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1. Az intézmény gazdálkodása 

 

A benyújtott pályázatok felsorolása, elnyert pénzeszközök és felhasználásuk 2017. szeptember 01- 

2018.június 30. 

- Részt vettünk az iskolagyümölcs programban. 

- A Veszprémi Tankerület 200 000 Ft-os támogatása decemberben, melyet matematikai mérőeszközök 

(mérleg, űrmértékek) és természetismerethez mikroszkóp, nagyítók, modellek vásárlására fordítottunk. 

- A helyben megszervezett 1 hetes nyári Erzsébet Napközis táborban 29 fő táborozott. Az Erzsébet-tábor 

nyári napközik pályázatán nyert pénzösszeg: nettó 662 938 Ft. 

- Erzsébet őszi „Igazolt Hiányzás” pályázatával az 5. és a 7. osztály ment kirándulni, összesen 41 tanuló. 

- Erzsébet tavaszi „Igazolt Hiányzás” pályázatával a 3., 4., 6. és a 8. osztály ment kirándulni, összesen 77 

tanuló. 

- Úszásoktatás megvalósítására a tankerülettől 700 000 F-ot kaptunk, melyből 3. és 4. osztályos tanulóinknak 

10 alkalommal tudtunk oktatást biztosítani Balatonfüreden. 

- NTP-TFJ-18 Tehetségsegítés a nagyvázsonyi iskolában pályázatunk 1 592 000 Ft. 

- Egy osztálynyi széket kaptunk tankerületi beszerzésből. 

- Tankerületi kisbusz igénybevétele 6 alkalommal történt, a diákolimpiai selejtező mérkőzések veszprémi 

helyszínére történő eljutásra kaptuk meg. 

- A községi önkormányzatok (Nagyvázsony, Mencshely, Pula) kisbusz biztosításával támogatták munkánkat 

(tanulmányi versenyek, kémiai játszóház). 

 

 A német nemzetiségi programjaink megvalósításához: 

- Vöröstói Német Nemz. Önkormányzat irodaszer, oktatási eszközök adományozásával segítette német 

nemzetiségi oktatásunkat. 

- A „Barnag Jövőjéért” alapítvány adományával a nemzetiségi nap megszervezéséhez járult hozzá. 

- Nagyvázsonyi Német Nemz. Önkormányzat: utaztatási támogatással, nyomtató és nyelvi társasjátékok 

vásárlásával segítette német nemzetiségi nyelvoktatásunkat. 

- „A legeredményesebb tanuló német nemzetiség nyelvből” tanév végi jutalmazásra 30000 Ft (Nagyvázsonyi 

Német Nemz. Önkorm.) + könyvjutalom 

Tanév végi jutalmazás:  

- „A tanév legeredményesebb 8. osztályos tanulója” 50 000 Ft jutalmazásban részesült a Nagyvázsonyi 

Településfejlesztési Közalapítvány részéről. 
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2. A tanév személyi feltételei 

A 2018. június 15-i állapot szerint: 

- 15 fő aktív teljes állású határozatlan időre kinevezett pedagógus. 

- 1 fő félállású határozatlan időre kinevezett pedagógus. 

- 1 fő megbízásos szerződéssel látta el a biológia tanítását (3 óra/hét) 

- Iskolánkba áttanító pedagógus: 3 fő (ének, fizika, rajz) 

Az SNI-s tanulók fejlesztését az EGYMI alkalmazásában álló gyógypedagógusok és logopédus látta el. 

A logopédiai fejlesztést a Nevelési Tanácsadó nyugdíjas óraadó pedagógusa végezte. 

A gyógytestnevelést a Nevelési Tanácsadó utazó pedagógusa valósította meg 3 csoportban (heti 5 óra/hét). 

Szakos ellátottságunk 99%-os, nem szakossal ellátott óra a technika 4 ó/hét az 5. és a 6. osztályban. 

Könyvtáros tanár/tanító nincs iskolánkban, a könyvtári nyitva tartást heti 5 órában tudtuk biztosítani. 

A BTM-s tanulók fejlesztését saját fejlesztő pedagógusunk végezte 4 csoportban. 

Pedagógiai munkát segítők: 

- 1 fő iskolatitkár 

- 1 fő pedagógiai asszisztens 

- 1 fő teljes munkaidős gyógypedagógiai asszisztens (EGYMI alkalmazott) 

- 1 fő önkéntes a német nyelvoktatás segítésére 

- 1 fő önkéntes pedagógiai asszisztens a 3. osztályban. 

Technikai dolgozók: 

- 3 fő takarító (2,75-os alkalmazás) 

- 1 fő karbantartó 

A tanítási év során1 fő tanár távozott iskolánkból, 1 fő tanító került hozzánk, aki gyakornoki besorolásban 

van, mentori segítésben részesült. 

A tanítási évet követően 1 fő tanító kérte áthelyezését veszprémi (lakóhelye szerinti) iskolába, helyére a 

meghirdetett tanítói állást betöltöttük. Pedagógiai asszisztensünk 40 éves munkaviszonnyal kérte nyugdíjaz-

tatását, jelenleg felmentési idejét tölti, a megüresedett álláshelyet betöltöttük. 

 

Önértékelés, tanfelügyelet, minősítés: 

- A tanévben 4 pedagógus önértékelésére, és intézményi önértékelésre került sor. 

- Megtörtént a vezetői és intézményi tanfelügyelet. 

- A tanévben minősítés nem volt. 
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A tanítási év befejezését követően az alábbi személyi változások voltak: 

- Pedagógiai asszisztensünk Császár Márta 40 éves munkaviszonnyal nyugdíjba vonul, jelenleg felmon-

dási idejét tölti, helyette Góczáné Becker Éva Szevaszti dec.20-ig helyettesítéssel látja el a feladatát. 

- Kőrös Andrea tanító áthelyezését kérte, helyette Lövei Andrea látja el a feladatot. 

- Farsang-Törös Krisztina áttanító pedagógus más területen vállalt munkát, helyette az ének tanítást 

Jambrich Hajnalka zenetanár látja el. 

- Bódiné Csordás Bernadett fél állásba kérte alkalmazását, helyette Jambrich Hajnalka látja el a napközis 

feladatokat. 

Sajnos a szakos ellátottságunk romlott, a technika órákat 5.-6. osztályokban, továbbá a fejlesztő fogla-

kozásokat nem a megfelelő szakképzettséggel tudjuk ellátni. 

A könyvtár nyitva tartását külön órakeret biztosítása nélkül a pedagógiai asszisztens segítségével tudjuk 

biztosítani. 

Tárgyi feltételek 

- Minden pedagógus kapott laptopot. 

- Leendő 5. osztályosaink számára táblagépekkel rendelkezünk. 

- Wifi hálózat teljes korszerűsítése megtörtént. 

- Elhasználódott tanulói székeink pótlására 25 db széket kaptunk. 

- A működtető más fejlesztést az intézményben nem valósított meg. 

- Az épület állaga jónak mondható. 

Fejlesztésre szoruló területek: 

- A tornatermet nem tudjuk felfűteni (télen max. 14-15°C), mert az ablakai plexit lemezből vannak, szige-

telését csak hőszigetelt üvegre történő cserével tudnánk megoldani, melyet az ütéstől belül rácsozattal 

kellene védeni. 

4 4 4 4 
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Évente értékelt pedagógusok száma és százaléka 
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- A termek parkett borítása megkopott, fedő-védő lakkréteg már teljesen eltűnt róluk, a felület a napi vizes 

felmosás következtében besötétedett, kiszálkásodott. Most még a járófelületet fel lehetne újítani csiszo-

lással és lakkozással, de ha ez nem történik meg, néhány év múlva a teljes parkettfelület cseréje válik 

szükségessé. 

- Világítás korszerűsítése. A termekben található gömbbúrák a kibocsátott fény jelentős részét elnyelik, az 

informatika teremben a rossz fényviszonyok miatt a számítógép monitorok képernyője tükröződik. 

- Az épület teljes belső festése (falak, fűtéscsövek) szükséges lenne. 

- A tantervi ablakok árnyékolása megoldásra vár, a napsütéstől csak teljesen lesötétített termekben gyenge 

megvilágítás mellett tudunk dolgozni. 

- A szennyvízelvezetés korszerűsítésre vár. 

- Udvari pályák burkolása balesetmegelőzési szempontok miatt is szükségszerűvé vált, a jelenlegi betonos 

felület kopik, morzsolódik, ezáltal sok a horzsolásos balesetünk. 

- Az iskola körbekerítése, a meglévő kerítés javítása a rongálások csökkentése miatt szükséges lenne. A 

négyszög alakú kerítés egyik oldala még nem lett felújítva, így az udvar zárhatóságát nem tudjuk biztosí-

tani. 

- IKT eszközök bővítése. A termek felében van interaktív tábla, minden teremben szeretnénk használni ezt 

a nagy segítséget jelentő eszközt. 

- Sporteszközeink, oktatást segítő eszközeink hiányosak, pótlásuk elengedhetetlen lenne. 

- Kültéri hangosító berendezés beszerzése megoldandó. Ünnepélyeinken a hangosítást csak külső segítség-

gel (önkormányzat, szülő) tudjuk megoldani. 

 

2018-ös (elvégzett) szünidei karbantartási munkák: 

- A 4-es terem parkettájának felcsiszolása és lakkozása. 

- A 14-es teremben az ajtó melletti fal 1,5 m magas lambériázása 

- Az udvari pályák jelzővonalainak felfestése. 

- Udvari padok, asztalok felújítása. 

 

Tárgyi feltételeinkről: az épület állaga jó, de folyamatos karbantartást, felújítást igényelne, mert ellenkező 

esetben csak nagy összegű ráfordítással lehet állagát megőrizni. Eszközeinket (oktatási és egyéb) illetően 

elmondható, hogy többségük leamortizálódott, elavult, hiányos, fejlesztésre szorulnak, ezért nagyon bízunk 

a fejlesztést lehetővé tevő pályázati forrásokban, amelyekből interaktív táblákat, tanulói bútorokat, sportsze-

reket, udvari pálya-fejlesztéseket és kisebb-nagyobb felújításokat tudnánk megvalósítani. 



7 
 

 

3. Tanulói adatok(1. sz. táblázat) 

 

(1. sz. táblázat) Tanulólétszám alakulása 2017/2018. 
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igazolt igazolatlan test. nyelv egyéb   

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál 

Német Nemzetiségi Általá-

nos Iskola 

172 171 1 0 0 11 88 5 84 5 60,31 0,31 1 15 5 0 

 

 

A csoportok létszámába alsó tagozaton a 4 alsó osztályt számítottuk, ebből 2 iskolaotthonos osztály +1 napközis csoport. A felső tagozaton a 4 felsős osztályt+ 1 tanulószo-

bás csoportot számítottunk be.



8 
 

 

A tanulók szociális helyzete, ifjúságvédelmi tevékenység 

Tanulóink jelentős része hátrányos helyzetű, bár a hivatalos dokumentáció ezt nem támasztja alá. Oka, hogy 

a szülők csak nagyon ritka esetben tesznek nyilatkozatot hátrányos helyzetükről. A szülők jelentős része 

(egyharmada) gyermekük tanulmányait nem segítették, munkájuk után csak ritkán érdeklődtek, gyakran 

mondva csinált hiányzásaikat elnézték. A gyerekek felszerelésében is sűrűn mutatkoztak hiányosságok. Ők 

tanulás tekintetében otthoni támogatásra, segítségre nem számíthattak. A szülők harmad része azonban eb-

ben a tanévben is aktív segítője volt iskolai programjainknak, együttműködő partnerként segítették nevelő-

oktató munkánkat, esetükben komoly elvárásként fogalmazódott meg egy jó nevű középiskolában történő 

továbbtanulás lehetősége gyermekeik számára. 

Jelenleg 27 fő (16%) SNI-s tanulónk van, és még 2-en várnak a Bizottság vizsgálatára. Közülük 2 autista, 

állapotuk súlyossága miatt állandó asszisztensi segítségre szorultak. BTM-es tanulóink száma: 16 fő (9%). 

Tanulóink 25 %-a ezen két kategória valamelyikébe tartozott. 

Sok a magatartási- beilleszkedési zavarral küzdő tanuló, akiket a tanórákon is nehéz kezelni, fegyelmezet-

lenségükkel nem hagyják társaikat dolgozni, öntörvényűek, a közösség szabályait nem tartják be. Tanórán 

kívül is állandó figyelmet igényelnek. Erőszakos magatartásukkal próbálják felhívni magukra a figyelmet. A 

problémákat igyekszünk megelőzni a Házirend következetes betartatásával. A tapasztalt deviáns magatartási 

eseteket nem hagyjuk kiteljesedni, a történéseket követően azonnal utánajárunk az eseményeknek, osztály-

főnöki órákon megbeszéljük ezeket, mielőtt még iskolai méreteket öltene. Következetesen küzdünk az erő-

szak minden megnyilvánulása ellen.  A tanév során kirívó, nagyon súlyos magatartási probléma nem fordult 

elő. A problémás esetek többségében a szülőket, segítőket bevonva igyekeztünk megoldást találni a kialakult 

helyzetre. Munkánk során hatékonyan működtünk együtt a Gyermekjóléti Szolgálattal, az iskolarendőrrel, a 

védőnővel, a Nevelési Tanácsadóval. 
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Gyermekvédelmi munka 

Ebben az évben a következő feladatokat láttuk el a gyermekvédelmi munka során: 

 összesen kétszer került sor esetjelzésre az év folyamán a helyi családsegítő felé ag-

resszív magatartás miatt 

 három alkalommal a tapolcai családsegítő felé igazolatlan hiányzás miatt 

Jelenleg három jelzés van folyamatban: 

Gondozásban lévő gyerekek száma: 16 fő, ez az összes tanulók 9 %-a. 

Az észlelt, gyermekvédelmet érintő problémák jellege: 

- igazolatlan hiányzás-leggyakrabban 

- higiéniai problémák 

- magatartási problémák, agresszivitás 

Nagyon fontos lenne egy pszichológus helyi szintű elérhetősége, amelyet a veszprémi köz-

pont felé jeleztünk is. 

Szó van iskolai szociális munka előkészítéséről szeptemberben, de erről többet még nem tu-

dunk. 

Kapcsolattartás formái a tanév során: 

- Tanácskozás kettő alkalommal történt az év során a helyi Gyermekjóléti Szolgálatnál, 

ahol a területileg illetékes intézmények ifjúságvédelmi felelősei, védőnő is jelen voltak. 

Itt lehetőségünk nyílt megbeszélni az aktuális problémákat, felmerülő bizonytalanságo-

kat, és tanácsokat is kérhettünk. Ezt nagyon hasznosnak és fontosnak tartjuk. 

- Egyeztetés, általános megbeszélés többszöri alkalommal. 

-  Általános tájékoztató helyben a veszprémi családsegítő központból egy alkalommal 

A gyermekvédelmi munka során azt tapasztaltam, hogy nagyon jó a kollégák között a 

kapcsolat, az ifjúságvédelmi felelős nagy gondossággal, figyelemmel végzi feladatait, 

minden – a tanulót érintő- szokatlan jelenségre nagy figyelmet fordítunk. 

 

4. Nevelő-oktató munka eredményessége 

A.) Német nemzetiségi munkaközösség 

Gazdag programot állítottunk fel a 2017/2018-as tanévre is. A programpontok közül sikerült 

minden tervezett tevékenységet megvalósítani. A német munkaközösség fő célja volt, hogy 

tanulóink tanórán kívül is, a gyakorlatban is képesek legyenek nyelvi tudásukat mozgósítani.   



 

10 
 

Munkaközösségünk legnagyobb rendezvénye a német nemzetiségi nap volt. Iskolánkban im-

már nyolcadszor, március 10-én rendeztük meg a német nemzetiségi napunkat. A nap témája 

„Osterbräuchebei den Ungarndeutschen”.  

Iskolánkban helyi német vers- és prózamondó versenyt bonyolítottunk le. Különböző korosz-

tályban 38 résztvevő küzdött a legjobb helyezésekért, ami egyben a városlődi megyei verse-

nyen történő részvételt jelentette. 

A Városlődön évente megszervezésre kerülő „Ki mit tud?” német vers- és prózamondó verse-

nyen 5 tanulóval vettünk részt. Két diákunk kiemelkedő eredményt ért el, ők képviselték isko-

lánkat a mosonmagyaróvári regionális fordulón, és onnan továbbjutva a budapesti országos 

döntőn is. 

A hetedik osztály két 3 fős csapattal nevezett a szeptemberben meghirdetett internetes ver-

senyre.  

Az idén is fogadtunk iskolánkban német anyanyelvű önkéntest. Állandó órarendet állítottunk 

össze számára. Részt vett a délutáni tanulószobában folyó munkában, segítette az itt tanuló 

gyerekeket német házi feladataik elkészítésében, német órákon és a német színjátszó szakkö-

rön pedig bekapcsolódott a játékos foglalkozásokba. A nagyobb létszámú osztályokban részt 

vett a csoportmunka lebonyolításában, a rádió német nyelvű adásának szerkesztésében. Segí-

tette a tanulókat a helyes kiejtés  kialakításában, a német nyelvű kommunikatív kompetenciáik  

fejlesztésében. Tanulóink számára a német anyanyelvű önkéntes az élő nyelvi szituációt te-

remti meg. A jó gyakorlatként jövőre ismét szeretnénk önkéntest fogadni, továbbra is a „Feke-

te Sereg” segítségével. 

Részt vettünk az országos idegen nyelvi kompetenciamérésben a 6. és a 8. osztállyal.  

Sikerrel zárult az idei német házi nyelvvizsga is. Gyerekeink egyre komolyabban veszik ezt a 

megmérettetést, egyre jobban felkészülnek a megadott témakörökből. De a szórás még mindig 

nagyon nagy, kevés tanuló éri el az elvárt A2-es nyelvi szintet, de egyre kevesebben teljesíte-

nek az A1-es szint alatt is. Szükség van a rendszeres kommunikációs órák bevezetésére, hogy 

a diákok passzív szókincse mobilizálódni tudjon, ezáltal mélyüljenek nyelvi ismereteik is, 

motiválhatóbbakká váljanak, mert a sikerélmény elvezeti őket ahhoz a felismeréshez, hogy a 

nyelv nem csak egy iskolai tantárgy, hanem a mindennapi életünkhöz hozzátartozó, kifejező, 

kapcsolatteremtő eszköz is.  

A 8. osztályból 1 tanuló nyert sikeres felvételt a Lovassy László Gimnázium német nemzeti-

ségi nyelv szakára. Itt is dobogós II. helyezést értünk a felvétellel járó versenyen. 

A felsős német színjátszó csoport már évek óta jól teljesít. Tavaly óta egy alsós német színját-

szó csoportot is létrehoztunk. Éves munkájukba a Kinizsi Gálán betekintést nyerhettünk.  
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Hagyományos rendezvényünk közé tartozik a Szent Márton nap. Ebben a tanévben a negye-

dik osztály adott elő egy kis műsort. Szerepjátékkal, dalokkal, zsíros kenyérrel és fejtörő fela-

datokkal várták nagy szünetben a többi tanulót. 

A második osztály egyik csoportja a karácsonyi iskolai műsoron is szerepelt német nyelvű 

előadással. 

Tevékenységeink közé tartozott ebben az évben az iskolarádió német nyelvű adásának bővíté-

se. Nyelvi bátorságpróba a bemondó gyerekek számára a német nyelvű híreket mikrofonba 

olvasása. Habár hallgatóközönségünk még csekély, de a gyerekek előbb-utóbb érteni fogják a 

hétről hétre elhangzó időjárás jelentést, a menzai ebéd-menüt, a születésnapi és névnapi jókí-

vánságokat, egyéb híreket is.  

Két 8. osztályos tanulónk ismét részt vehetett a megyei Schulverein által szervezett jutalom-

tanulmányi kiránduláson. Május elején Bécsbe utaztak ahonnan nagyon pozitív élményekkel 

érkeztek vissza. 

Német munkaközösségünk ebben a tanévben egy a tankönyvekkel kapcsolatos továbbképzé-

sen vett részt. Az alsó tagozatban a tankönyvrendelés még mindig gondot okoz, mivel a német 

nemzetiségi tanításra rendelkezésre álló könyv kevés és a különböző tankönyvcsaládok nem 

logikusan épülnek egymásra.  

Nagyon fontosnak tartom az iskolán kívüli szervezetekkel, intézményekkel, egyesületekkel, 

iskolákkal, kollégákkal való élő kapcsolatok ápolását. Több információhoz, szakmai segítség-

hez, anyagi és erkölcsi támogatáshoz jutunk ezen kapcsolatok révén.  Nagyon jó kapcsolatot 

ápoltunk a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, akik a 2017/2018 tanév során nem csak 

anyagi segítséget nyújtottak, aktív részesei voltak nemzetiségi programjainknak. Továbbá 

együttműködtünk a megyei német nemzetiségi iskolák egyesületével, a veszprémi Deutsches 

Haus-sal, a Veszprém Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, a Magyarországi Néme-

tek Pedagógiai Intézetével Pécsett, a „Fekete Sereg” Ifjúsági Egyesülettel, a környező nemze-

tiségi iskolák munkaközösségeivel.  

Ebben a tanévben szeretném kiemelni a Nagyvázsonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

támogatását, amellyel német nyelvoktatásunkat támogatta. Ezenkívül a Barnag Jövőjéért Ala-

pítvány a nemzetiségi napunkat támogatta, a Vöröstói Német Nemzetiségi Önkormányzat 

pedig irodaszerekkel, lamináló fóliákkal segítette munkánkat. 

B.) Alsós munkaközösség 

Munkaközösségünk fontos feladatának tekinti az alapozó funkció erősítését, a készségek, ké-

pességek, a kompetencia területek fejlesztését. Mindezt az életkori sajátosságoknak megfele-

lően, a fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalatokon nyugvó megismerési módsze-
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rek alkalmazásával igyekeztünk megvalósítani. Az egységes követelményrendszer, a nevelői 

hatások egységessége elvének érvényesítése érdekében folyamatos konzultáció és együttmű-

ködés volt a kollégák között.  

A tanulás tanítása minden tanévben kiemelt tevékenység volt és lesz is. 

Az alsó tagozatosoknak ebben a tanévben angol szakkör indult, heti 1 órában. A szakkör 

munkájában 15 fő 4. osztályos tanuló vett részt. Természetjáró szakkörre 25 fő 3. és 4. osztá-

lyos tanuló jelentkezett. Sok érdekes helyet felkerestek fel. 

Az integráltan oktatott tanulók részére fejlesztő foglalkozásokat, a felzárkóztatásra szorulók-

nak korrepetálást biztosítottunk, a kiemelkedően jó képességűek versenyre való felkészítésen 

vehettek részt. 

Kiemelt célunk ebben a tanévben is a szülőkkel való kapcsolattartás erősítése volt. Ezt a célt 

szolgálták a megtartott fogadóórák, az év közbeni szülői értekezletek, a nyílt nap. Ezen kívül 

arra is lehetőséget teremtettünk, hogy előzetes egyeztetés alapján azok is kapcsolatba léphes-

senek az osztálytanítókkal, akiknek más forma nem volt kivitelezhető. Sikeresnek mondhatók 

azok a programjaink is, amelyekbe a szülőket is bevontuk segítőként. Jók a tapasztalataink 

ezen a téren, szívesen jöttek hozzánk, akiknek az ideje ezt lehetővé tette. 

Az egészséges életmódra nevelés jegyében a védőnő felvilágosító órákat tartott. A rendszeres 

tisztasági vizsgálattal segítségünkre volt az esetlegesen felbukkanó fertőzött haj időbeni fel-

ismerésében, megakadályozva ezzel a továbbfertőződést a tanulócsoportokban. Fogászati és 

orvosi szűrővizsgálatra is elkísérték kollégáim a tanulókat. 

Az iskolagyümölcs programban idén is részt vett iskolánk, így a tanulók a hét több napján 

kaptak gyümölcsöt, zöldséget vagy gyümölcslevet. 

Baleset-megelőzési és közlekedési szabályokkal is megismertették a gyerekeket a Rendőrség, 

a Mentőszolgálat és a Polgárőrség munkatársai. 

Jól működött ebben az évben is az óvodával való kapcsolatunk. Kölcsönösen látogattuk egy-

mást, különös tekintettel az 1. és a leendő 1. osztályosoknál. Beiskolázási játszóházban ismer-

kedhettek a leendő elsősök tanító nénikkel. Most is részt vettünk a nagycsoportos szülői érte-

kezleten, sőt idén meghívást kaptunk az ovis évzáróra, melyre a tanító nénik el is mentek. 

 

Az 1. osztályos tanító elvégezte a DIFER mérést, mellyel az elemi alapkészségek gyengesége 

mérhető. A mérés értékelésével határozta meg a fejlesztés irányát. 

Öko-iskola vagyunk. Több pályázatot is beadott alsós kollégánk ebben a témában. A gyógy-

növénykertbe ültetett növényekből frissítő italt, a levendulából illatosítót készítettek a gyere-

kek. 
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A tanévben több kollégánk önértékelése megtörtént, melyben alsós kollégák is részt vettek 

mindkét oldalon. Az ellenőrzés során óralátogatásokra, óramegbeszélésekre, dokumentum-

elemzésre, fejlesztési terv készítésére került sor.  

Intézményi ellenőrzésben munkaközösség-vezető is részt vett. 

Munkaközösségünkben félévkor személyi változás történt. Czaunné Neményi Marianna (3-4. 

osztály napközis csoport) helyett Magasi Nóra tanító gyakornok kezdte meg munkáját isko-

lánkban. A gyakornoki vizsgára Kohlrusz Rita igazgató-helyettes készíti fel.  

A munkaközösségi munkatervben a 2017/18-as tanévre tervezett feladatokat maradéktalanul 

végrehajtottuk. 

Az év eleji dokumentációk elkészítése, megnyitása, szülői tájékoztatók, nyilatkozatok elem-

zése, Digitnapló aktualizálása, színház szervezése megtörtént. Az alsósok 90 %-a vásárolt 

színházbérletet. 

A Kinizsi héten az 1. osztályosokat apródokká avatták. Hallhattunk Kinizsi harcairól, ügyes-

ségi feladatok vártak a gyerekekre. A pályaorientációs nap programját az osztályfőnökök 

szervezték. Sok érdekes foglalkozásról kaptak tájékoztatást a gyerekek. 

A tanévre tervezett papírgyűjtés nagyon eredményes volt. Két konténert sikerült megtölteni a 

papírhulladékkal. 

Szinte minden osztály makkot is gyűjtött, melyet a vadásztársaság képviselőjénél lehetett le-

adni. 

Megtörtént az 1. osztályosok fényképezése. 

A Márton-napi megemlékezést a 4. osztályosok adták. Lámpással a kezükben német nyelvű 

műsorral készültek, majd az iskola minden tanulóját és dolgozóját libazsíros kenyérrel kínál-

ták. 

A téli ünnepélyek (Mikulás, Karácsony) megszervezése, lebonyolítása az 1. és 2. osztályosok 

feladata volt. A műsorok igényesen összeállított, színvonalas előadások voltak.  

Az 1. osztályosok meghívására nálunk járt a Mikulás. Minden alsós osztály műsorral kedves-

kedett neki. A tanító nénik a Mikulás csomagra saját készítésű ajándékot tettek.  

A 2. osztályosok Betlehemes műsorát a Nyugdíjas karácsonyon és az Iskolakarácsonyon lát-

hatták az érdeklődők. Az iskolai karácsonyra is készítettek kollégáim ajándékot a gyerekek-

nek. Minden alsós osztályban karácsonyfa várta a gyerekeket. 

Adventi játszóházat tartottunk a község gyermekeinek, ahol a tanítók kézműves foglalkozásra 

várták az érdeklődőket. Az adventi vásárban a gyerekek által készített ajándékokat lehetett 

megvásárolni. 
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Szép számmal vettek részt az alsó tagozatos tanulók a már hagyományossá vált Mikulás-

futáson.  

A DÖK által szervezett Luca-napon minden kollégám részt vett, szervezői is az alsós munka-

közösség tagjai. A rendezvény idén is nagyon jól sikerült. 

A Magyar Kultúra Napján magyar filmeket nézhettek a gyerekek. Medve-napon a tanító nénik 

medvés feladatokkal töltötték meg a tanórákat, melyet a gyerekek nagyon élveztek. 

Az iskolai farsangon minden osztályfőnök beöltözött az osztályával. A tanítók feladata volt 

még a játékok kitalálása és levezetése. A farsangi dekoráció elhelyezése a 4. osztályosok fela-

data, melynek elkészítésében több osztály is részt vett. 

A nemzetiségi napon az alsós nevelők kézműves tevékenységet végeztek, irányították az osz-

tályukat. Ekkor tartottuk a húsvéti játszóházat is. 

A Költészet napján szavalóversenyt szervezett alsós kollégánk az iskola tanulói részére. A 

felsősök versenyén alsós kollégák zsűriztek. Sok diákunk, főleg alsósok vettek részt a meg-

mérettetésben. 

A Fenntarthatósági témahetet a munkaközösség-vezető szervezte. Ennek keretében iskolánk 

látogatást tett az állatkertben, a gyerekeknek kerékpáros akadálypályát építettünk, vetélkedtek 

szelektív hulladékgyűjtésben, megismerhették a másságot, a helyes fogápolást, a műanyagok 

káros hatásait, jártunk a mentőállomáson. Készítettek osztályfát Öko-emblémákkal, évkere-

ket, jártak zöldséges üzletben. 

Májusfát állítottunk a napközisek, iskolaotthonosok segítségével. 

A Kinizsi gálán bemutatták kicsik és nagyok az év során tanultakat ének, zene, tánc, vers, 

színdarab kategóriákban. Sok alsós kolléga süteménnyel érkezett, hogy megvendégelhesse a 

szereplő gyerekeket és szüleiket. 

Május utolsó napján az 1. és 2. osztályosok szervezésében kitáncoltuk a májusfát. 

Az osztálykirándulások is lezajlódtak. A 3-4. osztályosok az Erzsébet Program tavaszi kirán-

dulásán vettek részt. Az 1. osztályosok a mencshelyi Kossuth-kilátóhoz és az óbudavári mo-

sóházhoz kirándultak. A 2. osztályosok Zalaszabarra mentek a Zobori Élményparkba.   

Egész évben zajlottak versenyek, (matematika, német nemzetiségi nyelv, szavalóversenyek, 

életmese) melyek folyamatos felkészítést igényeltek.  

Helyi, városi, térségi, megyei, országos versenyeken vettek részt tanulóink szép eredménnyel. 

A nyári iskolatábor és a Erzsébet Napközis Tábor szervezésével a tanév befejezését követően 

sem maradtak diákjaink programok nélkül. Ez a vállalásunk a szülőknek nagy segítséget je-

lentett a gyermekelhelyezés terén. 
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Gyorsan véget ért a munkával teli és élményekben gazdag tanév. Úgy éreztük, hogy a tanórá-

kon, a délutáni foglalkozásokon és egyéb iskolán kívüli programokon együttműködve, előre 

tekintve, a tanulók érdekeit szem előtt tartva dolgoztunk értük. Erről szólt a mi munkánk! 

 

C.) Felsős munkaközösség 

Munkaközösségünk az idei tanévben is az év elején elkészített munkaterve alapján, lelkesen, 

új ötletek után kutatva, de a hagyományainkat tiszteletben tartva tevékenykedett. 

Kiemelt feladatunk volt a színvonalas oktató-nevelő munka, az egymás munkájának segítése 

és mélyebb megismerése, az egymástól való tanulás, a szülőkkel és partnerekkel való szoro-

sabb együttműködés, a közösségformálás, a pályaorientáció támogatása. Az év folyamán 

végzett tevékenységünket a fenti célok köré csoportosítottam. 

1. Színvonalas oktató-nevelő munka: 

 Intézményi önértékelés lebonyolításának segítése 

 Pedagógus önértékelés: Három kolléga önértékelésében vettünk részt. (Inter-

júk, óralátogatások, dokumentumelemzések) 

 Az osztályfőnökök munkájának segítése a szaktanárok által: okt. 23. ballagás, 

továbbtanulás, tanulmányi kirándulás. márc. 15. stb. 

 Országos kompetenciamérés lebonyolítása, eredményeinek feldolgozása, 

megbeszélése (6. és 8. o.) 

 Országos német mérés lebonyolítása, eredményeinek feldolgozása, megbe-

szélése (6. és 8. o.) a szaktanárok segítségével 

 Tantárgyi versenyeken vettünk részt megyei és országos sikerekkel (magyar 

nyelv, magyar irodalom, matematika, kémia, nemzetiségi német, informatika, 

testnevelés). 

 Országos pályázatok, megyei versenyek figyelése, eredményes részvétel 

(Életmeseíró pályázat –Debrecen, Mozi pályázat- Budapest, Szakmára fel!-

Veszprém) 

 Szakköri tevékenység (felzárkóztatás, tehetséggondozás, középiskolai felvéte-

lire felkészítés) 

 Kultúra iránti igény felkeltése (bérletes színházlátogatás ill. egy-egy sikerdarab 

megtekintése – Veszprém, Operakaland –Budapest) 
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 Hagyománytisztelő programok megvalósításában való részvétel (Kinizsi-hét, 

nemzetiségi nap, költészet napja, Trianon, Kinizsi-gála) 

2. Közösségformálás: 

 Iskolai, ill. községi rendezvények: márc. 15. - 5.o.; okt.6. - 7,o.; okt.23. - 8.o. 

 Erzsébet őszi (5. és 7. o.) és tavaszi (6. és 8.o.) osztálykirándulás 

 Az osztályok szabadidőben szervezett programjai (gyalogtúra, kerékpártúra, 

múzeumlátogatás, korcsolyázás, szánkózás, makkgyűjtés) 

 Iskolai szintű látogatás a veszprémi állatkertben 

 DÖK rendezvényeinek támogatása (papírgyűjtés, sportnap, Luca-nap) 

3. Szülőkkel való szorosabb kapcsolattartás: 

 Szülők bevonása az osztályok által vállalt rendezvények összeállításába (okt. 

23.- tánc betanítása) 

 Iskolai rendezvényeken való segítségnyújtás (szervezési feladatok, sütemény-

sütés, játékvezetés, papírgyűjtés, adventi ajándékkészítés stb.) 

 Szülői értekezlet, nyílt nap, fogadóóra szervezése az osztályfőnökök által, 

problémafelvetések 

 Nevelési problémák megbeszélése az érintett szülővel és gyermekükkel, ill. 

pedagógusokkal 

 Előadás szervezése szülőknek: drog veszélyei; a tehetség 

 Kinizsi-gála: a tanévben kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok bemutatkozá-

sa (vers, zene, színdarab) 

 Akikre büszkék vagyunk! tabló elkészítése (tanulmányi versenyeken kiemelke-

dő teljesítményt nyújtó diákok) 
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4. Pályaorientáció: 

 Osztályfőnöki tevékenység: 5 -8.o. 

 Pályaorientációs nap - okt. 6. (5. és 6. o.: helyi vállalkozások megtekintése, 7-

8.o.: Veszprém, Aréna) 

 Sikeres részvétel a Veszprém Megyei Iparkamara által szervezett Szakmára 

fel! szakmaismereti vetélkedőn két csapattal (7. o.) 

 Iskolalátogatás (Iparkamara - Balatonfüred 

 Pedagógiai szakszolgálat pályaorientációs előadása 7. osztályosoknak 

 Részvétel (6 - 8. o.) a Szakmák éjszakája elnevezésű iskolákat, szakmákat be-

mutató programon 

 Látogatás az OMÉK-on 

 Pénz 7 projekt (5-6.o.: gazdasági ismeretek osztályfőnöki órákon; 7-8.o.: elő-

adás külső előadóval 

 

A mérések, illetve az intézmény helyi vizsgáinak konklúziói 

 

 2018-as német idegen nyelvi mérés (6. és 8.osztály)értékelése 

6.osztály: 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

olvasott szövegértés

hallott szövegértés

A 6. osztályosok teljesítménye az idegen nyelvi mérésen 

60 % alatt 60 % felett
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feladat típusa 
helyes megoldást adó tanulók száma 

%-ban 

párosítás: hirdetés – olvasott szöveg 65% 

párosítás: kérdés – válasz (egymástól független 

szövegek) 
57,5% 

Multiple-Choice-feladat: információk egy olvasott 

szövegből 
67,5% 

párosítás: kép – hallott szöveg 79% 

párosítás: szituáció – hallott szöveg 75% 

multiple-choice-feladat: információk egy hallott 

szövegből 
64% 

 

Diákjaink legjobban azoknál a feladatoknál teljesítettek jól, ahol a hallott szöveget képekhez 

kellett párosítani. 

Jól teljesítettek azoknál a feladatoknál, ahol a szöveget egy szituációba helyezett hanganyag-

hoz kellett párosítani, vagy egy összefüggő olvasott szövegből információkat kellett szerezni. 

Közepes eredmény értek el azok a feladatoknál, ahol olvasott szövegdarabokat párosítani kel-

lett egy megadott kérdéssel. 

 

8. osztály: 

0 5 10 15 20 25

olvasott szövegértés

halott szövegértés

8. osztályosok teljesítménye az idegen nyelvi mérésen 

60 % alatt

60 % felett
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feladat típusa helyes megoldást adó tanulók száma 

pótlás: hiányzó szavak egy összefüggő szö-

vegbe 

75% 

párosítás: kérdés – válasz (egymástól füg-

getlen szövegek) 

44% 

Multiple-Choice-feladat: információk egy 

olvasott szövegből 

56% 

párosítás: kép – hallott szöveg 76% 

multiple-choice-feladat: információk egy 

hallott szövegből 

79% 

párosítás: hallott szöveg – cím (3 választási 

lehetőség) 

73% 

 

Diákjaink itt legjobban azoknál a feladatoknál teljesítettek, ahol a hallott szövegből információkat kellett 

szerezni 

Jól teljesítettek azoknál a feladatoknál, ahol a hallott szöveget képekhez kellett párosítani. 

Gyengébben teljesítettek azoknál a feladatoknál, ahol egymástól független, tehát nem szituációba helyezett 

hallott vagy nem összefüggő olvasott szövegrészeket kellett egy-egy adott mondathoz vagy szókapcsolathoz 

párosítani. 

Erősségünk:  

- a szemléltetéssel olvasott vagy hallott kontextussal vagy képpel segített szövegértés 

Fejlesztendő területek: 

- szókincs 

- nem összefüggő szövegrészek azonosítása, párosítása  

 

 DIFER –mérés 2016/17-es értékelése 

DIFER = az alapkészségek összetevőinek részletes feltérképezése.  

7 területet vizsgál:  

- Írásmozgás-koordináció -az íráskészség elsajátításához szükséges 

- Beszédhanghallás -az olvasási készséget határozza meg; 

- Relációszókincs -a nyelvileg közölt információk megértésének feltétele; 

- Elemi számolás - Következtetés a matematika eredményes tanulásának feltétele; 

- Tapasztalti következtetés, összefüggés-megértés- a tudásszerzés, tanulás feltétele; 

 - Szocialitás -  erkölcsi érzéket, magatartás fejlettségét méri, és az eredményes kommunikáció feltétele 

Öt szintre sorolja be a teljesítményeket, az elért pontok alapján: - előkészítő szint - kezdő szint - haladó szint 

- befejező szint - optimális használhatóság. 
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Mérési eredményeink elemzése 4 tanulót vizsgálva: 

Összesítő táblázat tanulónként és fejlesztési területenként (A mérést végezte: Kohlrusz Rita) 

tanuló Szocializáció 
Írásmozgás 

koordináció 

Tap. összef.-

megértés 

Beszéd 

hangh.  

Tapasztalati 

követk.  

Reláció szó-

kincs  

Elemi számo-

lási készség 

Tanulói 

átlag/ 

DIFER-

index 

1.  86%-optimum 83%- befejező  81%- befejező  
85%- befeje-

ző  
75%- befejező  

86%- befeje-

ző  
74%- haladó  81% 

2.  
61%-  

kezdő  
83%- befejező  75%- befejező  77%- haladó  81%- befejező  71%- haladó  63%- kezdő  73% 

3.  79%- befejező  67%- haladó  75%- befejező  
87%- befeje-

ző  
94%- optimum 

83%- befeje-

ző  
55%- kezdő  77% 

4. 70%- haladó  
92%- opti-

mum 
81%- befejező  

97%- opti-

mum 
88%- optimum 

86%- befeje-

ző  

84%- befeje-

ző  
85% 

Átlag 

terüle-

tenként 

74% 81% 78% 87% 85% 82% 69%  
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Az írásmozgás fejlődésének érdekében munkánkba sok színezést, rajzolást, egyre kisebb raj-

zok készítését terveztük. Az írástanítás időpontját a tanmenethez képest későbbre tettük. 

Célunk volt az alapvető relációszavak tanítása, hogy minden gyermek biztos tudásává váljon, 

mert ennek ismerete nélkül a kicsik nem értik, hogy miről van szó. 

A diszlexiások arányának növekedése a kialakulatlan beszédhanghallás következménye. A 

betűtanítás során kiemelkedő feladat a beszédhanghallás fejlesztése. Ebben a fejlesztésben – 

kérésünkre- az óvónők is részt vettek, ami sokat jelent az olvasni tanuló elsősök számára. 

Látható, hogy ez a terület a legeredményesebb a felmérésben. 

Az iskolai nevelésben, oktatásban összefüggések sokaságát tanítjuk nem csak tapasztalati 

szinten, hanem fogalmi eszközökkel is. A megismert szintek alapján mesékkel, történetekkel, 

nyelvi fordulatokat használó szövegekkel, beszélgetésekkel végezhető a fejlesztés. Otthon a 

szülők a mesék felolvasásával (esti mese), tartalmas, igényes beszélgetésekkel ezen a téren 

nagy fejlődést, eredményt érhetnének el. 

A leggyengébb eredmény az elemi számolási készség területén született a felmérésben. Meg-

lepő volt, hogy volt gyermek, aki nem tudott 20-ig elszámlálni, a 100-as számkör csak egy 

tanulónak volt ismert. Feladatom volt a biztos 20-as számkör kialakítása tevékenykedtetéssel, 

az összefüggések megláttatása, a matematikai kihívások megszerettetése. 

 

 NETFIT (2016-2017-es értékelés) 

Az országos átlagot összehasonlítva iskolánk eredményeivel megállapítható, hogy az országos 

átlagnál jobban teljesítettek diákjaink. Az előző tanévhez nehéz viszonyitani, hisz egy osztály 

kiment, egy pedig bejött. Az évfolyamokra eső kicsi létszám miatt egy-egy szélsőséges ered-

mény nagyban befolyásolja az átlagot, mely így nem mutat teljesen valós képet. 

Hasonlóan a megyei és országos gondokhoz nálunk is a túlsúly és elhízás megakadályozása 

(szülők, otthon fontos szerepe) és az állóképesség növelése a cél. A törzs izmai közül a háti-

zom ereje nem megfelelő, ezt célirányos gimnasztikai gyakorlatokkal, speciálisan ezt a terüle-

tet erősítő sportágakkal (torna, jóga, crossfit, falmászás…) szükség esetén gyógytestnevelés-

sel próbáljuk meg fejleszteni. Az idén először sikerült a 3. és a 4. osztályosokat úszásoktatásra 

vinni, bízunk benne, hogy ennek pozitív hatásai a későbbiekben jelentkezni fognak diákjaink 

edzettségét illetően. 

 

 Házi német nyelvvizsga 2017/18-as értékelése 



 

22 
 

Sikerrel zárult az idei német házi nyelvvizsga is. Gyerekeink egyre komolyabban veszik a 

házi nyelvvizsgát, egyre jobban felkészülnek a megadott témakörökben. De a szórás még 

mindig nagyon nagy, kevés tanuló éri el az elvárt A2-es nyelvi szintet, de egyre keveseb-

ben teljesítenek az A1-es szint alatt. Ezért van szükség a rendszeres kommunikációs órák 

bevezetésére, hogy a diákok passzív szókincse mobilizálódni tudjon, ezáltal mélyülnek is 

nyelvi ismereteik, motiválhatóbbakká válnak, mert a sikerélmény elvezeti őket ahhoz a 

felismeréshez, hogy igenis a nyelv nem csak egy iskolai tantárgy, hanem a mindennapi 

életünkhöz is hozzátartozó, kifejező-, kapcsolatteremtő eszköz. Négy tanuló jeles, három 

tanuló jó, nyolc tanuló közepes és öt tanuló elégséges jegyet kapott. Egy tanuló, - aki a 

tanév során fel volt mentve a német nyelv osztályzattal történő értékelése alól –sikerrel 

vett részt a vizsgán. A vizsgára történő felkészítésben a német önkéntes munkája dicsére-

tes. 

 

 Országos kompetenciamérés 2016-/2017-es értékelés 
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Mérési terü-
let 

évfolyam 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

MATEMATIKA 
6. 1639 1463 1566 1530 1515 1503 1439 

8. 1705 1575 1684 1662 1582 1606 1647 

SZÖVEGÉRTÉS 
6. 1610 1548 1509 1472 1540 1523 1516 

8. 1654 1592 1644 1600 1590 1582 1561 

 

A tavalyi mérésekhez képest a minimumszint alatt teljesítők aránya nagymértékben csök-

kent. A tavalyi mérésben a 8. osztályosoknál matematikából a minimum szintet tekintve az 

országos adatokat meghaladó volt az eredményünk. Célul tűztük ki ennek az értéknek a 

csökkentését lehetőleg 0 értékre. A korrepetálásoknak, az egyéni és csoportos fejlesztések-

nek köszönhetően ez az eredményünk komoly javulást mutat. A 8. osztályban egy 

tanulónkvolt, aki sajnos ebben a kategóriában maradt. További cél, hogy minden tanuló tu-

dása meghaladja a 2. illetve a 3. szintet, amely lehetővé teszi a tovább haladásukat, ismere-

teik bővítését, azok gyakorlati alkalmazását, a sikeres továbbtanulást. 

Szövegértés területen egyik évfolyamon sem teljesített diák a minimumszint alatt. További 

célunk ennek az arányszámnak a megtartása. 

Erősségeink a matematika területén: 

- tényismeret, a matematika alapfogalmak, definíciók ismerete 

- tartalmi területek közül a hozzárendeléseket, összefüggéseket és a tájékozódást tar-

talmazó feladatokban  

- a feleletválasztós feladatokban mindkét évfolyamon jól szerepeltünk 

- valószínűségi, statisztikai feladatok 

Fejlesztendő területek: 

- Az alapműveletek gyakorlására, jártasság szintű elsajátítására a továbbiakban is nagy 

hangsúlyt kell fektetni. 

- A szóbeli és írásbeli műveletvégzések folyamatos fejlesztése. 

- A tanult ismeretek mind szélesebb körben történő alkalmazására kell felkészíteni ta-

nulóinkat. 
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- Komplex megoldásokelvégzésére, értékelések megtételére, az önértékelés fejleszté-

sére kell ösztönözni tanítványainkat. 

Fejlődést mutat az is, hogy azalapszint alatt teljesítő tanulóink száma nagymértékben csök-

kent, tanulóink többsége 3.- 4.-5. szinten teljesített, több tanulónk a 6. és 7. szintre is elju-

tott. 

Minden tantárgyban fontos feladat továbbra is az összefüggések értelmezése, a logikus gon-

dolkodás fejlesztése, a matematikában megszerzett tudás alkalmazása az adott tantárgyban. 

Nagyon fontosnak tartjuk a felzárkóztató, előkészítő foglalkozásokat, valamint a tehetség-

gondozást, versenyfelkészítést. A differenciált foglalkoztatási formák sokat segítenek a jó 

eredmények elérésében. 

Értékelés a szövegértés területén 

 Az értékeink, amint a grafikonok, táblázatok mutatják, az idén is szépek, helyenként kiemel-

kedőek. A szövegértés területén mindkét évfolyam átlaga is az országos, községi, városi, sőt 

a budapesti általános iskolák átlagát is felülmúlta. Ezek az értékek örömmel, bizakodással 

töltenek el bennünket, hiszen visszaigazolást kapunk, hogy jó úton haladunk. Azonban fon-

tosnak tartjuk, hogy részleteiben is lássuk és láthatóvá tegyük erősségeinket, ill. fejlesztendő 

területeinket is. 

Erősségeink: 

 Az információk visszakeresése az élményszerző szövegek esetében. 

 Fejlődtünk a magyarázó típusú szövegek feldolgozásában. 

 Kiemelkedően jól teljesítettünk a nyílt végű, egyéni véleményalkotást igénylő felada-

tokban. 

 Az összefüggések felismerése szintén az élményszerű szövegtípusban lett kiemelke-

dő. 

 A nyílt végű feladatok értelmezése minden szövegtípusban kiemelkedett. 

Fejlesztendő területek: 

 Szárazabb, adatokat tartalmazó, magyarázó szövegek olvasása. 

 A különböző tantárgyakban továbbra is kiemelt figyelmet kapjon a szövegértés! 

 Szövegösszefüggések felfedeztetése az információk visszakeresése mellett. 

 Szövegfeldolgozás különféle feladattípusok gyakoroltatásával (többszörös választás, 

sorba rendezés) 



 

 

 

 

Tanulmányi eredmények 2017/2018(2. sz. táblázat) 
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Nagyvázsonyi Kinizsi 

Pál Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános 

Iskola 

1 1 4,01 23 4 0 7 4,18 3,84 21 8 172 8 7 6 0 

 

 

A tanév végén javítóvizsgára köte-

lezett tanulók 

7 fő 
ebből 

sikeres vizsgát tett 7 fő 

évet ismétel 0 fő 

A tanév végén évismétlésre kötele-

zett tanulók 

0 fő    

 

Egy 6. osztályos tanuló szülője kérte gyermeke felvételét a HÍD II. programba, ez a tanuló a következő tanévben az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskolába 

folytatja tanulmányait.  



 

 

5. A 2018/19 tanévtől tanköteles tanulók adatai 

 

22 tanuló iratkozott be iskolánk első osztályába, illetve 1 tanuló szülője kérte, hogy gyermeke az 1. osztályt 

megismételje, így 23 első osztályos tanulónk lesz a 2018/19-es tanévben. 

1 fő autista + 1 fő SNI (beszédfogyatékos), ezért számított létszámunk: 26 fő. 

3 tanuló nem körzetes településről választotta iskolánkat. 

6. Napközis/tanulószoba adatok 2017/2018(2. sz. táblázat) 
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Nagyvázsonyi Kinizsi 

Pál Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános 

Iskola 

1 24 2 39 1  36  21 0 3 6 

 

Szakkörnél sportköri foglalkozások, előkészítők is szerepelnek. 

7. Továbbtanulási mutatók 

 

2017/2018-ben végzett  

 tanulók 

gimnáziumban szakgimnázium szakközépiskola 

29 % 33 % 38 % 



 

 

 

8. Egyéb tevékenységek 

 

Szakköri tevékenységek: 

- természetjáró szakkör: 

A természetjáró szakkörre az idén 25 alsós és 17 felsős jelentkezett. Rengeteget barangoltunk a környező réteken, 

erdőben, vízparti helyeken. Sok időt fordítottunk a különböző élőhelyek megismerésére, sok-sok erdei játékra, csipke-

bogyó gyűjtésre. Az utóbbiból lekvárt, teát is készítettünk, amit közösen fogyasztottunk el. A fűszer-és gyógynövény-

kertet ápoltuk, új növényeket ültettünk, és amit lehetett, meg is kóstoltunk. A mentából és citromfűből frissítő limoná-

dét készítettünk és ittunk év végén, a spenótot, salátát nyersen rágcsáltuk, illetve a tízóraihoz ehették az iskola tanulói. 

Rossz idő esetén gyógynövény felismerő „versenyt” tartottunk, megismertük a növények gyógyító hatását, elkészítési 

módjait. A gyerekek a szakkör által „testközelbe” kerülnek az élővilággal, a növényeket, állatokat sokkal pontosabban 

megismerik, mozgásigényüket a természetben tudták kielégíteni. 

 

- német színjátszó szakkör: 

A felsős színjátszó szakkörön a 2. félévben színészi tehetséget kibontakoztató és csapatépítő játékokat játszottunk, 

amit a 10 fős 7. osztályosokból álló csapat nagyon szeretett. Ezen kívül német nyelvű rövid, humoros színdarabokkal 

készültünk fel az évvégi Gálára. Az alsós tanulók közül 12-en kapcsolódtak be a szakköri munkába, ők 2 darabot 

tanultak be a félév során, melyből az egyik ugyancsak gálaműsorunk része volt. A gyerekek nagy odaadással tanulták 

a szövegeket és játszották a szerepeket, és ezáltal nagyon sokat fejlődött a szókincsük, kiejtésük és beszédkészségük 

is.  

- informatika szakkör: 

Informatika szakkörön 5 tanuló heti 1 órában a 7-8. osztályokból vett részt. A szakkör célja a tehetséggon-

dozás érdeklődés-felkeltés volt. A tanév egy részében versenyre készültünk, másik felében algoritmizál-

tunk, programoztunk NXT LEGO-robotokat. 

- iskolarádió: 

Heti rendszerességgel szólalt meg iskolarádiónk, német nyelvű betéttel, az aktuális ünnepeken megemlékezéssel 

tette tartalmasabbá iskolai életünket. A gyerekek bevonása a műsorok szerkesztésében egyre nagyobb nehézséget 

jelentett a sok délutáni elfoglaltságuk miatt, a technika kezelését azonban szívesen vállalták még az adásokon kívül 

is. 

- sportköri foglalkozások: 

A felsős tanulók a délelőtti órarendben szereplő 3 óra mellé a kötelező +2 órát a délutáni sportfoglalkozások 

közül tudtak választani. Ezek: kosárlabda, kézilabda, futball, gyógytestnevelés. Ezeken a foglalkozásokon 

készültünk a diákolimpia selejtező mérkőzéseire. 

- angol: 

Az idei tanévben kezdtük az iskolában az angol tanítását szakköri keretek közt. Négy csoportban 41 tanuló 

jelentkezett angoloktatásra. A diákok szívesen jártak a foglalkozásokra, sokan meglepően komoly angol 
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nyelvi ismerettel rendelkeztek már. Azt tapasztaltuk, hogy sok gyerek a 2. félévre belefáradt a délutáni plusz 

órába. 

Eredményesnek láttuk a kezdeményezést, mert a középiskolában tovább tanulóknak nem lesz teljesen új az 

angol nyelv, az alsóbb évfolyamosok pedig megismerkedhetnek a nyelv alapjaival. 

Kiemelt hangsúlyt fektettünk az anyanyelvi akcentus megismertetésére, az órákon rendszeresen hallgattunk 

brit vagy amerikai angol anyanyelvűek előadásában különféle anyagokat, illetve sikerült egy amerikai ven-

déget is meghívnunk pár órára. 

Úgy érzem szakköri kínálatunk néhány külsös szervezésűvel kiegészítve (sakk, judó, tenisz, rajz, zene, nép-

tánc) megfelelő, mindenki talált érdeklődésének megfelelő tanórán kívüli elfoglaltságot.   

Korrepetálások:  

A legtöbb évfolyamon ebben a tanévben is szerveztünk heti egy alkalommal matematikából és magyarból 

felzárkóztató foglalkozásokat a lassabban haladóknak vagy a hiányzás (betegség) miatt lemaradóknak. A 

szaktanár és a tanító kijelölése mellett önkéntesen is bárki igényelhette, ha úgy érezte, szüksége van segít-

ségre az adott tantárgyból. Az alapkompetenciák megerősítésére helyeztük a hangsúlyt. A korrepetálást 

igénybe vevők között sok volt az SNI-s és a BTM-es tanuló, akikkel itt alaposan át tudtuk beszélni az órai 

problémákat, és gyakorlási lehetőséget tudtunk biztosítani számukra. A résztvevő tanulóknál a szóbeli és 

írásbeli fogalmazási készség fejlesztésére, az alapműveletek gyakorlására, a szövegértésre helyeztük a hang-

súlyt, hiszen ezen kompetenciák kifejlesztése a későbbi sikeres tanulmányok előfeltétele. A gyerekek több-

sége szívesen jött és örült a segítségnek. 

Középiskolai előkészítő: 

A 8. osztálynak a felvételire, illetve a középiskolára való felkészülését segítettük magyar, matematika és 

német tantárgyakból. A felvételire történő felkészítés mellett kiegészítő tananyagrészek feldolgozása szere-

pelt a tematikájukban, melynek eredményeként tanulóink felvételi teljesítményével elégedettek voltunk.  

 

Egészség-és környezetinevelési programunk megvalósítása 

Mindennapjainkat igyekszünk környezet- és egészségtudatosan élni. A tanítási tartalmakat és az iskolai 

programjainkat úgy szerveztük, hogy ennek a feltételnek a legjobban meg tudjunk felelni. A pedagógiai 

programban leírtaknak megfelelően a hónapokra lebontott tematikát megvalósítottuk. 

ÖKO-iskolai program:  

Két éve bevállaltuk a gyógy- és fűszernövénykert létrehozását. Ez sikerült. Ősszel „learattuk”, leszárítottuk és felhasz-

náltuk a növényeket. Karácsonyi vásáron szárított formában árusítottuk őket. Tavasszal rendbe raktuk, felfrissítettük 

az ágyásokat, sőt új növényeket is ültettünk. Pl. petrezselymet, spenótot, bazsalikomot. Ezeknek a felhasználást is 

szeretnénk megismertetni a gyerekekkel. Örömmel látjuk, hogy a kicsik szeretnek gyomlálni, öntözni és rágcsálni a 

kert növényeiből. A víztározót folyamatosan használjuk öntözésre, télen víztelenítjük. E tanévben bevezettük a szelek-

tív hulladékgyűjtés néhány formáját is. A Fenntarthatósági Témahéten egy interaktív Szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos foglalkozást tartottam az 1-4. osztályosok számára, melyben „horgásztuk a szemetet, hulladékot és külön-
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válogattuk”. Így előkészítettük az iskolai szelektív hulladékgyűjtést. A papír, műanyag, fém hulladék külön gyűjtését 

indítottuk be új kukáink segítségével. Figyeljük az ezzel kapcsolatos pályázati lehetőségeket is.  Szeretnénk ezt tovább 

bővíteni a komposztálóba való hulladékok külön gyűjtésével is. Előrelépést jelentene, ha a növények gondozását, szá-

rítását, felhasználását, szörpök, teák elkészítését nem a kolléganő saját konyhájában kellene elkészítenünk, hanem 

valamilyen kis helyiségben az iskolában, ahol a feldolgozásokat, befőzéseket a diákokkal együtt végeznénk, így meg-

tanulhatnák az eljárásokat és később otthon is el tudnak készíteni egészséges finomságokat, vagy éppen levendula-

párnákat, körömvirág szappanokat. 

 

A tanév kiemelkedő eseménye, rendezvénye 

A tanév elején az 5. és a 7. osztály az Erzsébet tábor 3 napos igazolt őszi kirándulásán vettek részt. A né-

met nemzetiségi önkormányzat és egy civil támogatónak köszönhetően tanulóink megtekinthették az 

OMÉK-ot. A Kinizsi-héten ebben a félévben is sok érdekes programot kínáltunk tanítványainknak. Ezen a 

héten érdekes tanórai és tanórán kívüli foglalkozást tartottunk, több esemény helyszíne volt a Kinizsi-vár. 

Délutánonként sportoltunk, túráztunk, számháborúztunk. A hét neves eseménye most is az apród-és vitéz-

avató volt. Ezzel a kis elsős és ötödik osztályos tanulóink a tanév elején játékos formában tapasztalhatták 

meg a közösségi összetartozás és az egyéni versengés élményét. A pályaorientációs napot a Pályaválasztási 

Kiállítás időpontjára terveztük, hogy 7. és 8. osztályos tanulóinkat el tudjuk vinni erre a nagyszabású ren-

dezvényre, az alsóbb osztályosok pedig helyi vállalkozásokat látogattak meg. Nagyon hasznosnak bizonyul-

tak a pályaválasztást, a pályaismeretet segítő programok.  Megemlékeztünk az Állatok Világnapjáról, egy 

állatorvos és egy állatmenhelyen dolgozó ember beszélt a felelős állattartásról. A 7. osztályosok rádiómű-

sora méltó emlékezés volt az Aradi vértanúkra. A 8. osztályosok október 23-i műsora az iskola közösségé-

nek és a falu lakóinak is megható ünnepi hangulatot varázsolt. A Muzsika Hangja elnevezésű programot a 

Civil ház hozta el nekünk, ahol a zeneiskola pedagógusai különböző hangszeres bemutatókat tartottak az 

érdeklődő tanulóknak. Az óvó nénik meglátogatták a volt nagycsoportosokat, akik már nagy büszkeséggel 

mutatták meg tudományukat. A Veszprémi Kamara szervezésében a pályaválasztás előtt álló tanulóink a 

balatonfüredi Szent Benedek szakiskolába nézhették meg a különböző szakmák fortélyait. Több középisko-

lának helyben adtunk lehetőséget, hogy bemutassák iskolájukat. A Pannon Várszínház pályázatának kö-

szönhetően Krámer György ismert koreográfus és munkatársai táncos foglalkozást tartottak diákjainknak. 

Nagy Csaba tárogató művész rendhagyó énekórán mutatta be a kuruc kor művészetét, zenei és irodalmi 

jellemzőit. 

A Mikulás most is meglátogatta iskolánkat, az osztályfőnökök saját készítésű ajándékát, és az önkormány-

zati konyhaédesség-csomagját hozta el nekünk. A Mikulás-futás pedig a tanulók nagy részét a téli időjárás-

ban is a szabadban történő mozgásra buzdította.  Aktív részesei voltunk a községi adventi ünnepség-
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sorozatnak. Advent első vasárnapján az 1. osztályosok műsorát láthatta községünk lakossága, majd ezt kö-

vetően az iskola pedagógusai játszóházzal kedveskedtek a résztvevőknek. 

Az iskolai karácsonyi ünnepséget a 2. osztály betlehemes játéka, a néptáncosok és a zeneiskolások színes 

műsora tette meghitté. A nyugdíjasok karácsonyán is a 2. osztály, továbbá a szolfézs csoport alkalmi ének-

kara szerepelt. A községben másodjára a Petőfi színház rendezésében került sor az élő Betlehemi Képek 

megvalósítására, melynek egyik helyszínét a várnál iskolánk tanulói és tanárai mutatták be.  

A Petőfi Színház előadásaira az alsósok körében 89 fő váltott bérletet, a 23 felsős tanuló pedig a Pannon 

Várszínház bérletes előadásait választotta. A Magyar Kultúra Napját rendhagyó módon ünnepeltük. A 

rádió emlékműsorát követően délután magyar filmek vetítésére került sor. 

A tanév második fele is tele volt eseményekkel, programokkal, versenyekkel. A helyben megszervezett ás-

ványkiállításra az idei évben is nagyon készültek diákjaink. Az izgalmas előadásokat követően a megvásá-

rolható kövek is lázba hozták az ifjúságot.  

A tél örömeit a helyi jégpályán tudtuk megtapasztalni, a fagyos időszakokban a tornaórákat, az osztályfő-

nöki órákat a jeges sportoknak szenteltük. Egy alkalommal a veszprémi műjégpályát is meglátogatták kor-

csolyázni szerető tanítványaink. 

Több évi kihagyás után ismételten úszásoktatásban vehettünk részt. A harmadikos és a negyedikes tanuló-

kat 10 alkalommal az úszóválogatott edzője tanította az új balatonfüredi uszodában. Az edző nagyon pozi-

tívan nyilatkozott a tanulóink hozzáállásáról, magatartásáról. 

A nemzetiségi nap az idei tanévben is nagy esemény volt életünkben, a sok érdekes nyelvi és sportos fela-

datban is megmérették magukat a tanulók. Minden osztálynak le kellett futni a maratoni távot, így a nyelvi 

feladatokban kevésbé jártas tanulók ezzel segíthették osztályuk pontgyűjtését. Csatlakoztunk a minisztéri-

um által kiírt témahetek programjához, melynek keretében a PÉNZ7 és a Fenntarthatósági témahét kap-

csán jutottunk érdekes ismeretekhez. Az ötödik osztályos tanulók rendhagyó, nagyon dinamikus március 

15-i műsora iskolánk tanulóközösségén kívül a mencshelyi és a vázsonyi ünneplőket is elkápráztatta. A fel-

sős tanulók a Szakmák éjszakáján betekintést kaphattak a különböző mesterségekbe, kipróbálhatták annak 

egyes fogásait. 

A Civil Ház jóvoltából 8. osztályos tanulóink az egyetemen érdekes kísérletekben vehettek részt. Az egész 

iskola egy teljes napot töltött a veszprémi vadasparkban. Az Opera Kaland keretében a 7. és 8. osztályos 

tanulók az Erkel Színházban a Total Dance című táncjátékot tekintették meg, majd a Nemzeti Múzeumban 

múzeumpedagógiai foglalkozás részesei voltak, és fedezték fel Kinizsi eredeti páncélingét is. A mentősök 

napján betekintést nyerhettünk a munkájukba, láthattuk a mentő felszerelését, Kardos Luca és Pénzes 

Bence a jó válaszaikért cserébe mentesül majd a segédmotor vezetői engedély megszerzéséhez szükséges 
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egészségügyi vizsga alól. A nemzetek napján a Fekete Sereg külföldi önkénteseivel ismerkedtek meg a gye-

rekek.  

 A munkaterv teljesülése 

A munkatervünkbe tervezett minden programunkat, rendezvényünket magas színvonalon, tanulóink érdek-

lődését szem előtt tartva valósítottuk meg. A kitűzött feladataink megvalósításában szinte minden területen 

kisebb-nagyobb mértékben történt előrelépés. Sajnos az igazolt hiányzásokat nem sikerült csökkenteni, az 

egy főre jutó hiányzás évről-évre nő. A tanulási lemaradások okai között első helyen szerepel a magas hi-

ányzás, ezért fontos lenne a szülők meggyőzése, hogy ezen a területen nagyobb partnerséget gyakoroljanak. 

A falkenbergi testvérkapcsolatunkat a nagy távolság miatt nem tudtuk újra megszervezni. A továbbiakban is 

szeretnénk német nyelvterületről egy cserekapcsolatot kialakítani, de ez irányú törekvésünk nem járt ered-

ménnyel. Ennek hiányában német nyelvű -akár külföldi- tábor szervezésében is gondolkodunk, ehhez pályá-

zati pénzforrást igyekszünk keresni. 

Nemzetközi kapcsolataink 

Az idei tanévben is kerestük a lehetőségét német nyelvterületű iskolával testvérkapcsolat kiépítésére, de saj-

nos a közelben erre nem találtunk lehetőséget. Nagyon sajnáljuk, hogy korábbi németországi cserekapcsola-

tunkat nem tudjuk megszervezni a nagy távolság miatt. A hosszú utazást a szülők nem merik vállani. 

 

DÖK munkája 

Megalakult év elején a 2017/2018-es év Diákönkormányzata, annak képviselőivel és elnököt-elnökhelyettest 

is választottunk az idén is, munkáját az év elején megtervezett munkaterv alapján végezte. Az iskolai doku-

mentumok felülvizsgálata a diákönkormányzat véleményének megkérdezésével történt. 

A diákönkormányzat elnökünkkel november 6-án ott voltunk Veszprémben a megyei küldöttgyűlésen.  

Az idei papírgyűjtés megszervezése a DÖK feladata volt. A karácsonyi vásárt már második alkalommal a 

diákok vállalták magukra. 

A december 13-án megrendezett Luca-nap a diákönkormányzat tanítás nélküli napja volt, az egész napos 

program az iskola minden tanulójának nagy élményt jelentett. 

 

A 2017/18-as tanévversenyei 

Helyi versenyeink: 

osztályok közötti sportversenyek, mérkőzések 

Sudoku iskolai forduló 

német vers-és prózamondó 

Költészet napja - szavalóverseny 

Gála- fellépés 

pályázatok 
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A helyi versenyeinken az idei tanévben is lelkesedéssel, nagy számban vettek részt diákjaink, különösen az 

alsós tanulóink voltak aktívak. 

 

9. A következő tanév előkészítése 

 karbantartási munkák elvégzése 

 tankönyvszállítás (2018. augusztus 7-e 10:00 óra) 

 vezetői ügyelet ellátása 

 javítóvizsga (2018.08.22. 8:00) 

 A KRÉTA-digitális napló használatának előkészítése 

 alakuló értekezlet (2018.08.28. 8:00) 

 munkavédelmi oktatás (2018.augusztus 27. 8:00) 

 tanévnyitó értekezlet (2018.08.30. 8:00) 

 tanévnyitó ünnepély (2018.08.31. 17:00) 

 

Egyéb jeleznivaló: 

- Ebben a tanévben sikerült megszervezni az úszásoktatást, így 3. és 4. osztályos tanulóink - 48 fő - 10 

alkalommal vehetett részt oktatáson a balatonfüredi uszodában. Köszönöm a lehetőséget. Szeretnénk, ha 

ezt a következő tanévben is tudnánk tanulóink számára biztosítani. Kérem ehhez a tankerület támogatá-

sát. 

- A jelenlegi gyógypedagógiai asszisztens a 8. osztályos autista tanuló mellett az 1. osztályos autista tanuló 

megsegítését is el kell lássa, mert integrált oktatásukra e nélkül nem látok esélyt.  

- A kis óraszámú órák ellátása áttanító, ill. megbízásos formában történik. Ez a helyzet kiszolgáltatottá 

teszi iskolánkat, mert csak rövid távon lehet ezzel tervezni, másrészt az utazó pedagógusokat nem tudjuk 

bevonni tanórán kívüli tevékenységeinkbe, az eseti helyettesítésekbe, rohannak, sietnek egyik iskolából a 

másikba. Nagyon nehéz az ő helyzetük is, nem beszélve arról, hogy a jelenlegi 9 Ft/km utazási elszámo-

lás harmadrészét fedezi a tényleges költségeiknek, amely egy ekkora távolságnál (oda-vissza Veszprém-

ből 50 km) nem elhanyagolható költséget jelent számukra. Ilyen körülmények között nehéz lesz szakos 

ellátottságunkat tartani. Már jelenleg sincs fejlesztő pedagógusunk, könyvtáros tanítónk (tanárunk), a 

technika órák egy részét nem szakos tanítja, a biológiát, fizikát, rajzot, éneket pedig áttanító pedagógu-

sokkal oldjuk meg. 

- Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók speciális iskolába történő ellátása a beutaztatásuk miatt nem megol-

dott, emiatt ezeknek a tanulóknak a speciális nevelése-oktatása helyben a tárgyi és személyi feltételek hi-

ányában nem biztosítható. 

- Fejlesztő pedagógus hiányában a BTMN-s tanulók fejlesztését általános tanítói végzettségű látja el. 

- A sok évközi helyettesítés a tantestület kis létszáma miatt nagyban megnövelte a pedagógusok terhelését. 
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Köszönöm az együttműködést a tankerület és a nevelőtestület részéről! 

 

Nagyvázsony, 2018. augusztus 27. 

SzautnerAntalné 



 

 

 

MELLÉKLETEK 

 

1.) Jegyzőkönyv 

2.) Osztálystatisztikák 

3.) Versenyek 

4.) Végzős tanulók továbbtanulása 

5.) Iskolai étkezők 

6.) Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

7.) Intézményi önértékelés 2017/2018 
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1.  - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - 

2.  4,48 4,44 4,12 4,36 4,46 4,8 4,08 4,76 4,88 4,72 4,72 4,96 - - - - - - 4,83 4,61 

3.  3,95 4 3,85 3,6 3,74 4,35 3,95 4 4,75 4,6 4,65 4,45 - - - - - - 4,79 4,25 

4.  4,46 4,07 3,93 4,14 3,52 4,07 4 4,04 4,39 4,61 4,57 4,79 - 4,21 - - - - 
4,88 

 
4,27 

5.  4 3,64 3,16 3,8 3,41 3,92 3,08 3,76 4,12 4,24 4,36 4,48 3,72 3,12 - - - - 4,54 3,83 

6.  3,95 3,47 3,42 3,79 3,38 3,63 2,79 3,63 3,89 4,16 4,16 3,74 3,32 3,32 - - - - 4,63 3,68 

7.  4,37 3,58 3,26 3,89 3,75 3,89 3,29 - 4,32 4,11 4,53 4,05 3,74 3,26 4,16 4,42 2,95 3,95 4,73 3,9 

8.  3,95 3,43 3,33 3,71 3 3,62 3 - 4 4 - 3,85 3,43 3,38 3,62 3,71 3,19 3,38 4,48 3,58 

Iskolai 

átlag 4,18 3,83 3,61 3,92 3,63 4,06 3,5 4,04 4,35 4,37 4,51 4,38 3,56 3,5 3,88 4,05 3,08 3,65 4,63 4,01 
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1.oszt

ály 760 54,3 -  - 26 - - - - - 5 - - - - 1 1  

 

2.oszt

ály 1251 50,04 - - - 195 33 - 1 3 - 7 - - - - 1 - 1 

 

3.oszt

ály 803 40,15 - - - 59 6 1 - 2 - 6 1 1 - - 1 3 1 

 

4.oszt

ály 1542 55,07 - - - 73 5 - - 3 1 - - - - - 3 5 2 

 

5.oszt

ály 1610 64,4 0.08 3 - 5 - - - 2 8 1 - - - - 4 4 3 

 

6.oszt

ály 1133 59,63 2,52 3 - 36 2 2 - 1 3 8 2 4 - - 5 1 3 

 

 

7.oszt

ály 
1634 86 - - 1 54 12 2 1 1 3 1 - - - - 6 1 4 

 

8.oszt

ály 1581 75,28 0,14 - - 53 22 3 1 4 7 1 1 1 - - 6 1 2 

 

össze-

sen 10314 60,31 0,31 6fő 1fő 501 80 8 3 16 22 29 4 6 - - 27 16 16 

 

 



 

 

2017/18-os versenyeredmények 

Verseny neve, 
helye 

Résztvevő Felkészítő Helyezés 

Városlőd, Kultur-
wettbewerb 

Fenyő Zoltán Gerencsér Henriett megyei   1. 

Városlőd, Kultur-
wettbewerb 

FromvaldLéna Ursula Ziegler megyei   2. 

Városlőd, Kultur-
wettbewerb 

Takács Gréta NémethyKornélia bronzminősítés 

Logikai csapatverseny 
Balatonfüred 

Fenyő Zoltán 
Gettinger Evelin 
Kardos Luca 

 
RábelZoltánné 

 
8. hely 

Megyei  Sudoku verseny 
Veszprém 

Kötél Hanna 2.o. 
Nyúzó Bianka 
Izsán Vilmos 3.o. 
Kovács Krisztián 
Geisz Barbara 4.o. 
Kötél Réka 
Varga Miklós 
Húsvéth Zalán 5.o. 
Németh Kristóf 
Szeifer Zoltán 
Magasi József 6.o. 
Gettinger Evelin 7.o. 
Molnár Bálint 
Sipos Luca  

Magasi Józsefné 
 
Kőrös Andrea 
 
Kardos Beáta 
 
 
Szautner Antalné 
 
 
Rábel Zoltánné 

                         megyei   
Gettinger Evelin   4.  
 
Kötél Hanna   6.  
 
Hibátlan: 
Izsán Vilmos 
Kovács Krisztián 
Húsvéth Zalán 
Magasi József 
Molnár Bálint 

Varga Tamás matemati-
ka verseny 
iskolai forduló 

Kardos Luca 8.o. 
Kiss Zsolt 8.o. 
Mester Csanád 8.o. 
Fenyő Zoltán 7.o. 
Gettinger Evelin 7.o. 

 
Rábel Zoltánné 

 
Továbbjutott: 
Fenyő Zoltán 
Gettinger Evelin 

Simonyi helyesírási 
verseny 
Veszprém megyei 

Kiss Laura 4. 
Biró Lili 5. 
Molnár Barbara 5. 
Biró Milán 6 
Magasi József 6. 
Fenyő Zoltán 7. 
Kardos Luca 8. 

Borbély Magdolna 
CzaunnéNeményi Mari-
anna 
Kardos Beáta 

 
Fenyő Zoltán  
megyei 1. hely 
Biró Milán 6.hely 

Simonyi anyanyelvi 
csapatverseny 
megyei 

Fenyő Zoltán 7. 
Molnár Bálint 7. 
Kardos Luca 8. 

Borbély Magdolna 
CzaunnéNeményi Mari-
anna 

megyei 3. hely 

Simonyi Kárpát-
medencei helyesírási 
verseny iskolai forduló 

Biró Lili 5. 
Kiss Anna 5. 
Magasi József 6.o. 
Csillag Kristóf 6.o. 
Biró Milán 6.o. 
Bokor Dániel 7. 
Fenyő Zoltán 7. 
Gettinger Evelin 7. 
Kardos Luca 8. 

Borbély Magdolna 
CzaunnéNeményi Mari-
anna 
 

Tovább küldve: 
Biró Lili 5. 
Kiss Anna 5. 
Biró Milán 6. 
Csillag Kristóf 6. 
Fenyő Zoltán 7. 
Kardos Luca 8. 
Továbbjutott: 
Fenyő Zoltán 7. 
Kardos Luca 8. 
 

Coco meseíró Pályázat 
Cinema City Budapest 
országos 

Biró Lili 5. 
Dobossy Dóra 5. 
Husvéth Zalán 5. 

Borbély Magdolna 
 

Emléklap 
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Huszti Zsófia 5. 
Kiss Anna 5. 
Molnár Barbara 5. 
Rába Ádám 5. 
Szeifer Zoltán 5. 
Kű Rebeka 5. 
Varga Rebeka 5. 
Karisztl Péter 5. 
Nyári Béla 5. 
Korcz Beáta 5. 

Bem matematika ver-
seny Veszprém 
Megyei 1. forduló 

Kardos Luca 8.o. 
Kiss Zsolt 8.o. 
Mester Csanád 8.o. 
Fenyő Zoltán 7.o. 
Molnár Bálint 7.o. 
Biró Lili 5.o. 
Kiss Anna 5.o. 
Kötél Réka 4.o. 
Varga Miklós 4.o. 

 
Rábel Zoltánné 
 
 
 
Szautner Antalné 
 
Kardos Beáta 

Továbbjutott: 
Fenyő Zoltán 1. hely 
Molnár Bálint 5. hely 
Kardos Luca 5. hely 

Német nemzetiségi 
versmondó verseny 
helyi forduló 

Takács Gréta 3. o UrsulaZiegler 2. helyezés 

Mikulás futás 3. o Takács Gréta  
Baracska Barnabás Rózsás 
Áron  
Izsán Vilmos  
Horváth-Budai Bertalan 

Strommer László Takács Gréta 2. hely. 
Baracska Barnabás 3. hely 
Rózsás Áron 4. hely 
Izsán Vilmos 7. hely 

Szakmára fel! 
Veszprém Megyei Ke-
reskedelmi Iparkamara 
(megyei) 

Szak(ma)kör: 7. oszt. 
Fenyő Zoltán 
Bokor Dániel 
Molnár Bálint 
Szakáll Ákos 
Nyergetők: 7. oszt. 
Sipos Luca 
Mátyás Réka 
Forintos Anna 
Szita Zoltán 

Borbély Magdolna Szak(ma)kör: 
megyei 1. hely 
Fenyő Zoltán 
Bokor Dániel 
Molnár Bálint 
Szakáll Ákos 
Nyergetők: megyei 3. 
Sipos Luca 
Mátyás Réka 
Forintos Anna 
Szita Zoltán 

Foci körzeti diákolimpia Biró Milán, Kálmán Taímás, 
Magasi József, Csillag Kristóf, 
Husvéth Zalán, Németh Kris-
tóf 

Strommer László Őszi fordulók után 2. helyen 

Foci körzeti diákolimpia Kálmán Rebeka, György An-
tónia, Rajki Eszter, Biró Lili, 
Molnár Barbara, Gettinger 
Evelin 

Strommer László Őszi fordulók után 2. helyen 

Foci fiú Karácsony Kupa 5-8. osztályok Strommer László 1. 6.o. 
2. 8.o. 
3. 5. o. 
4. 7.o. 

Foci lány Karácsony 
Kupa 

5-8. osztályok Strommer László 1. 6.o. 
2. 8.o. 
3. 7.o. 
4. 5.o. 

Varga Tamás matemati-
kai verseny 

 
Fenyő Zoltán 7. o. 

 
Rábel Zoltánné 

Fenyő Zoltán 
megyei 2. hely 
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megyei forduló 
Veszprém 

Gettinger  Evelin 7. o. Gettinger Evelin  
megyei 6. hely 

Bem matematika ver-
seny  
Megyei 2. forduló 
Veszprém 

 
Fenyő Zoltán 7.o. 
Molnár Bálint 7.o. 
Kardos Luca 8.o. 

 
Rábel Zoltánné 

Fenyő Zoltán 
megyei 1. hely 
Molnár Bálint 9. hely 
Kardos Luca 13. hely 
 

Mosonmagyaróvár 
regionális döntő 

Fenyő Zoltán 7.o. Gerencsér Henriett regionális 6. hely 

Mosonmagyaróvár 
regionális döntő 

Fromvald Léna 2.o. UrsulaZiegler regionális 1. hely 

 
Kenguru országos ma-
tematika verseny 

Kardos Luca 8.o. 
Fenyő Zoltán 7.o. 
Gettinger Evelin 7.o. 
Szita Zoltán 7.o. 
Biró Lili 5.o. 
Kötél Réka 4.o. 
Varga Miklós 4.o. 
Kovács Krisztián 3.o. 
Tóth Zsolt 3.o. 

 
Rábel Zoltánné 
 
 
Szautner Antalné 
Kardos Beáta 
 
Kőrös Andrea 

 
Fenyő Zoltán 
megyei 2.hely 
Kardos Luca 
megyei 10.hely 

Alapműveleti  
területi verseny  
Balatonfüred 

Kardos Luca 8.o 
Fenyő Zoltán 7.o 
Gettinger Evelin 7.o. 
Molnár Bálint 7.o. 
Magasi József 6.o. 
Biró Lili 5.o. 
Kiss Anna 5.o. 

 
Rábel Zoltánné 
 
 
 
Szautner Antalné 

 
Fenyő Zoltán 1. hely 
Gettinger Evelin 2. 
Kardos Luca 2. 
Biró Lili 4. 

Alapműveleti  
megyei verseny  
Balatonfüred 

  
Rábel Zoltánné 

Fenyő Zoltán  
megyei 1. hely 
Kardos Luca 5. hely 
Gettinger Evelin 6. hely 

Megyei környezetvé-
delmi csapatverseny 
Várpalota 

 
Kardos Luca 8.o. 
Mester Csanád 8.o. 
Fenyő Zoltán 7.o. 

 
Rábel Zoltánné 

megyei 1. hely 
Kardos Luca 
Mester Csanád 
Fenyő Zoltán 

Országos Alapműveleti 
Matematika Verseny  
Marcali 
 

 
Fenyő Zoltán 7.o. 

 
Rábel Zoltánné 

 
országos 9. hely 
Fenyő Zoltán 

Budapest, 
Landesfinale 

Fenyő Zoltán 7.o. Gerencsér Henriett országos 4. hely 

Budapest, 
Landesfinale 

Fromvald Léna 2.o. UrsulaZiegler országos 2. hely 

Életmese - fogalmazás-
pályázat 

Takács Gréta Elizabeth 3.o. 
Horváth-Buday Bendegúz 2. 
o. 
Biró Lili 5.o. 
Husvéth Zalán 5.o. 
Kiss Anna 5.o. 
Molnár Barbara 5.o. 
Németh Kristóf 5.o. 
Huszti Zsófia 5.o. 
Szórádi Kíra 5.o. 
Stáhl Károly 6.o. 
Szakáll Ákos 7.o. 
Kiss Zsolt 8.o. 

Borbély Magdolna 
Kőrös Andrea 

könyvjutalom 
 
Meséje bekerült a kiadványba, 
átveheti a Parlamentben: 
 
Takács Gréta Elizabeth 3.o. 
Husvéth Zalán 5.o. 
Kiss Anna 5.o. 
Huszti Zsófia 5.o. 
Stáhl Károly 6.o. 
Mester Csanád 8.o. 
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Mester Csanád 8.o. 
 

 
 
 

Simonyi Kárpát-
medencei helyesírási 
verseny megyei forduló 

Fenyő Zoltán 7. 
Kardos Luca 8. 
 

Borbély Magdolna 
 

megyei 12. hely 
megyei 10. hely 
 
 

ImagineLogo verseny 5. osztályosok Czaun József 1. Varga Miklós 
2. EbeleDániel,  
3. Kiss .Ákos,  
4. Kungl Ramóna 

 

 

Iskolai étkezők 

 

 Napközi I. Napközi II. Menza I. Menza II. Összesen 

ingyenes 14 12 3 4 32(19%) 

50%-t fizetők 11 2 11 14 38(22 %) 

teljes áras 10 3 24 16 53(31 %) 

Összesen 35 17 38 33 123(72 %) 



 

 

Kimutatás a végzett tanulók továbbtanulásáról 

 

 

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 2017/18 tanév végén 

A Nkt. 4§ 37. pontjának megfelelőn lemorzsolódással veszélyeztetettek (akiknek a 2017/18-as tanévben az 

átlageredménye 3-as alatti (szorgalom és magatartás jegy nélkül), vagy a 2016/17-os tanév végi eredmény-

hez képest átlageredménye 1,1 –es romlást mutat. 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók a 2017/2018 tanév 2. félévében 

osztály létszám 
A létszámból 3-as alatti a tanév végi 

átlaga 

A létszámból 1,1 –es romlást 
mutat az előző tanévhez ké-

pest 

5. 4 fő 4 fő 0 

6. 6 fő 6 fő 0 

7. 3 fő 3 fő 0 

8. 3 fő 3 fő 0 

Összesen 16 fő 16 fő 0 fő 

 

Megjegyzés: A 172 tanuló között 16 fő, akinek átlageredménye nem éri el a hármast. Ezen tanulók között 6 

tanuló nem érte el valamely tantárgyból az elégséges szintet, így javítóvizsgára kötelezettek. Minden tanuló 

eredményes javítóvizsgát tett, így évismétlő diákunk nincs.  A többi tanuló gyengébb képessége miatt stabil 

29% 

33% 

38% 

8. osztályos tanulók továbbtanulása 

gimnázium

szakgimnázium

szakközépiskola
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kettes (átlagosan 2,7-2,9-es átlag) eredményt produkál, de a bukás nem fenyegette őket, nem érzem őket 

lemorzsolódással veszélyeztetetteknek. Természetesen, hogy ezt elkerüljük sok mindent megteszünk (fej-

lesztések, korrepetálások, szülői kapcsolattartás, egyéni segítségnyújtás, …) pedagógiai eszközeinkkel. 

A tanév végén javító-

vizsgára kötelezett ta-

nulók 

7 fő ebből 

sikeres vizsgát 

tett: 
7fő 

évet ismétel: 0 fő 

A tanév végén évismét-

lésre kötelezett tanulók 
0 fő 

   

 

Egy 6. osztályos tanuló szülője kérte gyermeke felvételét a HÍD II. programba, ez a tanuló a következő tan-

évben az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskolába folytatja tanulmányait. 
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Intézményi Önértékelés 2017/2018. 

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET 

2018 

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 intézményi elvárás rendszer és a rendelkezésre álló dokumentumok egyértelműen alátámasztják az in-

tézmény vezetésének feladatait, leosztva az összes munkavállalóig. 

1.1.2. 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Ered-

mények 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. 

Konkrét, részletes kimutatások és eredményértelmezések történnek az intézménynél. Az iskola helyzetének 

megítélése, főleg a hasonló helyzetű és jellegű intézményekkel összehasonlítva kiemelkedő. 

1.1.3. 

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

datra időben megtörténik. 

Az intézményvezető, a munkaközösség-vezetők egyeztetnek a kollégákkal, együtt meghatározzák a célokat, 

feladatokat. Mindenki számára értelmezhető és elfogadható közös értékrendszert dolgoznak ki. (interjúk, 

beszámolók) 

1.1.4. 

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a fenntartóval, a helyi nemzetiségi önkormányzattal, az intézményt 

támogató intézményekkel és jogi személyekkel, a minisztériumokkal, a Gyermekjóléti szolgálattal, stb. Az 

intézményi elvárás rendszer, SZMSZ, Pedagógiai Program, az intézményi munkatervek alátámasztják a jog-

szabályi megfelelést. 

1.1.5. 

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

inak összehangolása megtörténik. 

Rendszeresen nyomon követik a közoktatásban zajló folyamatokat, ezekhez igazodó programot dolgoznak 

ki. Az intézményi munkatervek és a kapcsolódó beszámolók, a különböző mérések eredményei a tervezés 

alapjait képezik az iskolában. (PP, Munkaterv, beszámolók, intézkedési terv, mérési eredmények) 
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1.1.6. 

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

Az intézményben hatékonyan működik a két munkaközösség, meghatározott feladatok szerint. A Munkater-

vek és az év végi beszámolók alátámasztják a tervek megvalósultát, illetve ennek formáit. A tervek az in-

tézményi dokumentumokkal összhangban vannak, tartalmaznak kiemelt feladatokat is. (beszámolók, inter-

júk) 

1.2. Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív ter-

vezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? 

1.2.7. 

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. 

Az intézményi dokumentumok a jogszabályi előírások alapján módosításra kerültek, az oktatáspolitikai cé-

lokkal összhangban vannak. Figyelemmel kísérik a jogszabályi változásokat, tisztában vannak ezek követ-

kezményével és a dokumentumaikat ezzel összhangban készítik. (Pedagógiai Program, Egymást követő két 

tanév beszámolója, intézményi önértékelés értékelő lapjai, vezetővel készített interjú, pedagógusok képvise-

lőivel készített interjú) 

1.2.8. 

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

követhető. 

Az intézmény tervezési dokumentumaiban megjelenő célok koherens egységet mutatnak a megvalósítás 

dokumentumaiban szereplő adatokkal. (PP, Munkaterv, beszámolók) 

1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása? 

1.3.9. 

A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális ele-

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

céljai, feladatai.) 

A tervezett oktatási-nevelési célok szervesen illeszkednek a kerettantervhez. A tantestület a munkájában 

előtérbe helyezi a tanulás és tanítási folyamat egységét. A tervek megvalósítása tanévekre bontott, meghatá-

roznak éves kiemelt feladatokat. (PP, Munkaterv, beszámolók) 

1.3.10. 

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

ai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek és a 

diákönkormányzat bevonásával történik. 

A munkaközösségek az intézményen belül meghatározott feladatok szerint aktívan működnek. (éves munka-

terv, beszámolók, interjúk) 

1.3.11. 
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Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását. 

Az intézményi dokumentumokban részletes meghatározzák, szabályozzák az intézmény nevelési-oktatási 

céljait, az értékelés módját, gyakoriságát, ezeket a vezetőség számon kéri és ellenőrzi.(PP, Munkaterv, be-

számolók, interjúk) 

1.3.12. 

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

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

munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. 

A munkatervek elkészítésénél megfigyelhető a fentiekre való törekvés. A munkaközösségek saját területükre 

lebontva végzik a tevékenységeket és vizsgálják a megvalósulást. (PP, munkatervek, beszámolók) 

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

1.4.13. 

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 

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

nőrzője. Az intézményi munkatervek és a tanév végi beszámolók összhangja megfigyelhető. (Munkaterv, 

beszámolók, interjúk) 

1.4.14. 

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

Az előző évi értékelésre építve fejlesztő célú elemek, nevelési és oktatási feladatok jelennek meg a munka-

tervekben. A tanév végi beszámolókban a mérési eredmények és azok alapos elemzése is megjelenik, ezt is 

figyelembe véve történik a következő tanév tervezése. (Munkaterv, beszámolók, interjúk) 

1.4.15. 

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 

Kiemelten jelennek meg az intézmény hagyományai az éves tervezésben. (Beszámolók, interjúk) 

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 fejlesz-

tési céljait. 

A helyszíni vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a pedagógusok éves tervező munkája (munkaközösségi 

tervek, tanmenetek) tartalmazzák az intézményi belső elvárásokat és a fejlesztési célokat. A tanmeneteket a 

tanulócsoportokhoz igazítják a pedagógusok. A pedagógusok között folyamatos az együttműködés. Az in-

tézményi dokumentumokban kiemelt szerepet kap a kompetenciafejlesztés folyamata. (Mérések elemzése, 

Munkatervek, interjúk, tervezési dokumentumok) 

1.5.17. 
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A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. 

Az éves tervezés a munkatervekben jól áttekinthető. (beszámolók) 

1.5.18. 

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

Az iskolában lefolytatott helyszíni ellenőrzés során a bekért dokumentumok alátámasztották a megfelelősé-

get. (tanulói munkák, plakátok, dekorációk: helyszíni áttekintés, intézményi bejárás) 

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 

1.6.19. 

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. 

Az intézményben kialakították a belső önértékelés feltételeit. Az intézkedési tervet az intézményi sajátossá-

gok figyelembe vételével fejlesztették ki. A terv megvalósulását figyelemmel kísérik, a vezetőség segíti a 

BECS munkáját. (interjúk, intézményi önértékelés) 

1.6.20. 

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

nőriz. 

A helyszíni vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az Ellenőrzési terv tartalmazza a tanévi feladatokat, az 

ellenőrzési munkát. Feljegyzések készülnek, megfogalmazzák a kiemelkedő és fejleszthető területeket is. 

(interjúk, intézményi önértékelés) 

1.6.21. 

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, értékelésé-

hez szükséges mutatókat. 

Az intézmény dokumentálja a különböző mutatókat. A kompetenciamérések, nyelvi mérések eredményeit 

beépítik a tervezés folyamatába. Elemzik az eredményeket, célokat, feladatokat határoznak meg hozzá. Az 

óra- és foglalkozás látogatások a mindennapi munka részét képezik. (beszámolók, interjúk, helyszíni doku-

mentumok) 

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 iskola fejlesztési folyamataiba. (mé-

rés értékelés dokumentumai, beszámolók) 

1.6.23. 

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok önértékelése 

során is. 

Mindenki számára értelmezhető és elfogadható közös értékrendszert dolgoznak ki. A megvalósítás során 

figyelembe veszik a megváltozott körülményeket, ezekhez igazodni képesek. (PP, Beszámolók) 

1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés? 
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1.7.24. 

Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, alapját az intézményi önértékelési 

rendszer jelenti. 

Az intézményben hatékony önértékelő-rendszert működtetnek. Figyelembe veszik a kapott adatokat, azokat 

a fejlesztés alapjául használják fel. (Önértékelési dokumentumok, beszámolók) 

1.7.25. 

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

ban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 

A feltárt gyengeségek kiküszöbölésére hatékony programokat dolgoz ki a vezetőség. (önértékelési dokumen-

tumok, intézkedési terv) 

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 megis-

merésére vonatkozó mérési rendszer működik. 

A DIFER, a kompetenciamérések eredményeit példamutató módon elemzik, figyelemmel kísérik. (Mérések 

dokumentumai, helyszíni dokumentumelemzés, interjúk) 

1.8.27. 

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

követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 

Pedagógiai Programban szabályozottan, elfogadottan működtetik. (PP) 

1.8.28. 

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

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

Az intézményi dokumentumokban részletes szabályozza az intézmény az értékelés módját, gyakoriságát, 

ezeket számon kéri és ellenőrzi. Ez a partnerek számára is elérhető a honlapon. (PP, Házirend) 

1.8.29. 

Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói teljesítményeket dokumentál-

ják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet ké-

szítenek. 

Az intézményben elektronikus naplót használnak, vezetése naprakész. 

1.8.30. 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és szülei-

nek/gondviselőjének. 

A folyamatos visszacsatolás a számonkérések különböző formáinak alkalmazásával történik. Az eredmé-

nyek azonnal bekerülnek az ellenőrzőbe, láthatóvá teszik a szülők számára is az eredményességet. A szülők-
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kel történt beszélgetés feltárta, hogy szükség esetén akár fogadóórán vagy egyéb helyzetekben is rendelke-

zésre állnak a pedagógusok (telefon, email, stb.) (szülői 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 ellenőr-

zések során feltárt információk felhasználása. 

A szükséges változtatásokat a módosítások során elvégzi az intézmény. A pedagógusok javaslataikkal segí-

tik a munkát. (PP, SZMSZ, interjúk) 

1.9.32. 

Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesz-

tések meghatározása, és az intézmény a mérési-értékelési eredmények függvényében korrekciót végez szük-

ség esetén. 

Figyelembe veszik a kapott adatokat, azokat a fejlesztés alapjául használják fel. ( beszámolók, 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. Ehhez különös figyelem-

mel értékeli a tanulási eredményeket és úgy tervezi meg a humán erőforrási igényeit is. A szülők elmondása 

alapján az intézmény mind a segítséget igénylő tanulók, mind a tehetséges tanulók érdekében megfelelő 

oktatási lehetőségeket biztosít. (PP, Munkatervek, interjúk) 

1.9.34. 

A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erős-

ségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevo-

nása természetes gyakorlata az intézménynek. 

A pedagógusok között jól működik a tudásmegosztás. Egymás ötleteiből merítenek, megosztják egymással 

tapasztalataikat. Segítik egymást akár az IKT eszközök megfelelő szintű használatában is. Az intézmény 

vezetése ehhez támogatást nyújt, például szakmai előadókat hívnak, továbbképzésekre járnak, ötletelnek. 

(interjúk) 

1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Kompetencia alapú oktatás erősítése. 

Kiemelkedő területek: 
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Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljainak megfelelően 

készülnek. Erős összetartás a nevelőtestületen belül. 

 

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 osz-

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

A pedagógiai programban életkorokra bontva megjelenő személyiségfejlesztési feladatokat és eszközöket az 

éves munkatervek alapul veszik. A tervekhez készült beszámolók részletesen tartalmazzák a megvalósított 

feladatokat, elért eredményeket, elemzések mutatnak rá a hatékonyságra, az esetleges problémákra, hiányos-

ságokra. (Pedagógiai program, munkatervek, beszámolók, vezetői interjú, pedagógusokkal készített interjú) 

2.1.2. 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. 

Az iskolai dokumentumok, az éves tervezés alátámasztja a tanulói szükségletekre, igényekre való odafigye-

lést. A tanulók számára nyújtott iskolai programok lehetőséget kínálnak a képességfejlesztés széles skálájá-

ra. (Vezetői interjú, pedagógusokkal, szülőkkel készített interjú) 

2.1.3. 

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

alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. 

Az intézményben alkalmazzák a DIFER-mérést az első osztályba került tanulók alapképességeinek feltérké-

pezésére. Nyolcadik évfolyamon kimeneti mérést végeznek a tanulók nyelvi képességeiről. Az osztályfőnöki 

munkatervek tartalmaznak a szociális képességek feltérképezését szolgáló méréseket. (Pedagógiai program, 

interjú a vezetővel, pedagógusokkal, szülőkkel) 

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. 

Továbbképzések alkalmával bővítették a pedagógusok ez irányú módszertani ismereteiket, pedagógiai kultú-

rájukat. Mind az egy osztályban tanító pedagógusok, mind pedig az egy munkaközösségbe tartozó pedagó-

gusok között jól működik a team munka az ismeretek, tapasztalatok, módszerek megosztására, alkalmazásá-

ra. (Továbbképzési terv, interjú a vezetővel, pedagógusokkal, szülőkkel) 

2.2.5. 
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A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak 

végre. 

Az éves munkatervekben határozzák meg a feladatokat, a megvalósításról a beszámolókban adnak számot a 

pedagógusok. (Pedagógiai program, munkatervek, interjúk vezetővel, pedagógusokkal) 

2.2.6. 

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

(tanórai és tanórán kívüli tevékenységek), DÖK programokban. 

A munkaközösségek munkatervében, a DÖK munkatervben, az osztályfőnöki munkatervekben, a hozzájuk 

kapcsolódó beszámolókban nyomon követhető a megvalósítás. (Interjúk) 

2.3. Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése? 

2.3.7. 

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

és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. 

Az iskola számon tartja mind a kiemelkedően tehetséges, mind pedig a tanulási és egyéb nehézséggel küzdő 

tanulóit. Tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt a megfelelő fejlesztést, gondozást nyújtják e 

tanulók számára. (Interjú vezetővel, pedagógusokkal) 

2.3.8. 

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzeté-

ről. 

Az iskola vezetősége és az érintett pedagógusok szorosan együttműködve reális információkkal rendelkez-

nek az általuk tanított-nevelt gyermekek szociális hátteréről (pl: már ismerik a családot nagyobb gyermek 

révén, szükség szerint családlátogatást végeznek, kapcsolatban állnak a helyi önkormányzattal, szociális és 

eü. intézményekkel.) (Interjú pedagógusokkal) 

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 há-

lózattal, stb. 

Az iskola stratégiai dokumentumai: Pedagógia program, SZMSZ, illetve az éves tervezés ezek szellemében 

készül. A kapcsolattartás formái a dokumentumokban nyomon követhetők. (Pedagógiai program, interjú 

vezetővel, pedagógusokkal, szülőkkel) 

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 ne-

velési-oktatási módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása, és azok bevezetésének megtervezése. 
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A szakmai munkaközösségek munkatervében nyomon követhető a képességek szerinti differenciálás alkal-

mazása, a tanulás tanulásának bemutatása. A rászoruló tanulók esetében fejlesztő pedagógus általi segítség 

biztosítása a tanuló képességének, egyéni haladási tempójának megfelelően. (Pedagógiai program, interjú 

szülőkkel) 

2.4.11. 

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

met kapnak. 

A beszámolókból és a látogatás során készített interjúk alapján megállapítható, hogy differenciálással, hát-

ránykompenzálással, egyéni fejlesztéssel, segítik ezeknek a tanulóknak a haladását. Fejlesztőpedagógusok, 

pedagógiai asszisztens, utazó gyógypedagógus is segíti a munkát. (pedagógiai program, beszámolók, interjú 

vezetővel, pedagógusokkal, szülőkkel) 

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 rendszeresen kapnak segítséget. 

Ugyanakkor az intézmény figyelmet fordít a tehetség kibontakoztatására. A pedagógusok ismerik a tanulók 

testi és szellemi képességeit, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel, mintát adnak szaktárgyanként is a ha-

tékony tanulás elsajátítására. (Pedagógiai program, munkatervek, interjúk) 

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

2.5.13. 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban előír-

tak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető. 

A pedagógiai programban részletesen kidolgozott egészségfejlesztési program érintőlegesen megtalálható a 

tervekben, beszámolókban. Ugyanakkor az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésé-

re is. Tanórákon, foglalkozásokon, jeles napokon, témahetek keretében és egyéb szabadidős tevékenységek 

során alkalom nyílik a környezettudatos nevelésre. (Pedagógiai program, munkatervek a beszámolókkal, 

helyszíni bejárás során megfigyelés) 

2.5.14. 

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

Igen, külön lehetőséget kínál erre a fenntarthatósági témahét, az ökoiskolai program, a jeles napok közül a 

Medve-nap, Márton nap és egyéb szabadidős tevékenységek. (Interjú szülőkkel, pedagógusokkal) 

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. 
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Az intézményben hangsúlyos a közösségfejlesztés. Tanítási órákon és az órán kívüli tevékenységek során 

alkalmazzák a tanulói együttműködés sokrétű formáit, megismertetik az együttműködés szabályait. Az alsó 

és felső tagozati együttműködésben beváltnak tartják a testvérosztályok rendszerét. (Pedagógiai program, 

SZMSZ, interjú pedagógusokkal, szülőkkel) 

2.6.16. 

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

rájuk bízott tanulócsoportok, közösségek fejlesztését. 

A pedagógusok ismerik a közösségfejlesztés lépéseit. Valamint az osztályfőnök és a pedagógus feladatai 

közt és a munkaköri leírásokban körvonalazottak a feladatok. (interjú vezetővel, pedagógusokkal, szülőkkel) 

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. 

A beszámolókban az előző évi értékelésre építve fejlesztő célú elemek, nevelési és oktatási feladatok jelen-

nek meg a munkatervekben. (Munkatervek, beszámolók) 

2.6.18. 

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

cserét és együttműködést. 

Az intézményen belüli információáramlás több irányú, a testület tagjai időben megkapják a munkájukhoz 

szükséges információkat a munkaközösség-vezetők vagy az intézményvezető által. A tanulók tájékoztatása 

is folyamatos az E-naplóba kerülő dokumentációval, az ellenőrző könyvbe, tájékoztató füzetbe írt informá-

ciókkal és a közösségi oldalak zárt csoportjaiban való információátadás segítségével. (SZMSZ, interjú peda-

gógusokkal, szülőkkel) 

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

2.7.19. 

Közösségi programokat szervez az intézmény. 

Mind a szülőkkel, mind az iskola körzetébe tartozó települések lakosaival együttműködve sokoldalú és sok-

féle közösségi rendezvényt szervez és bonyolít az intézmény. Kiemelten fontosnak tartják a Nemzetiségi 

napot, valamint az apród és vitéz avatót. (Pedagógiai program, interjú pedagógusokkal, szülőkkel) 

2.7.20. 

Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. 

A Diákönkormányzat tagjai aktívan kiveszik részüket az iskolai programok szervezéséből és lebonyolításá-

ból – pl. papírgyűjtés, karácsonyi vásár szervezése és bonyolítása-, iskolai pályázatok meghirdetéséből – pl. 

Állatok Világnapja alkalmából (Beszámolók, interjúk) 

2.7.21. 
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A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

Az intézmény bevonja a szülőket a közösség életébe, az intézményi hagyományok ápolásába, iskolai foglal-

kozásokba. Kirándulásokon, témanapokon, témaheteken és egyén iskolai rendezvényen aktívan bekapcso-

lódnak a tevékenységekbe. (Interjú pedagógusokkal, szülőkkel) 

2.7.22. 

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

kedések meghozatalába. 

Az intézményben a diákoknak, szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az őket érintő dön-

tések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat kezdeményezzenek. (SZMSZ, interjú szü-

lőkkel) 

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 szü-

lők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és gyermekükkel kapcsolatos információkhoz, aktívan 

részt vehessenek az iskolai életben. Az iskolai légkört a szülők családiasnak tartják. (Interjú szülőkkel) 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

A tanulók önálló tanulásának segítése. Konfliktus megoldási stratégiák bővítése. 

Kiemelkedő területek: 

Erős közösségformálás, kiemelkedő figyelem és törődés a gyerekekkel és egymással. A pedagógusok által 

alkalmazott módszertani sokoldalúság a tanítási órákon. Az integrált tanulók beilleszkedése, elfogadtatása 

társaik körében. Sokszínű tanórán kívüli, kulturális és szabadidős programok nyújtása mind az egyén, mind 

a közösség számára. 

 

3. Eredmények 

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 

3.1.1. 

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

A pedagógiai folyamatok átgondoltak, megtervezettek, az eredményességet mérésekkel, elemzésekkel vizs-

gálják. A nemzetiségi oktatás fontos mutatójaként tartják számon a célnyelvi mérés mellett a szóbeli házi 

vizsgán nyújtott teljesítményt, valamint a nemzetiségi középiskolában történő továbbtanulási arányt. (PP, 

interjúk, beszámolók) 

3.1.2. 
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Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából kulcsfontossá-

gú sikertényező indikátorok azonosítása. 

Igen. Mind a belső, mind az érintett külső partnerek bevontak. (SZMSZ, interjú szülőkkel) 

3.1.3. 

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: kompetenciamérések eredményei, tanév végi ered-

mények – tantárgyra, 2 évre vonatkozóan, versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi 

szint, települési szint, továbbtanulási mutatók, vizsgaeredmények, elismerések, lemorzsolódási mutatók (év-

ismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók), elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló), 

neveltségi mutatók. 

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket. pl.: kompetenciamérések eredményei, tanév végi 

eredmények, versenyeredmények, továbbtanulási mutatók, vizsgaeredmények, elismerések, lemorzsolódási 

mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók) stb. A partnerek tájékoztatását és véleményezé-

si lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. (Mérési eredmé-

nyek elemzése, interjú pedagógusokkal) 

3.1.4. 

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

figyelembevételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják. 

Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta kiegyensúlyozott. 

Részletes elemzést, továbbá összehasonlító elemzést is végeznek. Az elemzések, értékelések alapján megne-

vezik az erősségeket, kijelölik a fejlesztési feladatokat. (Mérési eredmények, interjú pedagógusokkal) 

3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? 

3.2.5. 

Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő. 

A kitűzött célok, a kiemelt feladatok reálisak, az eredmények az elvárásoknak megfelelők. (Munkatervek, 

beszámolók, interjú szülőkkel) 

3.2.6. 

Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatása eredményes, 

amely mérhető módon is dokumentálható (versenyeredmények, felvételi eredmények, stb.). 

Az intézményben folyó német nemzetiségi oktatás eredményes, a célnyelvi mérés eredményeit szóbeli házi 

vizsga eredményével együtt értékelik. Az eredményességi mutatók között tartják számon a nyelvi versenyek 

eredményeit és a nemzetiségi iskolai továbbtanulás arányát is. (Beszámolók, interjú szülőkkel) 

3.2.7. 

Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. 

A tantárgyi koncentráció jegyében, a fejlesztést szem előtt tartva a kollégák összefogva járulnak hozzá az 

eredményekhez. (Munkatervek, beszámolók, interjú vezetővel, pedagógusokkal) 
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3.2.8. 

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 

Ökoiskolai cím elnyerése (Beszámolók, interjú szülőkkel) 

3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 

3.3.9. 

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

A munkaközösségek folyamatosan egyeztetnek a megfelelő információáramlás érdekében. Az eredménye-

ket/versenyeredményeket közzéteszik, elismerik. (Munkatervek, beszámolók, mérési eredmények, interjú 

vezetővel, pedagógusokkal) 

3.3.10. 

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

Szakmai munkaközösségek a terveikben kitűzött célokat, a vállalt feladatokat, azok eredményességét elem-

zik, értékelik. Az elért eredmények alapján levonják a szakmai tanulságokat, meghatározzák további felada-

taikat. Beszámolóikban minderről a nevelőtestületet tájékoztatják. (Munkatervek, beszámolók, mérési ered-

mények elemzése, interjú vezetővel, pedagógusokkal) 

3.3.11. 

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

Évente megtörténik a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása, és 

az intézmény - szükség esetén - a mérési-értékelési eredmények függvényében korrekciót végez. (Munka-

tervek, mérési eredmények elemzése, beszámolók, vezetői interjú) 

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 

3.4.12. 

A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. 

Igen. Az osztályfőnökök számon tartják a tanulók továbbtanulását, további sorsukat.(Interjú vezetővel, pe-

dagógusokkal) 

3.4.13. 

A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 

Diákjaikat tudatosan készítik fel a továbbtanulásra. Felvételi előkészítő foglalkozásokat tartanak, melyek 

folytatódnak a felvételi vizsgák után is, biztosítva ezáltal is a középiskolára való felkészülést. (Interjú veze-

tővel) 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Középiskolai tanulókövetés dokumentálása. 

Kiemelkedő területek: 
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A tanulmányi eredmények, belső és külső mérések elemzése, értékelése, visszacsatolás. 

 

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) munkakö-

zösségek, egy osztályban tanító pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok. 

Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra áll. Két szakmai 

munkaközösség – alsós és felsős - mellett működik a német és az ökológiai munkacsoport is. A szakmai 

közösségek között megvalósul az együttműködés, ahogy az egy osztályban tanító pedagógusok teamjeiben 

is. (SZMSZ, munkatervek, beszámolók, interjú pedagógusokkal) 

4.1.2. 

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

nak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. 

A munkaközösségek és szakmai csoportok munkatervüket az intézmény céljainak megfelelően önállóan 

alakítják ki, a meghatározott célokat alapul véve készítik munkaterveiket. (SZMSZ, munkatervek, beszámo-

lók, interjú vezetővel, pedagógusokkal) 

4.1.3. 

A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 

A szakmai közösségek önállóan dolgoznak az intézményi célok mentén készített munkatervük szerint. A 

vezetők hatás- és jogköre tisztázott. (SZMSZ, munkatervek, beszámolók, interjú vezetővel) 

4.1.4. 

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

zajlik. 

Az intézményi munkaközösségek és szakmai csoportok a pedagógiai program céljainak megvalósítását vég-

zik saját műveltségi területükön. A közös célok a csoportok közötti együttműködéssel valósulnak meg. 

(SZMSZ, Munkatervek, beszámolók a munkaközösségek terveivel, beszámolóival, interjú pedagógusokkal) 

4.1.5. 

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

jainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 

Az intézményben folyó pedagógiai munka céljait az intézmény vezetősége az intézményi közösségekkel 

együtt határozta meg. A célok elérése érdekében preferálja az együttműködéseket, támaszkodik a közössé-

gek munkájára. (SZMSZ, munkatervek, beszámolók, interjú vezetővel, pedagógusokkal) 

4.1.6. 
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A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelé-

se. 

A munkaközösségek saját szakmai területükön részt vesznek a pedagógiai folyamatok megvalósulásának 

ellenőrzésében, értékelésében. (SZMSZ, munkatervek, beszámolók, interjú vezetővel, pedagógusokkal) 

4.1.7. 

A tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok kezdemé-

nyezően együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő problémák 

megoldásában. 

A pedagógusok a szakmai munkaközösségek munkájában, illetve az egy osztályban tanítók teamjeinek 

munkájában való részvételük mellett együttműködnek a fejlesztő pedagógusokkal, fejlesztő gyógypedagó-

gussal, az egyéb pedagógiai munkát segítő szakemberrel.(interjú vezetővel, pedagógusokkal) 

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 sokrétű együttműködés, a munkaközösségekben, munkacsoportokban hatékony szakmai 

műhelymunka valósul meg, melynek alapja a magas színvonalú szervezeti kultúra. (Interjú pedagógusokkal) 

4.2.9. 

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

A tudásmegosztás, továbbképzésekről a beszámolók a közösségeken belül működnek. Az új, illetve bevált 

módszerek, eljárások alkalmazása, tapasztalatok cseréje a munkaközösségeken belül, illetve között működik. 

(Továbbképzési program, interjú vezetővel, pedagógusokkal) 

4.2.10. 

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 

A tudásmegosztás, továbbképzésekről a beszámolók, bemutató órák, foglalkozások tartása a munkaközössé-

geken belül bevált gyakorlat. (Munkaközösség vezetők beszámolója, interjú pedagógusokkal) 

4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

4.3.11. 

Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki. 

Az információáramlás az intézmény vezetősége, a nevelőtestület, a diákok, szülők, valamint egyéb külső 

partnerek között mindkét irányban működik. (SZMSZ, interjú vezetővel) 

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. (SZMSZ, interjú vezetővel) 

4.3.13. 
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Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. 

Az információátadás szóbeli, papír alapú és digitális formája is működik mind az intézményen belül, mind 

pedig a külső partnerekkel. (SZMSZ, interjú vezetővel) 

4.3.14. 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez 

való hozzáférés. 

Az intézmény munkatársai megkapják a munkájukkal kapcsolatos tájékoztatást, hozzájutnak a munkájukkal, 

az iskolai élettel kapcsolatos információkhoz. (Vezetői interjú) 

4.3.15. 

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

Nevelőtestületi értekezletet évente több alkalommal tartanak a tervezés, célok meghatározása, feladatválla-

lás, az értékelés jegyében. Időpontjai előre meghatározottak, kiszámíthatók. A szakmai megbeszélések, 

munkaközösségi értekezletek is előre tervezettek. ( interjú vezetővel, pedagógusokkal) 

4.3.16. 

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

a munkatársakhoz. 

Az intézményvezető folyamatosan nyomon követi, a havi értekezleteken értékeli és informálja kollégáit el-

végzett munkájukkal kapcsolatban. (Interjú vezetővel, pedagógusokkal) 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Az intézményi kommunikáció, információáramlás folyamatának szabályozása. 

Kiemelkedő területek: 

A tudásmegosztás, az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok átvétele. Az alsó és felső tagozat, valamint az 

óvoda és iskola közötti átmenet segítése. 

 

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. 

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek 

azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése.(SZMSZ) Az intézmény kihasználja azokat a 

lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és megjelenik a szűkebb/tágabb közös-
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ség (szakmai szervezet, település) életében is feladatvállalásaival. (Munkaterv, beszámolók, interjúk, intéz-

ményi bejárás) 

5.1.2. 

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. (Munkatervek, interjúk.) 

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 

5.2.3. 

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik. 

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

kialakítja és működteti. ( interjúk, intézmény bejárás, Pedagógiai program, SZMSZ) 

5.2.4. 

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

Az intézmény terveinek elkészítése során egyeztet az érintett külső partnerekkel és a pedagógusok érdekeit 

szem előtt tartva alakítja ki álláspontját. Döntéseibe, azok előkészítésébe bevonja az érintett feleket (kollé-

gák, fenntartó önkormányzat, külső partnerek). ( interjúk) 

5.2.5. 

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése. 

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése. 

Folyamatos kommunikáció jellemzi a partnerekkel való együttműködést . (interjúk) 

5.2.6. 

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 

Az intézmény panaszkezelési szabályzata kidolgozás alatt. 

5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 

5.3.7. 

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

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

mény a fontos dokumentumokat megjeleníti a honlapján. 

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 a külső partnereit. Szóbeli, digitális, és papíralapon. A 

szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, az igazgató a szülői 

szervezet (közösség) választmányi ülésén, az iskola honlapján , az osztályfőnökök az osztályszülői értekez-

leten tájékoztatják.(Munkatervek, interjúk). 

5.3.9. 
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A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visz-

szacsatolják és fejlesztik. 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visz-

szacsatolják és fejlesztik. (SZMSZ, munkatervek, interjúk.) 

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

országos szint)? 

5.4.10. 

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

Az intézmény alappillére a helyi közéletnek. Műsorokkal, kulturális rendezvényekkel színesítik a környék-

beli települések életét. A pedagógusok és a diákok is fontosnak tartják a helyi közösségekhez, a lakóhelyhez 

való tartozás erősítését. (interjúk, beszámolók) 

5.4.11. 

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

Az intézmény alappillére a helyi közéletnek. Műsorokkal, kulturális rendezvényekkel színesítik a környék-

beli települések életét. A pedagógusok és a diákok is fontosnak tartják a helyi közösségekhez, a lakóhelyhez 

való tartozás erősítését. (interjúk, beszámolók) 

5.4.12. 

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

ezekre történő jelölésekkel. 

Az intézménynek nincs ilyen jellegű elismerése. (interjúk) 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Egységes , jól átlátható panaszkezelési szabályzat végleges elkészítése. 

Kiemelkedő területek: 

Meghívás szerint vesznek részt a helyi /regionális rendezvényeken, megjelenéseik ott színvonalasak, sokszí-

nűek. Külső kapcsolataik minden partnerrel jól működnek, tartalmilag pontosan meghatározottak. A fenntar-

tóval jó kapcsolatot ápolnak, pedagógiai -szakmai szükségletek szerint egyeztetnek. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

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

nak? 

6.1.1. 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meg-

létét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 
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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 rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szük-

séges infrastruktúrát. Jelzi a hiányokat a fenntartó felé. (munkatervek, beszámolók, interjú: vezetői.) 

6.1.2. 

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

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

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó tervvel, és figyelembe veszi az in-

tézmény nevelési/tanítási struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. Pályázatok, valamint a 

fenntartó segítségével fejleszti az belső infrastruktúrát. (interjú, intézmény-bejárás) 

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

nek, oktatásának? 

6.2.3. 

Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. 

Az intézmény folyamatosan, a társadalmi, valamint a nevelési-oktatási elvárásokat szem előtt tartva fejleszti 

az eszközparkját, környezetét. Az intézmény rendelkezik az SNI-s gyermekek szükségleteihez igazodó inf-

rastruktúrával (fejlesztő szoba). (interjú, intézménybejárás, PP) 

6.2.4. 

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

a megfelelő tárgyi eszközök. 

A nevelő-oktató munka egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, melynek 

alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének figyelembe vétele, a differenciálás, az egyéni fejlesztő 

módszerek és formák alkalmazása a tanulási-tanítási folyamatban. A megfelelő tárgyi eszközök rendelkezés-

re állnak (PP) 

6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága? 

6.3.5. 

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

náltsága, tanórán való alkalmazásuk nyomon követhető. 

Az intézmény az IKT eszközeit rendszeresen alkalmazza a tanító/nevelő munkájában, az eszközök kihasz-

náltsága megfelelő. (Intézményi elvárás rendszer, munkatervek, interjúk) 

6.4. Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljai-

nak? 

6.4.6. 
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Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka hu-

mánerőforrás-szükségletéről. 

Az intézmény reális képpel rendelkezik a nevelő munka humánerőforrás-szükségletéről. Az intézményben 

folyamatosan történik a pedagógusok továbbképzése, továbbtanulása. A kötelezőségen túl ezt a vezető is 

szorgalmazza. A vezető elsősorban az intézmény szakmai céljait tartja szem előtt. Az irányok, területek vá-

lasztásánál a pedagógusok is figyelembe veszik az iskola érdekeit. (hiányszakok lefedése, módszertani meg-

újulás, pályázati feltételek teljesítése) A vezető támogatja az egyéni életutakat, személyes ambíciókat. (inter-

júk, továbbképzési terv, Pedagógiai Program, pedagógusok képzettsége). 

6.4.7. 

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

számára. 

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

számára. A továbbképzések tervezésénél a vezetőség figyelembe veszi az intézmény humánerőforrás szük-

ségletét, valamint a pedagógusok igényeit is. ( interjúk, továbbképzési terv, Munkaterv) 

6.4.8. 

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

kiemelt hangsúlyt kap. 

A munkatervekben szerepel a pedagógusok egyenletes terhelésére való törekvés. (Munkatervek, interjúk) 

6.4.9. 

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

rált céljainak. 

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

jainak. (SZMSZ) 

6.4.10. 

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

figyelembe vételével alakították ki. 

A vezető elsősorban az intézmény szakmai céljait tartja szem előtt. Az irányok, területek választásánál a 

pedagógusok is figyelembe veszik az iskola érdekeit. (hiányszakok lefedése, módszertani megújulás, pályá-

zati feltételek teljesítése) A vezető támogatja az egyéni életutakat, személyes ambíciókat. (vezetői interjú, 

továbbképzési terv, munkatervek) 

6.4.11. 

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. 

A vezetők rendelkeznek a jogszabályi ismeretekkel, pedagógiai kultúrával, vezetői ismeretekkel. Átlátják az 

intézmény működését, az intézmény deklarált céljainak megfelelően szervezik, irányítják és ellenőrzik a 

pedagógiai munkát. (interjúk) 
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6.5. Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket 

alkalmaz? 

6.5.12. 

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

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

ben.(Munkatervek, beszámolók, SZMSZ). Pontos munkamegosztás, feladat és jogkör meghatározás jellem-

ző a munkatervek, beszámolók tartalmára. 

6.5.13. 

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

lyok jellemzik. 

Közösen megfogalmazott, elfogadott és betartott normák, szabályok jellemzők. (Munkatervek, beszámolók, 

SZMSZ) 

6.5.14. 

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

hatékonyság jellemző. 

Az intézmény alkalmazotti közösségére az elfogadás, és az egymással való kölcsönös együttműködés és az 

igényesség jellemző. Az intézmény bejárása során, valamint a pedagógusokkal és a szülőkkel készült inter-

júk során is ezt tapasztaltuk. (Interjúk). 

6.5.15. 

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

tézményen belül és kívül. 

Az intézmény munkatársai gyűjtik és többnyire megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlato-

kat. pl: továbbképzéseken tanultak szóbeli és gyakorlati átadása. (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 életében, a nevelő-oktató munkában prioritást élvez a hagyományok, ezen belül a nemzetiségi 

hagyományok tisztelete és ápolása. A szűkebb és tágabb környezet hagyományainak ápolása közösségmeg-

tartó erejű, nevelő hatású, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet 

működésében, és a nevelő-oktató munka részét képezik. Pedagógiai Programban részletesen kidolgozott 

(munkatervek, SZMSZ , beszámolók, Pedagógiai Program, interjúk) 

6.6.17. 

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

tottak új hagyományok teremtésére. 
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Az intézmény kiemelt feladatként kezeli a hagyományok ápolását, nagy hangsúlyt fektetve a nemzetiségi 

hagyományok ápolására. (PP, munkatervek) 

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

6.7.18. 

A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről rendszeresen 

beszámolnak. 

A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről rendszeresen 

beszámolnak. A felelősség és hatáskörök az SZMSZ-ben foglaltak szerint működnek.(SZMSZ, Pedagógiai 

Program, Munkatervek) . 

6.7.19. 

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 

Az intézmény vezetése törekszik az egyenletes terhelésre, a túlterhelés elkerülésére. A tantárgyfelosztásban 

figyelembe veszi a pedagógusok egyéni erősségeit, esetleges korlátait. ( interjúk, munkatervek, beszámolók) 

6.7.20. 

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

támogatják az adott feladat megvalósulását. 

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

támogatják az adott feladat megvalósulását.(SZMSZ). 

6.8. Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen témákban), valamint a fej-

lesztésekbe? 

6.8.21. 

Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés-előkészítésbe történő bevonása – képességük, 

szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján. 

A szakmai és belső szervezeti döntés-előkészítő munkát az intézményvezető a nevelőtestülettel és az érintet-

tek bevonásával végzi. (interjúk) 

6.8.22. 

Ennek rendje kialakított és dokumentált. 

A PP-ban, az SZMSZ-ben, a munkatervekben és az éves beszámolókban ennek megvalósulása nyomon kö-

vethető. 

6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 

6.9.23. 

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

tést. 

A nevelőtestület vegyesen használja a régi, jól bevált módszereket, valamint szívesen részt vesz újításokban. 

(interjúk). 
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6.9.24. 

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozások-

ra, fórumokra. 

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozások-

ra, fórumokra. ( Interjúk). 

6.9.25. 

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

tézményvezetés. 

Támogatják az eredményes, gyermek-centrikus tanulási eljárásokat. Rendszeresen látogatja a vezető és he-

lyettese a pedagógusok óráit. (interjú, beszámoló). 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Az intézmény lehetőségeihez mérten fejlessze tovább infrastrukturális feltételeit (IKT-eszközök, kísérleti 

eszközök, sportudvar, sporteszközök) 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény számára – nemzetiségi voltából adódóan is – hangsúlyozottan fontosak a hagyományok, és 

azok ápolása: amik megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésé-

ben, és a nevelő-oktató munka részét képezik. 

 

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 do-

kumentumban meghatározott célok a pedagógiai programban? 

7.1.1. 

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tan-

tervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal. 

Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, értékeli. Az intézmény 

napi gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás, elvárásoknak való megfelelés. (PP, munkaterv, be-

számolók, interjúk) 

7.1.2. 

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

sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. 

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

sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait, az intézmény sajátosságainak figyelembe vételével. 
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7.2. Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, megva-

lósítása? 

7.2.3. 

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását. 

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását. A Peda-

gógiai Programban, az SZMSZ-ben, a munkatervekben és az éves beszámolókban ennek megvalósulása 

nyomon követhető. 

7.2.4. 

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

munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül. 

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

munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül, nyomon követhető. 

7.2.5. 

A tervek nyilvánossága biztosított. 

Az intézmény alapdokumentumainak nyilvánossága biztosított. 

7.2.6. 

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

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

A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vo-

natkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. A munkatervben és az éves 

beszámolókban ennek megvalósulása nyomon követhető. 

7.2.7. 

A képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, annak érdekében tör-

ténik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvá-

rásainak. 

Az intézmény figyelembe veszi az intézmény deklarált céljait képzési, és fejlesztési terveit ezek ismeretében 

és tudatában készíti el. (képzési terv, interjúk) 

7.2.8. 

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

kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. 

A 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. 

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

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 
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A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

Az intézmény menedzselése a terveknek és megvalósulásuknak hatékonyabb bemutatásával. 

Kiemelkedő területek: 

A célok meghatározásánál az intézmény sajátosságait figyelembe veszik. A Pedagógiai Program szervesen 

illeszkedik és koherens egységet alkot a tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal. 

 

 

 

 


