
beszámolók) 
6.5.14. 
Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső 
igényesség, hatékonyság jellemző. 
Idén 5 munkaközösség működik Az önértékelési csoportnak a munkaközösség vezetők a nem tagjai. 
(interjúk, beszámolók 
6.5.15. 
Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat 
az intézményen belül és kívül. 
A szakmai tudásmegosztás működik. (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 szoros egységben vannak a katolikus vallás hagyományaival. 
Egyházmegyei fenntartású iskolaként az egyházi év ünnepeit tartják, élik. Ezek olvashatók az iskolai 
alapdokumentumokban is. (PP, SZMSZ, beszámolók, interjúk) 
6.6.17. 
Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, 
hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. 



Az iskola 2011 óta működik egyházmegyei fenntartásban. Az azóta kialakított hagyományaikat 
követik, bővítik és megismertetik a gyerekekkel, a szülőkkel és a további külső partnerekkel is. 
(interjúk, beszámolók) 
6.7. Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás? 
6.7.18. 
A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről 
rendszeresen beszámolnak. 
Az SZMSZ-ben leírtak szerint működnek. (SZMSZ, interjúk, beszámolók) 
6.7.19. 
A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 
A feladatmegosztás a szakértelem alapján történik. 
6.7.20. 
A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SZMSZ) rögzítetteknek, 
és támogatják az adott feladat megvalósulását. 
Az SZMSZ-ben leírtak szerint működnek. (SZMSZ, interjúk, beszámolók 
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 döntéselőkészítést a vezetők végzik. (beszámolók, interjúk) 
6.8.22. 
Ennek rendje kialakított és dokumentált. 
A vezetők közötti kommunikáció hatékony és eredményes. (interjúk) 
6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 
6.9.23. 
Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a 
fejlesztést. 
A pedagógusok innovatívak, igyekeznek megújulni: továbbképzésekről a beszámolnak egymásnak. 
(interjúk 
6.9.24. 
Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző 
műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 
A pedagógusokkal készített interjún az egyéni kezdeményezések és azok támogatottsága elhangzott. 
6.9.25. 
A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és 
az intézményvezetés. 
Jó gyakorlataikat beépítik a mindennapokba. 

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 egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési terv készítése, rögzítése az éves munkatervben, feladatok 
ütemezése, arról történő beszámolás. 

Kiemelkedő területek: 



Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által 
kiadott tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal. A pedagógiai program a jogszabályi és 
tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, 
céljait 

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 Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok megfelelnek a Nemzeti alaptanterv 
elvárásainak, a jogszabályi előírásoknak. A Pedagógiai program tartalmazza a katolikus iskola nevelési 
célkitűzéseit. Átfogja az iskolai nevelés-oktatás valamennyi területét. A Pedagógiai Program 
nyilvános, az iskola honlapján elérhető. (Pedagógiai Program, vezetői interjú. honlap) 
7.1.2. 
A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az 
intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. 
Az év végi beszámolókban elemzik, hogy megvalósultak-e a kitűzött célok. (vezetői interjú, 
Pedagógiai Program, beszámolók) 
7.2. Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, 
megvalósítása? 
7.2.3. 
Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását. 
Az egyes tanévekre vonatkozó feladatokat, ezek ütemezését részben az iskolai munkaterv határozza 
meg, melyről a beszámolóban adnak számot. (Pedagógiai Program, Egymást követő 2 év munkaterve 
és beszámolók, vezetői interjú) 
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 interjúban és a dokumentumokban megfogalmazottak szerint. (Intézményi önértékelés, 
Intézkedési terv, Egymást követő 2 év munkaterve és beszámolók, vezetői interjú) 
7.2.5. 
A tervek nyilvánossága biztosított. 
A honlapon megtalálhatóak. 
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 részcélok, feladatok nyomon követhetők, a felelősök kevésbé. (Egymást követő 2 év munkaterve és 
beszámolók, 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. 
Folyamatosan módosítják a terveket az intézményi elvárásoknak megfelelően. (Továbbképzési 
program – Beiskolázási terv, vezetői interjú) 
7.2.8. 
A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató papír alapú és digitális tankönyvek, 
segédanyagok kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban 
történik. 



Nyitottak az új módszerekre, több teremben van projektor, számítógép és elegendő digitális eszköz. 
Taneszközök (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) kiválasztása a hatályos és vonatkozó jogszabályok 
betartásával történik. A tanulók fizikai állapotának méréséhez NETFIT®, a Nemzeti Egységes Tanulói 
Fittségi Tesztet alkalmazzák. (PP, interjúk, intézményi bejárás) 
 


