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Intézményi tanfelügyeleti értékelés 

1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 

 

1.1.1. 

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását. 

A stratégiai célokat az intézményi pedagógiai, azon belül a szakmai program és a vezetési program 

tartalmazza. A stratégiai célok alapján meghatározott operatív célokat, a célok elérésének feladatait az 

intézményi tervek tartalmazzák (továbbképzési program, beiskolázási terv, tanévi intézményi munkaterv, 

munkaközösségi munkatervek, pedagógiai fejlesztési tervek, pedagógusok pedagógiai tervei stb.).  

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

intézmény vezetése a belső és külső partnerek bevonásával alkotja meg az intézmény stratégiai és operatív 

terveit. - belső szabályzat felállítása, mint a működéshez kapcsolódó belső szabályzat-SZMSZ 5-6. oldala - 

vezetői tevékenység, felelősség, feladatkörök meghatározása-SZMSZ 13-17. o. - munkaközösségek 

feladatainak meghatározása SZMSZ 27. o. - alkalmi, aktuális feladatokra alakult szerveződések SZMSZ 28-

29. o. - diákönkormányzatok feladatai SZMSZ 30. o. - szakmai munkaközösségek kapcsolatai, feladatai 

(ellenőrzés, értékelés, továbbképzések, pályázatok, versenyek) SZMSZ 31. o. - az iskola külső kapcsolatai 

SZMSZ 33-36. o. - továbbképzési program 2018-2023 - PP: 1.9 Kapcsolattartás szülőkkel, tanulókkal, 

pedagógusokkal, az iskola partnereivel 32.o. - Éves munkaterv 2017/2018: helyzetelemzés, kiemelt feladatok 

7.o., 4.2 A 2017/2018. tanév munkaterve 12.o. - Éves munkaterv 2016/2017-4.2 A 2017/2018. tanév 

munkaterve 10. o. 

 

1.1.2. 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az európai, országos, regionális és helyi szakmapolitikai 

célokat figyelembe véve konkrét, egyértelmű és mérhető célokat határoznak meg, amelyekhez az intézmény 

azonosítja, gyűjti, feldolgozza, értelmezi és felhasználja a működését befolyásoló (az Eredmények értékelési 

területnél felsorolt) mérési eredményeket, valamint a demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatókat 

(például szociokulturális felmérések adatai).  

A terület értékelése során megfigyelhető a pedagógiai programban és más stratégiai dokumentumban 

megtalálható célok megvalósulását biztosító pedagógiai folyamatok tervezési, megvalósítási, ellenőrzési és 

értékelési rendjének tudatossága. Az eredményeknek megfelelő és szükséges korrekciókat elvégzik, 

hatásosságát, fejlesztő jellegét folyamatosan vizsgálják. Továbbképzési program 5. beiskolázási terv, 11. o. 

PP 1.6 a pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 19. o. 1.7 A kiemelt figyelmet igénylő 

tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 22. o. Éves munkaterv 2016/2017: Intézkedési terv a tanulói 

eredménytelenségek kiküszöbölése érdekében 38. o. Éves munkaterv 2017/2018 4. o. Utravaló/Macika 

program, a lemorzsolódási mutató 5,2%-ról 11,3%-ra nőtt – vidéki településekről sok gyerek, 16 éves koruk 

után kiveszik az intézményből őket. SZMSZ: 4.2.1 A pedagógusok szakmai munkaközösségei – a szakmai 

munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül (egységes követelményrendszer, 

folyamatos mérések, segítségnyújtás a tanórák önképzéséhez) 27. o. 

 

1.1.3. 

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

feladatra időben megtörténik. 

A tervezés eredménye a pedagógiai program, amely rögzíti a célokat, amelyek befolyásolják az intézményi 

pedagógiai folyamatot. A munkaközösségek együttműködve alakítják ki a stratégiai és operatív terveket. A 

tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. Figyelembe veszik a 

munkaközösségek beszámolóit, javaslatait is és közös konszenzusban terveznek. A pedagógusok éves 

tervezése reális, a tervek megvalósultak. SZMSZ: tantárgyfelosztás, Pedagógiai program elfogadása, a 

feladatkörébe tartozó ügyek előkészítése a szakmai munkaközösségek által 21. o. SZMSZ: nevelőtestületi 

értekezletek, ezek formái (osztályfőnöki, humán reál, szakmai) 26. o. Éves munkaterv 2016/2017 és 



2017/2018: 7. sz. mellékletei: munkaközösségek terveivel PP 2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek 

számonkérésének követelményei és formái, a magasabb évfolyamba lépés feltételei 55. o. SZMSZ: 4.2.1 A 

pedagógusok szakmai munkaközösségei – a szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai 

területen belül (egységes követelményrendszer, folyamatos mérések, segítségnyújtás a tanórák önképzéséhez) 

27. o. 

 

1.1.4. 

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés.  

Az intézmény a jogszabályok figyelembe vételével és betartásával biztosítja kapcsolatát a fenntartóval. 

SZMSZ 33. az iskola külső kapcsolatai fejezet Éves beszámolók-jogszabályi háttér 6. o. 

 

1.1.5. 

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

összehangolása megtörténik. 

Az önértékelési ciklus még nem zárult le, a pedagógusok között csak közismereti tantárgyat tanító kolléga 

önértékelése zajlott le az elmúlt két tanévben. Az eredményeiket elemzik. - Intézményi önértékelés 

jegyzőkönyve, vezetői interjú 

 

1.1.6. 

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

Az intézmény vezetése a belső és külső partnerek beszámolóinak megállapításai alapján alakítja ki a következő 

tanév tervezetét. A munkaközösségek együttműködve alakítják ki a stratégiai és operatív terveket. (SZMSZ: 

A tanév helyi rendje tartalmazza 37. o. Éves munkaterv 2017/2018: 7. sz. melléklet: munkaközösségek éves 

tervei 20. o.) 

 

1.2. Milyen az intézményi stratégiai terv és az európai, országos, regionális, helyi szakmapolitikai, illetve 

köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? 

 

1.2.7. 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az európai, országos, regionális és helyi szakmapolitikai 

célokat figyelembe véve konkrét, egyértelmű és mérhető célokat határoznak meg.  

Megfigyelhető a pedagógiai programban és más stratégiai dokumentumban megtalálható célok 

megvalósulását biztosító oktatáspolitikai, pedagógiai folyamatok tervezési, megvalósítási, ellenőrzési és 

értékelési rendjének tudatossága. (PP- 2. Az iskola helyi tanterve 37. o. 2.2 Választott kerettanterv 39. o., 

szakmai követelménymodulok tantárgyai 42. o. 2.4 A NAT meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósulása c. fejezet 51. o. Éves munkaterv: 2017/2018 jogszabályi háttér 6. o.) 

 

1.2.8. 

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

követhető. 

Az operatív tervezés a dokumentumokban nyomon követhető. A dokumentumokban megfigyelhető a 

pedagógiai folyamatok szervezésének tudatossága mind a megvalósítás, mind a döntés, értékelés, ellenőrzés 

szakaszait illetően. Éves munkaterv 2017/2018- hátrányok leküzdése, jogszabályi háttér figyelembe vétele, az 

intézményi alapdokumentumok felülvizsgálata – kiemelt feladatok 8. o., a tanév helyi rendjének 

megfogalmazása Éves munkatervek: 7. sz. mellékletek munkaközösségi, szakmai közösségi tervek, feladatok 

és felelősök megnevezése PP –2.1 Az iskola helyi tanterve 37. o. 2.2 A választott kerettanterv megnevezése, 

kötelező minimális óraszámok helyi tanterv 39. o. SZMSZ: 1.7 Az iskola dokumentumainak nyilvánossága 

(az alapvető dokumentumokról a szülők és tanulók tájékoztatást kapnak a 9. évfolyamon) 11. o. SZMSZ: 

nevelőtestületi értekezletek, ezek formái (osztályfőnöki, humán reál, szakmai) 26. o. 

 

  



1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása? 

 

1.3.9. 

A stratégiai tervek (pedagógiai és szakmai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési program és az ötéves 

intézkedési terv stb.) operatív tervekre bontva valósulnak meg, amelyekben megjelennek a stratégiai célok 

aktuális elemei. Ez a terv tartalmazza a szükséges erőforrások meghatározását is. 

Az alapelvek, célok konkrétak, tanévre bontott, hozzájuk megfelelő tevékenységet rendeltek, amelyek az 

intézmény lehetőségeinek megfelelnek. A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő 

tanév tervezése. Figyelembe veszik a munkaközösségek beszámolóit, javaslatait, s mindezeket hozzárendelik 

a pedagógiai folyamatokhoz. Éves munkaterv 2016/2017: Intézkedési terv a tanulói eredménytelenségek 

kiküszöbölése érdekében 38. o. Továbbképzési program 2018-2023. SZMSZ: 3. Az iskolai hagyományok 

ápolásával kapcsolatos feladatok és az ünnepek rendje 54.o Éves munkaterv 2016/2017: Intézkedési terv a 

tanulói eredménytelenségek kiküszöbölése érdekében 38. o. PP 2.1 A helyi tanterv feladata és alapelvei: 

tanítási módszerek, csoportbontás-tanulói motiváció 37. o. tanulói felzárkóztatás, csoportbontás 

 

1.3.10. 

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

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

munkaközösségek, a diákönkormányzat, a duális szakképzésben résztvevő felek (kamara, gazdálkodó 

szervezet) bevonásával és együttműködésével történik. 

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

munkaközösségek együtt alakítják ki a stratégiai dokumentumokban megjelenő irányhoz szükségek 

munkafolyamatot, együtt határozzák meg a megvalósulás feltételéhez szükséges eszközöket. A DÖK-nek a 

szervezési és gyakorlati megvalósulási folyamatban tisztázott szerepe van. SZMSZ: 4.2.1 A pedagógusok 

szakmai munkaközösségei 27. o. Éves munkatervek: 7. sz. mellékletek a munkaközösségek programjai, a 

DÖK programja (szakmai tanulmányi versenyeztetés, Westsik-napok szervezésének felelősei a DÖK ill. a 

rendezvényszervező team, a feladatkörök kiosztása a felelősök megnevezésével megtörténik) Éves munkaterv 

2017/2018: helyzetelemzés, kiemelt feladatok 7. o. 4.2 A 2017/2018. tanév munkaterve 12. o. Éves munkaterv 

2016/2017-4.2 A 2017/2018. tanév munkaterve 10. o. A munkatervek elkészítése a szakmai munkaközösségek 

feladata-melléklete az éves munkatervnek. PP – 1.8 Az intézmény döntési folyamatában való részvétel rendje 

30. o. 

 

1.3.11. 

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

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

tanulók és a munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják, biztosítják a tanulók 

aktív részvételét a tanulási folyamatban, a képzés gyakorlatorientáltságát. 

Az éves tervezés és a megvalósulás illeszkedik egymáshoz, egymással összhangban vannak. A megvalósulás 

nyomon követhető az év végi beszámolókból, ill. a következő tanévre vonatkozó tervezetből, a mérési 

eredményekből. PP: 1.9 Kapcsolattartás a szülőkkel, a tanulókkal, a pedagógusokkal és az iskola partnereivel 

32. o. 2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 51.o Éves 

beszámoló 2016/17 – ennek következménye – 2017/18 Éves munkaterv: a lemorzsolódás csökkentésére 

fejlesztő pedagógus alkalmazása történt meg. PP 2.9 Az iskolai beszámoltatás követelményei, a magasabb 

évfolyamra lépés feltételei 55.o 2.11 A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezési elvei 57.o 2.14. A 

tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei 60.o 1.10 A tanulmányok alatti 

vizsgák és az alkalmassági szabályai Helyi szakaszvizsga: („kisérettségi”) Éves munkaterv szakmai fejlődés: 

szaktanácsadó bevonása, óralátogatások, tanulmányi kirándulások, osztályfőnöki, szak – és gyakorlati tanárok 

feladatainak megválasztása, rendezvény-team működése 4.2 A 2017/2018. tanév munkaterve 12. o. Éves 

munkaterv 2016/2017-4.2 A 2017/2018. tanév munkaterve 10.o SZMSZ: nevelőtestületi értekezletek, ezek 

formái (osztályfőnöki, humán reál, szakmai) 26.o 

 

  



1.3.12. 

Az intézmény a stratégiai és operatív célokkal összhangban olyan pedagógiai és értékelési megközelítések, 

módszerek alkalmazásával reagál az egyének tanulási igényeire, szükségleteire, amelyek lehetővé teszik a 

tanulók számára az elvárt tanulási eredmények elérését. 

A pedagógiai programban meghatározott elvárásoknak megfelelően történik a pedagógiai módszerek és az 

értékelési megközelítések kialakítása. Az alkalmazott módszerek lehetővé teszik az elvárt eredmény elérését. 

PP: 1.9 Kapcsolattartás a szülőkkel, a tanulókkal, a pedagógusokkal és az iskola partnereivel 32. o. 2.4 A 

Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 51.o Éves beszámoló 

2016/17 – ennek következménye – 2017/18 Éves munkaterv: a lemorzsolódás csökkentésére fejlesztő 

pedagógus alkalmazása történt meg. PP 2.9 Az iskolai beszámoltatás követelményei, a magasabb évfolyamra 

lépés feltételei 55.o 2.11 A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezési elvei 57.o 2.14. A tanulók 

jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei 60.o 1.10 A tanulmányok alatti vizsgák és 

az alkalmassági szabályai Helyi szakaszvizsga: („kisérettségi”) Éves munkaterv szakmai fejlődés: 

szaktanácsadó bevonása, óralátogatások, tanulmányi kirándulások, osztályfőnöki, szak – és gyakorlati tanárok 

feladatainak megválasztása, rendezvény-team működése 4.2 A 2017/2018. tanév munkaterve 12. o. Éves 

munkaterv 2016/2017-4.2 A 2017/2018. tanév munkaterve 10.o SZMSZ: nevelőtestületi értekezletek, ezek 

formái (osztályfőnöki, humán reál, szakmai) 26.o 

 

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

 

1.4.13. 

A beszámolók szempontjai illeszkednek a stratégiai célok alapján meghatározott éves tervek célkitűzéseihez.  

A tanév végi beszámolók megállapításai alapján történik meg a következő tanév rendjének, feladatainak, 

stratégiájának meghatározása. Éves munkaterv 2017/2018: helyzetelemzés, kiemelt feladatok 7.o 4.2 A 

2017/2018. tanév munkaterve 12.o Éves munkaterv 2016/2017-4.2 A 2017/2018. tanév munkaterve 10.o A 

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

képezi annak az oktató-nevelő munkának az alapját, mely éves tervezetben jelenik meg az intézmény 

működésében. Éves munkaterv 2017/2018: helyzetelemzés, kiemelt feladatok 7.o 4.2 A 2017/2018. tanév 

munkaterve 12.o Éves munkaterv 2016/2017-4.2 A 2017/2018. tanév munkaterve 10.o Éves beszámoló: 

2016/2017: lemorzsolódás csökkentése, fejlesztő gyógypedagógus alkalmazása 3.o, ill. 7.2. 

 

1.4.14. 

Az értékelés a célokhoz rendelt célértékek alapján történik, amelyek kapcsolódnak az intézményi önértékelési 

rendszerhez. 

A beszámolókban megnevezett feladatelvárások megvalósulása, annak kiviteli eredménye az önértékelési 

rendszer alapja. A megvalósítani kívánt szakmai-pedagógiai folyamat alapján készítik el az éves 

munkaterveket, az intézkedési terveket, célul tűzik ki az alapdokumentumok átvizsgálását. A fenntartói 

elvárásoknak történő megfelelést is a beszámolók alapján követi nyomon az intézmény. Évente megtörténik 

a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény - szükség 

esetén - a mérési-értékelési eredmények függvényében korrekciót végez.SZMSZ: 4.2.1 A pedagógusok 

szakmai munkaközösségei 27.o 5.2 Szakmai munkaközösségek kapcsolattartása-együttműködés, tájékoztatás, 

megbeszélés, ellenőrzés, értékelés 31.o Éves beszámoló: 2016/2017: lemorzsolódás csökkentése, fejlesztő 

gyógypedagógus alkalmazása 3.o Éves munkaterv 2016/2017: Intézkedési terv a tanulói eredménytelenségek 

kiküszöbölése érdekében 38.o 

 

1.4.15. 

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

A tanév végi beszámolók megállapításai alapján történik meg a következő tanév rendjének, feladatainak, 

stratégiájának meghatározása. Éves munkaterv 2017/2018: helyzetelemzés, kiemelt feladatok 7.o 4.2 A 

2017/2018. tanév munkaterve 12.o Éves munkaterv 2016/2017-4.2 A 2017/2018. tanév munkaterve 10.o A 

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

képezi annak az oktató-nevelő munkának az alapját, mely éves tervezetben jelenik meg az intézmény 

működésében. Éves munkaterv 2017/2018: helyzetelemzés, kiemelt feladatok 7.o 4.2 A 2017/2018. tanév 

munkaterve 12.o Éves munkaterv 2016/2017-4.2 A 2017/2018. tanév munkaterve 10.o Éves beszámoló: 

2016/2017: lemorzsolódás csökkentése, fejlesztő gyógypedagógus alkalmazása 3.o, ill. 7.2. 



1.5. Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és a tervek 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 és képzett tanulók és tanulói 

csoportok fejlesztési céljait. 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan vizsgálják, hogy a pedagógiai programban 

megfogalmazott célok elérése reális-e az elért eredmények alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, 

az értékelés eredményének visszacsatolása folyamatosan jelen van. PP: 2.2 A választott kerettanterv 

megnevezése, kötelező minimális óraszámok 39.o Éves munkaterv 2016/2017: 5. Az ellenőrzés ütemezése 

16.o SZMSZ: Az iskola belső ellenőrzési feladatai 38.o 4.4 Önellenőrzési csoport (BECS) 41.o PP: 1.7 A 

kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos tevékenység 22.o 2.1 A helyi tanterv feladata és alapelvei 

37.o 2.2 A választott kerettanterv megnevezése, kötelező minimális óraszámok 39.o 

 

1.5.17. 

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

A pedagógiai munka összhangban van az éves munkatervvel, a célok megfogalmazása és kivitele, a 

pedagógiai tevékenység a tervezetben kerülnek rögzítésre. Éves munkaterv 2016/2017: 7. mellékletek 

(munkaközösségi tervek) 18.o Éves munkaterv 2016/2017: 7.2 Az osztályfőnöki munkaközösség feladatainak 

kronológiája 26.o 

 

1.5.18. 

A teljes pedagógiai és szakmai képzési folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói 

produktumokban, a gyakorlati tevékenységekben. 

A tanulás-tanítás, ellenőrzés-értékelés folyamata, mint pedagógiai tevékenység megjelenik a tanmenetben, és 

rögzítésre kerül a naplóban. Éves munkaterv 2016/2017: 7.2 sz. melléklet: Osztályfőnöki munkaközösségek 

2016/2017. tanévi munkaterve (óralátogatás, értékelés, naplóbejegyzések folyamatos ellenőrzése) 24.o Éves 

munkaterv 2016/2017: 7. mellékletek (munkaközösségi tervek-hagyományőrzés, versenyek, OSZTV, 

szakmai kisvizsga) 18.o PP: 1.6 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 19.o 2.9 Az iskolai 

beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 55.o 2.14 A tanulók jutalmazásának, 

magatartásának és szorgalmának értékelési elvei 60.o SZMSZ:IV. 1. Az egyéb foglalkozások szervezeti 

formái és az iskolai hagyományok 47. o 

 

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 

 

1.6.19. 

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. 

A munkatervben megfogalmazott ellenőrzési terv alapján működik a belső ellenőrzés. BECS elvárásrendszere 

tükröződik a stratégiai dokumentumokban. (SZMSZ, munkatervek, interjú) 

 

1.6.20. 

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

ellenőriz.  

Az ellenőrzés szervezetten működik, a hatáskörök szabályozottak, az oktatási-nevelési célok 

megvalósulásának alapját képezik. Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben, 

valamint a pedagógusok és a vezető önértékelése során is. A tanulói teljesítmények ellenőrzése folyamatos, a 

kiértékelés eredményei alapján, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. Éves munkaterv 2016/2017: 5. 

Az ellenőrzés ütemezése 16.o Éves munkaterv 2016/2017: 5.4 A pedagógusok önértékelése SZMSZ: 3.1 Az 

iskola belső ellenőrzési feladatai 38.o 4.1 Az ellenőrzést végző személyek és feladatai 39 4.2 Az iskolavezetés 

ellenőrzési feladatai 40.o 4.3 Az ellenőrzés területei 4.o 4.4 Önellenőrzési csoport 41.o PP: 2.9 Az iskolai 

beszámoltatás követelményei, a magasabb évfolyamra lépés feltételei 55.o PP: 1.6 A pedagógusok helyi 

feladatai, az osztályfőnök feladatai 19.o 

  



1.6.21. 

Az intézmény a stratégiai terveivel összhangban kialakított belső mérési-értékelési rendszerében érvényes, 

pontos és megbízható értékelési módszereket és eszközöket alkalmaz a tanulók tanulási eredményeinek 

mérésére, értékelésére. 

Az intézményi mérési tervezet a tanulók teljesítményének és személyiségének fejlődését szolgálja. SZMSZ: 

1. Az iskola nevelési programja 4.o 9.o-óraszervezés, módszerek változatossága, cél a motiváció PP: 1.7. A 

kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 22.o PP 1.10 A tanulmányok alatti 

vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai 34. SZMSZ: 1.2 Az egyéb foglalkozások szervezeti formái, 

rendje, időkerete Éves munkaterv 2016/2017: 7. sz. mellékletek: munkatervek (korrepetálás, felzárkóztatás) 

Éves munkaterv 2016/2017: Intézkedési terv a tanulói eredménytelenségek kiküszöbölése érdekében 38.o 

Éves munkaterv 2017/2018: 2. A 2017/2018. tanév kiemelt feladatai 8.o 

 

1.6.22. 

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, 

értékeléséhez szükséges mutatókat. Az intézmény a pedagógiai folyamatok eredményességének méréséhez 

gyűjti a tanítási-tanulási környezetről és az egyéni tanulási tapasztalatról szóló tanulói visszajelzéseket, 

továbbá a szülők, a gyakorlati képzőhely és a munkáltatók véleményét.  

Az intézmény a stratégiai terveivel összhangban kialakított belső mérési-értékelési rendszerében érvényes, 

pontos és megbízható értékelési módszereket és eszközöket alkalmaz a tanulók tanulási eredményeinek 

mérésére, értékelésére. Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben, valamint a 

pedagógusok és a vezető önértékelése során is. SZMSZ-ben rögzített hatáskörök alapján 3.1 Az iskola belső 

ellenőrzési feladatai 38.o 4.1 Az ellenőrzést végző személyek és feladatai 39 4.2 Az iskolavezetés ellenőrzési 

feladatai 40.o 4.3 Az ellenőrzés területei és tartalma 40.o 4.4 Önellenőrzési csoport 41.o Éves munkaterv 

2016/2017: 5. Az ellenőrzés ütemezése 16.o- az ellenőrzés területeit, folyamatait az éves munkaterv határozza 

meg. 

 

1.6.23. 

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben, valamint a pedagógusok és a vezető 

önértékelése során is. 

A tanulói teljesítmények ellenőrzése folyamatos, a kiértékelés eredményei alapján, szükség esetén fejlesztési 

tervet készítenek. Éves munkaterv 2016/2017: 5. Az ellenőrzés ütemezése 16.o Éves munkaterv 2016/2017: 

5.4 A pedagógusok önértékelése SZMSZ: 3.1 Az iskola belső ellenőrzési feladatai 38.o 4.1 Az ellenőrzést 

végző személyek és feladatai 39 4.2 Az iskolavezetés ellenőrzési feladatai 40.o 4.3 Az ellenőrzés területei 4.o 

4.4 Önellenőrzési csoport 41.o PP: 2.9 Az iskolai beszámoltatás követelményei, a magasabb évfolyamra lépés 

feltételei 55.o PP: 1.6 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 19.o 

 

1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés? 

 

1.7.24. 

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

rendszer jelenti. Az értékelés kiterjed a tanulók és a pedagógusok elégedettségének, az intézményi 

munkatársak teljesítményének az értékelésére is, és felhasználja a szülők, a gyakorlati képzőhely és a 

munkáltatók véleményét is. 

A munkaközösségek a tanév munkatervében határozzák meg a tantárgyi mérés rendjét, követelményeit, 

gyakoriságát. Kidolgozzák az értékelés, osztályozás elveit, a tanulói produktumok megőrzésének időtartamát. 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és 

szüleinek/gondviselőjének. PP: 1.6 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 19.o 1.9 

Kapcsolattartás a szülőkkel, a tanulókkal, a pedagógusokkal és az iskola partnereivel 32.o PP: 2.9 Az iskolai 

beszámoltatás, számonkérés követelményei és formái, a magasabb évfolyamba lépés feltételei 55.o Éves 

munkaterv 2016/2017: Intézkedési terv a tanulói eredménytelenségek kiküszöbölése érdekében 38.o Éves 

munkaterv 2017/2018: 7. sz. mellékletek a munkaközösségek adott tanévre vonatkozó tervei (egységes 

elvárás-rendszer) Éves munkaterv 2017/2018: 2. A 2017/2018. tanév kiemelt feladatai 8.o 

  



1.7.25. 

Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetője irányítja, aki az önértékelési 

folyamatba bevonja a nevelőtestületet és az intézmény további partnereit. Az értékelés eredményeiről 

információt ad partnerei számára. 

A fenntartó minden tanév félévekor és annak végén részletes jelentést kér a tantárgyi-tanulmányi 

eredményekre vonatkozóan, illetve adatot szolgáltatunk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók. Az 

önértékelés 5 évente egyszer történik, amely alapját képezi a rövid és hosszú távú stratégiák kialakításának. 

SZMSZ: 4.2 Az iskolavezetés ellenőrzési feladatai 40. 4.4 Önellenőrzési csoport (BECS) 40.o 4.4.2 Az 

önértékelés elvárt eredményei 41.o 

 

1.8. Milyen a pedagógiai és szakmai programban meghatározott tanulói értékelés működése a 

gyakorlatban? 

 

1.8.26. 

Az intézményben folyó nevelési-oktatási és képzési munka alapjaként a tanulók adottságainak, képességeinek 

megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik. 

Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, dokumentálják, elemzik, és az egyes évek 

értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. Éves munkaterv 

2016/2017: 7.2 sz. melléklet Osztályfőnöki munkaközösség 2016/2017. tanévi munkaterve (helyzetelemzés) 

23.o Éves munkaterv 2016/2017: Intézkedési terv a tanulói eredménytelenségek kiküszöbölése érdekében 38.o 

 

1.8.27. 

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

követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. Az értékelés alapja a kerettantervek és a szakmai és 

vizsgakövetelmények alapján meghatározott elérendő tanulási eredmény. A szakmai elméleti tanárok, a 

szakoktatók és a külső gyakorlati oktatók tanulói értékelési eljárásait összehangolják. 

A pedagógiai programban meghatározott értékelési rendszernek megfelelően történik a tanulók értékelése. 

PP: 1.6 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 19.o PP 2.9 Az iskolai beszámoltatás, az 

ismeretek számonkérésének követelményei és formái 55.o Éves munkaterv 2016/2017: 7.2 sz. melléklet: 

Osztályfőnöki munkaközösségek 2016/2017. tanévi munkaterve (statisztikai szolgáltatás, pedagógiai munka 

koordinálása, ügyviteli feladatok ellátása, eredmények dokumentálása) 25.o 

 

1.8.28. 

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

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

szülőkkel. 

Tanév elején a tanulókkal megismertetik a velük szemben támasztott követelményeket. Az értékelés 

alapdokumentumokban megfogalmazott: a kapott feladat megvalósításának módja és színvonala, a 

problémára adott válasz minősége szerint történik. Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési 

eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény - szükség esetén - 

a mérési-értékelési eredmények függvényében korrekciót végez. SZMSZ: 4.4 Önellenőrzési csoport (BECS) 

40.o 4.4.2 Az önértékelés elvárt eredményei 41.o Éves munkatervek: Egységes elvárás és értékelési rendszer 

alapján történik meg a tanulók mérése.7. sz. melléklet- a munkaközösségek éves tervezete 

 

1.8.29. 

Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, dokumentálják, elemzik, és az egyes évek 

értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. 

A pedagógiai folyamat koherens az intézményben folyó nevelő-oktató munkával. A dokumentumokban 

rögzített egységes mérés-értékelés alapján kerül kidolgozásra az osztályozás elve, az eredmények alapján 

készítik el a fejlesztési tervet. PP: 2.9 Az iskolai beszámoltatás, számonkérés követelményei és formái, a 

magasabb évfolyamba lépés feltételei 55.o Éves munkaterv 2016/2017: Intézkedési terv a tanulói 

eredménytelenségek kiküszöbölése érdekében 38.o Éves munkaterv 2016/2017 és 2016/2017: a 

munkaközösségek tervezetei SZMSZ: Az iskolában folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok 38.o 5.2 

PP:2.14 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei 60.o 

1.8.30. 



A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének, valamint a 

szakmai gyakorlati képzőhely képviselőjének. 

A szülők a tanulók eredményeiről folyamatos tájékoztatást kapnak: e-napló, papír alapú ellenőrző, szülői 

értekezlet, fogadóóra. PP 1.9 Kapcsolattartás a szülőkkel, a tanulókkal, a pedagógusokkal és az iskola 

partnereivel 32.o 2.9 Az iskolai beszámoltatás, számonkérés követelményei és formái, a magasabb 

évfolyamba lépés feltételei 55.o SZMSZ 4.4.2- Az önértékelés elvárt eredményei 41.o. Éves munkaterv – 7. 

sz. mellékletek-munkaközösségi munkatervek, a tanév rendje (szülői értekezlet, fogadóórák) 

 

1.9. Hogyan valósítja meg az intézmény a mérése, ellenőrzése és értékelése elemzése alapján szükséges 

visszacsatolásokat, hogyan támogatják és szervezik meg a fejlesztéseket és a változtatások bevezetését? 

 

1.9.31. 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az 

ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka megköveteli a pedagógiai programban megfogalmazott célok 

elért eredményei alapján az eredmények elemzését, a visszacsatolás folyamatosságát, s ez alapján a 

dokumentumok és a korábban kitűzött célok módosítását. SZMSZ: 3. Az iskolában folyó belső ellenőrzésre 

vonatkozó szabályok 38.o Éves munkaterv – 7. sz. mellékletek-munkaközösségi munkatervek, a tanév rendje 

(szülői értekezlet, fogadóórák) 

 

1.9.32. 

Az érintettek bevonásával évente az önértékelés keretében megtörténik a mérési eredmények elemzése, a 

tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása, és szükség esetén az intézmény a mérési-értékelési 

eredmények függvényében korrekciót végez. 

Az ellenőrzés, értékelés, mérés eredményei alapján az intézmény korrigálja a hiányosságokat, fejleszti 

stratégiáját. Éves munkaterv 2016/2017: Intézkedési terv a tanulói eredménytelenségek kiküszöbölése 

érdekében 38.o SZMSZ: 4.4 Önellenőrzési csoport (BECS) 40.o 4.4.2 Az önértékelés elvárt eredményei 41.o 

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 tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulók kiemelt figyelmet kapnak. A pedagógusok munkáját a differenciálásban, felzárkóztatásban 

fejlesztő pedagógus segíti. Az intézmény felkészült és törekszik a személyre szabott nevelés-oktatás 

feladatainak ellátására, valamint a tanulási nehézségek kezelésére és a tehetségek fejlesztésére, gondozására 

(kiemelt figyelmet igénylő tanulók). PP: 1.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 22.o SZMSZ: Az intézmény alaptevékenysége 7.o Éves munkaterv 2016/2017: Intézkedési terv 

a tanulói eredménytelenségek kiküszöbölése érdekében 38.o 

 

1.9.33. 

Az intézmény a nevelési-oktatási-képzési eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a 

stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulók szakképzésben elért 

eredményeire. 

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók kiemelt figyelmet kapnak. A pedagógusok munkáját a 

differenciálásban, felzárkóztatásban fejlesztő pedagógus segíti. Az intézmény felkészült és törekszik a 

személyre szabott nevelés-oktatás feladatainak ellátására, valamint a tanulási nehézségek kezelésére és a 

tehetségek fejlesztésére, gondozására (kiemelt figyelmet igénylő tanulók). PP: 1.7. A kiemelt figyelmet 

igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 22.o SZMSZ: Az intézmény alaptevékenysége 7.o 

Éves munkaterv 2016/2017: Intézkedési terv a tanulói eredménytelenségek kiküszöbölése érdekében 38.o 

 

1.9.34. 

Az intézmény felülvizsgálati eljárásai a szervezet tanulási folyamatának részei, amelynek keretében a 

problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, a segítő belső és külső erőforrások és 

szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan vizsgálják, hogy a pedagógiai programban 

megfogalmazott célok és az ehhez szükségek eszközök elérése reális-e. A pedagógusok szakmai csoportjai 

maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi 

célok figyelembevételével határozzák meg. Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program 



megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. Az intézményi céljának 

tekinti az együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítását. Éves munkatervek 2016/2017: 

tantárgygondozói rendszer működtetése a nyíregyházi POK-kal, szakmai programok, versenyek 7.o 

Továbbképzési program 2018-2023 PP: 1.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 22.o Éves beszámoló: Pedagógusok továbbképzési terve 37.o SZMSZ: Az intézmény 

alaptevékenysége 7.o 

1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Az intézményben a 9. évfolyamon a lemorzsolódó tanulók számának csökkentése. 

Kiemelkedő területek: 
A dokumentumok összhangja tetten érhető, a tervezés, végrehajtás, ellenőrzés, beépítés lépései nyomon 

követhetők. A mérés-értékelés eredményeinek beépítése az intézmény alapdokumentumaiba, biztosítva ezzel 

a stratégiai és operatív tervezést. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Hogyan valósulnak meg a pedagógiai és szakmai programban rögzített személyiségfejlesztési 

feladatok? 

 

2.1.1. 

A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények (különös tekintettel az 

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

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység jól működik: a tehetség, képesség 

kibontakoztatását segítő tevékenységek, differenciálás megjelenik. A tanulási kudarcnak kitett tanulók 

felzárkózását segítő pedagógia kiemelten jelen van. A beszámolókban személyiségfejlesztés kiemelkedő 

feladatként jelenik meg. Széleskörű tevékenység kínálat a tanítási órán belül, és kívül (pl. felzárkóztató 

foglalkozások, különböző iskolai rendezvények). Az önértékelésben látható, hogyan valósították meg a 

tanítási órákon, a mindennapi tevékenységekben, a rendezvényeken. (Pedagógiai program, SZMSZ, 

munkaközösségi munkatervek, nevelőtestületi interjú, vezetői interjú, beszámolók) 

 

2.1.2. 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. 

Meghatározzák a működés és a tanév rendjét, a pedagógiai munka rendjét, a vezetők közötti 

feladatmegosztást, a kapcsolattartás formáit. A tárgyi és személyi feltételek biztosítása a tanulói kultúra alapja. 

(Pedagógiai program, SZMSZ, önértékelési kérdőívek, interjúk, munkatervek)Az intézmény fontos 

feladatának tarja a tanulási-tanítási folyamat során a személyiség- és közösségfejlesztés kereteinek 

biztosítását. SZMSZ: 4. ponton belül a nevelőtestület értekezletei/az értekezletek formái 27.o IV. 1. Az egyéb 

foglalkozások szervezeti formái és az iskolai hagyományok 51.o 1.4 Szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, 

énekkar, művészeti csoport 52.o 4.2.1 A pedagógusok szakmai munkaközösségei – a szakmai 

munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül (egységes követelményrendszer, 

folyamatos mérések, segítségnyújtás a tanórák önképzéséhez) 27.o PP: 1.5.4. A megvalósítás színterei, 

módszerei 18.o 1.6 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 19.o 1.7. A kiemelt figyelmet 

igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 22.o (szociális hátrányok enyhítése – pályázat, 

kirándulás) Éves munkaterv 2016/2017: 7.2 Az osztályfőnöki munkaközösség feladatainak kronológiája 

(teremdíszítés, verébavató, pályaválasztási nyílt nap) 26.o Éves beszámoló 2016/2017. tanév: tárgyi 

feltételrendszer változás: szakmai laboratórium felállítása 2.o Éves munkaterv 2017/2018: 7.2 Az 

osztályfőnöki munkaközösség feladatainak kronológiája (teremdíszítés, verébavató, filharmónia, 

pályaválasztási nyílt nap) 28.o 

2.1.3. 



A pedagógusok a szakképzési kerettantervben meghatározott személyes, társas és módszerkompetenciák 

felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat alkalmaznak. 

A tanulók személyes és szociális képességeinek felmérésére többféle technikát alkalmaznak: megfigyelés, 

kérdőívek. A nevelési-oktatási folyamat hatékonysága érdekében az intézmény a bevett mérési eljárások 

mellett a tanuló által hozott szakvéleményekre építenek. PP: 1.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal 

kapcsolatos pedagógiai tevékenység 22.o 1.7.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók segítése (26.o – neveltségi kérdőív, cselekvési program – osztályfőnök, szülő) Éves munkatervek 

2016/2017: tantárgygondozói rendszer működtetése a nyíregyházi POK-kal, szakmai programok, versenyek 

7.o Éves beszámoló 2016/2017. tanév: a munkaközösségek által kitűzött célok megvalósultak 3.o Éves 

munkatervek 2017/2018: tantárgygondozói rendszer működtetése a nyíregyházi POK-kal, szakmai 

programok, versenyek 8.o 

 

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, társas és módszerkompetenciáinak a 

fejlesztésére. Ez irányú módszertani tudásukat megosztják egymással. 

A közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a tanulók személyes kompetenciáinak 

fejlesztésével összhangban történik meg. SZMSZ: IV. 1. Az egyéb foglalkozások szervezeti formái és az 

iskolai hagyományok 51.o Éves munkatervek: tantárgygondozói rendszer működtetése a nyíregyházi POK-

kal, szakmai programok, versenyek 7.o Éves munkaterv: 7.sz. melléklet munkaközösségek éves tervezete 

Éves munkaterv 2017/2018: 2. A 2017/2018. tanév kiemelt feladatai 8.o PP: 1.7.1 A tehetség, képesség 

kibontakoztatását segítő tevékenységek 22.o (tehetséggondozó foglalkozás, differenciálás, külföldi szakmai 

gyakorlat, fejlesztő termek, habilitációs órák) 1.7.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulók segítése (26.o – neveltségi kérdőív, cselekvési program – osztályfőnök, szülő) Éves munkaterv 

2016/2017: 7 sz. melléklet: munkaközösségek tanévi munkaterve (ünnepségek, hagyományok, filharmónia, 

digitális tananyagokkal való megismerkedés) 

 

2.2.5. 

A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, és ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak 

végre. 

A mérési eredmények a dokumentumokban rögzítésre kerülnek, s ennek alapján készítik el fejlesztési 

terveiket, és a szükséges korrekciókat. PP: 1.7.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

22.o (tehetséggondozó foglalkozás, felzárkóztatás-fejlesztés, tanulmányi versenyek, ) SZMSZ: 4.2.1 A 

pedagógusok szakmai munkaközösségei – a szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai 

területen belül (egységes követelményrendszer, folyamatos mérések) 27.o Éves munkaterv 2016/2017: 

Intézkedési terv a tanulói eredménytelenségek kiküszöbölése érdekében 38.o Éves munkaterv 2017/2018: 2. 

A 2017/2018. A tanév kiemelt feladatai 8.o 

 

2.2.6. 

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

(elméleti és gyakorlati órákon és gyakorlati foglalkozásokon, tanórán kívüli tevékenységek során), DÖK 

programokban. 

Az oktató-nevelő munka gyakorlatorientált, a fejlesztés megvalósulása tanórai és tanórán kívüli keretek között 

is megvalósul. Éves beszámoló 2016/2017 és 2017/2018: lemorzsolódás csökkenése, országos versenyeken 

való részvétel, sikeres felzárkóztatás, esélyteremtés, kulturális fejlődés jött létre a munkaközösségek 

tevékenységei által 4.o PP: 1.4.2 Tanórán kívüli foglalkozások 10. 1.4.4Szabadidős tevékenység, 

hagyományőrzés 11.o 1.5.4. A megvalósítás színterei, módszerei (egészségnevelés) 18.o Éves munkaterv 

2017/2018: Az osztályfőnöki munkaközösség feladatainak kronológiája 28.o Éves munkaterv 2017/2018: 7.5 

Diák-önkormányzat 2017/2018. tanévi munkateve 36.o SZMSZ: Tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, 

házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, diáknap 53.o Éves munkaterv 2016/2017: Intézkedési terv a 

tanulói eredménytelenségek kiküszöbölése érdekében 38.o 

 

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 nevelési-oktatási-képzési és fejlesztő munkájukban. 

Az intézmény törekszik a személyre szabott nevelés-oktatás feladatainak ellátására, valamint a tanulási 

nehézségek kezelésére és a tehetségek fejlesztésére, gondozására (kiemelt figyelmet igénylő tanulók). PP: 1.7. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 22.o 2.8 A tanulók 

esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 54.o Éves munkaterv 2016/2017: 7.sz. melléklet munkaközösségek 

tanévi munkaterve (helyzetelemzés, felzárkóztatások szervezése, bemeneti mérések) Éves munkaterv: 

Intézkedési terv a tanulói eredménytelenségek kiküszöbölése érdekében 38.o Éves beszámoló: lemorzsolódás 

csökkenése, országos versenyeken való részvétel, sikeres felzárkóztatás, esélyteremtés, kulturális fejlődés jött 

létre a munkaközösségek tevékenységei által 4.o 

 

2.3.8. 

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről. 

Az intézmény a rendelkezésére álló adatok alapján kellő információ birtokában van egy megalapozott oktatási 

folyamat elindításához, s az éves fejlesztési terv kidolgozásához. PP: 2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló 

intézkedések (szociometriai felmérések) 54.o 2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési 

elvei 57.o Éves munkaterv 2016/2017: 7.sz. melléklet munkaközösségek tanévi munkaterve (digitális 

tananyaggal való megismerkedés, tehetséggondozás) 32.o Éves munkaterv: Intézkedési terv a tanulói 

eredménytelenségek kiküszöbölése érdekében (szociális hátrányok leküzdése érdekében kialakított eljárások) 

38.o 

 

2.3.9. 

Az intézmény támogató rendszert működtet: felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez, integrációs 

oktatási módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti, nevelési-oktatási-képzési programokat, modelleket dolgoz ki 

vagy át, és működteti is ezeket, korai jelzőrendszer információi alapján egyéni intézkedéseket tesz, célzott 

programokat tár fel, kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal, együttműködik a gyakorlati 

képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetekkel, stb. 

A tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók csoportos-egyéni fejlesztésében, a 

differenciálásban az érintett pedagógusok munkáját pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus 

segíti. PP: 1.7.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 22.o (tehetséggondozó 

foglalkozás, felzárkóztatás-fejlesztés, tanulmányi versenyek, ) 1.7.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók segítése (26.o – neveltségi kérdőív, cselekvési program – osztályfőnök, szülő) 

2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések (pszichológus, gyermekjóléti szolgálat, egészségvédő 

program, Útravaló) 54.o SZMSZ: 4.2.1 A pedagógusok szakmai munkaközösségei – a szakmai 

munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül (egységes követelményrendszer, 

folyamatos mérések, segítségnyújtás a tanórák önképzéséhez) 27.o IV. 1. Az egyéb foglalkozások szervezeti 

formái és az iskolai hagyományok 51.o 3. sz. melléklet Az iskolai könyvtár alap- és kiegészítő feladata 

(internet-hozzáférés) 114.o, 116.o Éves munkaterv: kompetencia-mérés eredményének javítása, 

ifjúságvédelem, SNI, BTMN fejlesztések 8.o Éves munkaterv: Intézkedési terv a tanulói eredménytelenségek 

kiküszöbölése érdekében (tantárgyi korrepetálás keretében szakember segítsége a családi hátrányok leküzdése 

érdekében) 39.o Éves munkaterv: 2016/2017 és 2017/2018: 7.sz. melléklet munkaközösségek tanévi 

munkaterve (digitális tananyaggal való megismerkedés, tehetséggondozás) Éves beszámoló: lemorzsolódás 

csökkenése, országos versenyeken való részvétel, sikeres felzárkóztatás, esélyteremtés, kulturális fejlődés jött 

létre a munkaközösségek tevékenységei által 4.o 

 

2.4. Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást? 

 

2.4.10. 

Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai és szakmai programjával összhangban 

történik a nevelési-oktatási-képzési módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása, és azok 

bevezetésének a megtervezése. Az alkalmazott módszerek és eljárások biztosítják a tanulók aktív részvételét 

a tanulási folyamatban és a szakmai képzés gyakorlatorientáltságát.  



Az önálló tanulás támogatása összefügg a pedagógiai programban leírtakkal, eltérő módszerek és eljárások 

alkalmazásával törekednek az elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására, a személyiség- és 

közösségfejlesztésre. PP: 1.4.2 Tanórán kívüli foglalkozások 10. 1.4.4Szabadidős tevékenység, 

hagyományőrzés 11.o 1.7.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 22.o 

(tehetséggondozó foglalkozás, felzárkóztatás-fejlesztés, tanulmányi versenyek, ) 2.11 A csoportbontások és 

az egyéb foglalkozások szervezési elvei 57.o SZMSZ: A könyvtárhasználat oktatásának célja: 126.o Éves 

munkaterv 2016/2017 és 2017/2018: 7.sz. melléklet munkaközösségek tanévi munkaterve (digitális 

tananyaggal való megismerkedés, tehetséggondozás) Éves munkaterv 2016/2017: Intézkedési terv a tanulói 

eredménytelenségek kiküszöbölése érdekében (családi hátrányok kompenzálása) 39.o 

 

2.4.11. 

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

kapnak. 

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók differenciált oktatásban vesznek részt, különféle munkaformák 

kialakításával történik meg a személyre szabott fejlesztés. A pedagógusok munkáját fejlesztő pedagógus és 

utazó gyógypedagógus segíti. SZMSZ: 1.2 Az egyéb foglakozások szervezeti formái, rendje, időkerete 52.o 

1.3 Felzárkóztatás/korrepetálás 52.o 1.4 Szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport 

52.o Éves munkaterv 2016/17 ill. 2017/18 3.o (Macika-Útravaló program, szociokulturális és tanulmányi 

helyzet, szülők alacsony iskolázottséga) PP: 1.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenység 22.o 2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések (szociometriai 

felmérések) 54.o Éves munkatervek 2016/2017: SNI, BTMN felzárkóztatási programok 8.o Éves munkaterv 

2016/2017 : Intézkedési terv a tanulói eredménytelenségek kiküszöbölése érdekében 39.o Éves beszámoló: 

lemorzsolódás csökkenése, országos versenyeken való részvétel, sikeres felzárkóztatás, esélyteremtés, 

kulturális fejlődés jött létre a munkaközösségek tevékenységei által 4.o Éves munkatervek 2017/2018: SNI, 

BTMN felzárkóztatási programok 10.o 

 

2.4.12. 

A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket biztosítanak, 

alkalmazva a tanulás tanításának módszertanát. 

A pedagógusok az okatató-nevelő munka során törekszenek az eltérő oktatási módszerek megismerésére és 

alkalmazására. PP: Az iskola nevelési programja 5.o 2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások 

szervezési elvei 57.o 1.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 22.o 

SZMSZ: 1.2 Az egyéb foglakozások szervezeti formái, rendje, időkerete 52.o 1.3 Felzárkóztatás/korrepetálás 

52.o 1.4 Szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport 52.o Éves munkaterv 2016/2017 

és 2017/18: 7.sz. melléklet munkaközösségek tanévi munkaterve (digitális tananyaggal való megismerkedés, 

tehetséggondozás) Éves beszámoló: az iskolai munkacsoportok működésének biztosítása, tantárgygondozói 

rendszer 7.o 

 

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 és szakmai 

programban előírtak szerint a munkatervben és a pedagógusok nevelési-oktatási-képzési terveiben szerepel, a 

beszámolókból követhető. 

Egészséges életmódra nevelés: „Egészség nap”, osztályfőnöki óra, „Dohányzás ellenes nap”. A tanulók 

konfliktuskezelési, probléma-megoldás és önnevelési stratégiájának fejlesztése (osztályfőnöki óra, 

pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus). Az egészséges táplálkozás (tanműhely teljes kiőrlésű 

gabonából készült péktermékek, szénhidrát csökkentett és cukor mentes cukrászati termékek készítése, 

bemutatója, vására. Programok-figyelemfelkeltés (védőnő, iskolaorvos, egészséges táplálkozás, táplálkozási 

zavar, cukorbetegség, túltápláltság) Környezettudatos nevelés: előadások (témanapok, témahetek), nevezetes 

napok („Víz Világnapja” „A Föld Napja”), ÖKO iskola (cím elnyerése, versenyen való részvétel), iskolai 

laboratórium fejlesztése (alapvető élelmiszervizsgálatok) (Intézményi önértékelési terv, Éves munkatervek, 

Interjúk, PP: 1.5.3 a célok elérését szolgáló legfontosabb feladatok, tevékenységek 16.o 1.5.4. A megvalósítás 

színterei, módszerei (egészségnevelés) 18.o 1.5.5 Az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítása 18.o Éves 

munkaterv 2016/2017: 7.sz. melléklet munkaközösségek tanévi munkaterve (egészséges életmódra nevelés, 



környezettudatosság, felvilágosító előadások, sportolás) Éves beszámoló 7.sz mellékletei-dohányzásmentes 

nap, előadások 33.o) 

 

2.5.14. 

A szakmai elméleti oktatás, gyakorlati képzés és a tanórán kívüli tevékenységek során a tartalom 

megtervezésénél, a módszerek és a tanulásszervezési eljárások kiválasztásánál figyelembe veszik az 

egészségmegőrzés és a környezettudatosság szempontjait. 

Az intézmény gondot fordít arra, hogy a tanulók tanórán kívüli és szabadidős foglalkozások keretein belül 

mélyítse és hasznosítsa ismereteit. PP: 1.4.2 Tanórán kívüli foglalkozások 10. o 1.4.4Szabadidős tevékenység, 

hagyományőrzés 11.o 1.4.5 Az iskolai közösségi szolgálat 12.o SZMSZ: 1.4 Szakkör, érdeklődési kör, 

önképzőkör, énekkar, művészeti csoport 52.o Tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, 

iskolák közötti versenyek, diáknap 53.o Éves munkatervekben: 4.2 A 2016/2017. tanév munkaterve 10.o Éves 

munkaterv: 4.2 A 2017/2018. tanév munkaterve 12.o 

 

2.6. Hogyan segíti az intézmény a tanulók együttműködését? 

 

2.6.15. 

A stratégiai és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat megvalósítja az intézmény. A 

szakképzési kerettantervekben meghatározott társas kompetenciákat az alkalmazott módszerekkel, 

tanulásszervezési eljárásokkal a szakmai elméleti oktatás és gyakorlati képzés keretében fejlesztik. 

A közösségfejlesztési feladatok megvalósítása összefügg a személyiség fejlesztésével, a pedagógiai 

programban foglaltak alapján történik. PP: 1.3 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 7.o 

1.4 A személyiség- és közösségfejlesztés megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák 

9.o 1.5.3 a célok elérését szolgáló legfontosabb feladatok, tevékenységek 16.o 1.5.4. A megvalósítás színterei, 

módszerei (egészségnevelés) 18.o SZMSZ: 1.4 Szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti 

csoport 53.o 1.5 Tanulmányi kirándulások (rendezvények) 53.o Éves munkaterv (mindkettőben): 4.2 A 

2016/2017. tanév munkaterve 10.o 7.5 A Diák-önkormányzat 2016/2017. tanévi munkaterve 34.o (Westsik-

napok) Éves munkaterv: 4.2 A 2017/2018. tanév munkaterve 12.o 7.5 A Diák-önkormányzat 2017/2018. 

tanévi munkaterve 36.o 

 

2.6.16. 

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

rájuk bízott tanulócsoportok, közösségek fejlesztését. 

A közösségfejlesztés kialakításához szükséges tevékenységi rendszereket az intézmény maga határozza meg 

a munkaközösségek tervezetei alapján. A célok elérése különféle szervezeti formákban történik. PP: 1.3 A 

közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 7.o (a pedagógus tudatosan tervezi-szervezi a 

tevékenységet) 1.4 A személyiség- és közösségfejlesztés megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és 

szervezeti formák 9.o 1.7.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése 

25.o SZMSZ: 1.4 Szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport 53. 1.5 Tanulmányi 

kirándulások (rendezvények) 53.o 3. Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok és az ünnepek 

rendje 54. Éves munkaterv 2016/2017 és 2017/18: 7. sz. melléklet munkaközösségek tanévi munkaterve 

(versenyek, hagyományok, rendezvények, kirándulások) 

 

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 szakmacsoportos sajátosságokra. 

A megvalósulás különféle színtereken és módszerekkel történik. Az alapdokumentumokban az eredmények 

rögzítésre kerültek, mely alapja a következő év tervezési folyamatának. SZMSZ: 3. Az iskolai hagyományok 

ápolásával kapcsolatos feladatok és az ünnepek rendje 54. Éves munkaterv: 4.2 A 2016/2017. tanév 

munkaterve 10.o 4.3 A 2016/2017. tanév kiemelt rendezvényei 14.o 7.5 A Diák-önkormányzat 2016/2017. 

tanévi munkaterve 34.o (Westsik-napok) Éves munkaterv: 4.2 A 2017/2018. tanév munkaterve 12.o 4.3 A 

2017/2018. tanév kiemelt rendezvényei 16.o 7.5 A Diák-önkormányzat 2017/2018. tanévi munkaterve 36.o 

2.6.18. 



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

információcserét és együttműködést. 

Az intézményben folyó oktató-nevelő munka megkívánja a folyamatos információcserét és együttműködést. 

A közösségfejlesztés céljainak megvalósulása a tanórán kívüli és a szabadidős tevékenységek során történik 

meg. A közös intézményi és osztály szintű rendezvények, kirándulások, DÖK-programok biztosítják az 

együttműködés hatékonyságát. SZMSZ: 5.4 A pedagógusok és a tanulók kapcsolattartása 32.o III. Az iskola 

működésének rendje (értekezletek, diákközgyűlés) 37.o PP: 1.9 Kapcsolattartás a szülőkkel, a tanulókkal, a 

pedagógusokkal és az iskola partnereivel 32.o Éves munkaterv: 4.2 A 2016/2017. tanév munkaterve 10.o 4.3 

A 2016/2017. tanév kiemelt rendezvényei 14.o Éves munkaterv: 2016/2017: Intézkedési terv a tanulói 

eredménytelenségek kiküszöbölése érdekében 38.o Éves munkaterv: 4.2 A 2017/2018. tanév munkaterve 12.o 

4.3 A 2017/2018. tanév kiemelt rendezvényei 16.o 

 

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

 

2.7.19. 

Közösségi programokat szervez az intézmény, amelybe bevonja a szülőket, a tanulókat és a gyakorlati 

képzésben közreműködő partnereit (szakmai szervezetek, kamara, gazdálkodó szervezetek). 

Az intézmény maga teremtette meg hagyományait, közösségi programjait, melyek a személyiség fejlesztése 

mellett motiválttá teszik a diákokat az intézményi élet, ill. szabályrendszer elfogadására, s hozzájárulnak a 

lemorzsolódás csökkentéséhez. SZMSZ: 3. Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok és az 

ünnepek rendje 54. PP: 1.4.2 Tanórán kívüli foglalkozások 10. 1.4.4 Szabadidős tevékenység, 

hagyományőrzés 11.o 1.5.3 A célok elérését szolgáló legfontosabb feladatok, tevékenységek 16.o 1.5.4. A 

megvalósítás színterei, módszerei (egészségnevelés) 18.o Éves munkaterv: 4.2 A 2016/2017. tanév 

munkaterve 10.o 4.3 A 2016/2017. tanév kiemelt rendezvényei 14.o Éves munkaterv: 4.2 A 2017/2018. tanév 

munkaterve 12.o 4.3 A 2017/2018. tanév kiemelt rendezvényei 16.o 

 

2.7.20. 

Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. 

A DÖK az intézményvezető jóváhagyásával tervezetben készíti el az adott tanévre vonatkozó 

megmozdulásait, programjait, melyek az iskolai életet színesítik. SZMSZ 1.4 A tanulók közösségei (DÖK 

jogkörök) 29.o SZMSZ: 3. Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok és az ünnepek rendje 

(Diák-önkormányzati rendezvények) 54. Éves munkaterv: 4.2 A 2016/2017. tanév munkaterve 10.o 4.3 A 

2016/2017. tanév kiemelt rendezvényei 14.o 7.5 A Diák-önkormányzat 2016/2017. tanévi munkaterve 34.o 

(Westsik-napok) Éves munkaterv: 4.2 A 2017/2018. tanév munkaterve 12.o 4.3 A 2017/2018. tanév kiemelt 

rendezvényei 16.o 7.5 A Diák-önkormányzat 2017/2018. tanévi munkaterve 36.o (Zöld-DÖK, Kenyér 

világnapja) Éves beszámoló: 7.sz mellékletek (kiemelt programok, DÖK-munkaterv) 34.o Éves beszámoló: 

7.sz mellékletek (kiemelt programok, DÖK-munkaterv) 34.o 

 

2.7.21. 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

Az intézmény vezetése törekszik arra, hogy a szülőkkel való kommunikáció nyitott és szervezett legyen, mert 

közös céljuk a tanulói motiváció, a lemorzsolódás csökkentése. Az intézményi programok kialakításában, 

megszervezésében a szülőknek feladatuk van, melyeknek megbeszélése leginkább osztályszinten történi, ill. 

intézményi szinten fogadóórák keretében. PP: 1.4.4Szabadidős tevékenység, hagyományőrzés 11.o SZMSZ: 

1.3 A szülők szervezete (iskolai és családi élet összehangolása, véleményezési jogkörök) 28.o Éves 

munkaterv: 4.2 A 2016/2017. tanév munkaterve 10.o Éves beszámoló: A tanév szervezési feladatai 9.o Éves 

munkaterv: 4.2 A 2017/2018. tanév munkaterve 12.o 

 

2.7.22. 

Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit, a gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodó 

szervezeteket a szervezeti és a tanítási-tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések meghozatalába. 

A vezetés gondot fordít arra, hogy a mérések, eredmények alapján kitűzött célokat, módszereket, 

munkaformák kialakításában minden szinten minden érintett részt vegyen. A tanulási kultúrát fejlesztő 

tevékenységet a közösségek maguk határozzák meg, melyeket összehangolva készítik el az éves tervezetet. 

PP: 1.8 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje (DÖK véleménye) 30.o 1.9 



Kapcsolattartás a szülőkkel, a tanulókkal, a pedagógusokkal és az iskola partnereivel (szülői értekezlet, 

fogadóóra) 32.o SZMSZ: 1.3 A szülők szervezete (iskolai és családi élet összehangolása, véleményezési 

jogkörök) 28.o 1.4 A tanulók közösségei (DÖK jogkörök) 29.o Éves munkaterv: 4.2 A 2016/2017. tanév 

munkaterve 10.o Éves beszámoló: A tanév szervezési feladatai 9.o Éves munkaterv: 4.2 A 2017/2018. tanév 

munkaterve 12.o 

 

2.7.23. 

A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a tanulók önszerveződésének lehetőségeivel a 

tanulók, a szülők és a gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetek elégedettek. 

Az önértékelés keretében ötévente történik elégedettség-mérés. A mérés alapján megállapítható, hogy a 

tanulók és szülők egyaránt elégedettek a bevonással és az önszerveződéssel. - helyszíni látogatás betekintés a 

kérdőívekbe 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
- 

Kiemelkedő területek: 
A tanulók szociális hátrányokból eredő hiányosságainak pótlása, valamint a kulturált viselkedés szabályainak, 

a társadalmi beilleszkedéshez szükséges viselkedési normáknak a megismertetése. A személyiségfejlesztés, a 

természeti, kulturális, történelmi értékek és hagyományok megismertetése és a társadalmi esélyegyenlőség 

biztosítása. A közösségi programokon, a szabadidős és tanórán kívüli tevékenységeken keresztül a 

személyiség fejlesztése. 

 

3. Eredmények 

3.1. Milyen, az intézmény eredményességét alátámasztó mutatókat gyűjtenek, elemeznek és értékelnek? 

 

3.1.1. 

Az intézmény pedagógiai és szakmai programjának egyik prioritása a nevelés-oktatás-képzés 

eredményessége, amelyet az európai, országos, regionális és helyi szakmapolitikai célokat figyelembe véve 

konkrét, egyértelmű és mérhető stratégiai és operatív célok alapján mér és értékel. 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan vizsgálják, hogy a pedagógiai programban 

megfogalmazott célok elérése reális-e az elért eredmények alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, 

az értékelés eredményének visszacsatolása folyamatosan jelen van. A pedagógiai programban az intézmény 

fontos céljai között találunk erre utalást: - PP 1.1 4-5. oldal Az iskolában folyó nevelő-oktató munka 

pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai. - PP 1.4 9-10. oldal A személyiség- és közösségfejlesztés 

megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák. - PP 1.7 22. oldal A kiemelt figyelmet 

igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevekénységek. - Intézményi beszámoló 2017-2018 15. oldal 

Szakmai versenyeink voltak. Ezen kívül az interjúk a pedagógusokkal és a vezetővel is szolgáltak 

információval az eredményességről. 

 

3.1.2. 

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú 

mutatók azonosítása. 

Az intézményi eredményekről a partnerek a hivatalos levelezés útján e-mail-ben, vagy postai levélben 

tájékozódnak. Ugyanakkor közzéteszik az iskola honlapján az elért sikereket, eredményeket, valamint az 

intézmény facebook oldalán. Minden évben születnek kimagasló eredmények, melyek az írott médiában 

(Kelet-Magyarország, SZON) is megjelennek. A kimagasló nemzetközi sikerekről, országos, vagy helyi 

eredményekről az érintett gazdálkodókat minden esetben tájékoztatják. - SZMSZ 2018 II.3.2 Szakmai 

együttműködő Szervezetek. - SZMSZ 2018 II.3.3 Gazdálkodó szervezetek vállalkozók. - SZMSZ 2018 II.  

6.7 Testvériskolai kapcsolatok 



 

3.1.3. 

A rendszeres tanévi értékelés és az intézményi önértékelés keretében a partnerek bevonásával gyűjtik, elemzik 

és értékelik az intézményi eredményeket és mutatókat, kiemelten az alábbiakat: tanulólétszám trendvizsgálata 

iskolatípusonként, ágazatonként, szakképesítésenként; a szakképző iskola 9. évfolyamára jelentkezők és 

felvettek száma és aránya iskolatípusonként, ágazatonként, szakképesítésenként; a szakképző iskolában egy 

pedagógusra jutó nappali tagozatos szakképző iskolai tanulók száma (az ellátandó feladat alapján számított 

pedagóguslétszám alapján); a szakképző iskolában tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részesülők aránya 

az intézmény gyakorlati képzésben részesülő tanulóinak összlétszámához viszonyítva iskolatípusonként, 

ágazatonként, szakképesítésenként; a szakképző iskolában együttműködési megállapodással gyakorlati 

képzésben részesülők aránya az intézmény gyakorlati képzésben részesülő tanulóinak összlétszámához 

viszonyítva, iskolatípusonként, ágazatonként, szakképesítésenként; felnőttoktatásban résztvevők aránya az 

intézmény teljes tanulói létszámához viszonyítva; országos kompetenciamérések eredményei; tanév végi 

eredmények tantárgyra vonatkozóan, trendvizsgálattal; szakmai, közismereti, kulturális és sport 

versenyeredmények: nemzetközi szint, országos szint, regionális szint, megyei szint, települési szint; 

továbbtanulási mutatók: szakközépiskolások érettségire felkészítő képzése, további szakképesítés 

megszerzése, felsőoktatási továbbtanulási mutatók, a munkaerőpiacon sikeresen elhelyezkedett tanulók 

aránya a sikeresen végzett tanulók számához viszonyítva a szakmai vizsga után 6-12 hónappal; a tanulók adott 

szakképesítésre való felkészítésével és a végzettek általános munkavállalói kompetenciáival való átlagos 

munkáltatói elégedettség (végzett tanulókat alkalmazó munkáltatók reprezentatív elégedettségmérése 

alapján); vizsgaeredmények (érettségi vizsga, szakmai vizsga, szintvizsga); adott szakképzést sikeresen 

befejezők és az adott szakképzést megkezdők aránya; sikeres szakmai vizsgát tett tanulók aránya, az összes, 

adott évben vizsgázók számához viszonyítva összesen és szakképesítésenként; intézményi elismerések 

(intézmény, intézményi csoport, munkatárs) száma; szakmai bemutatók, konferenciák, szakmai rendezvények 

száma; iskolai lemorzsolódási mutatók; elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló, gyakorlati 

képzőhely, munkaerőpiac); iskolai neveltségi mutatók (fegyelmi esetek, igazolatlan hiányzások száma, 

dicséretek); hátrányos helyzetű tanulók aránya a teljes létszámhoz viszonyítva; a szakképzést sikeresen 

befejező hátrányos helyzetű tanulók aránya a képzést megkezdő hátrányos helyzetű tanulók létszámához 

viszonyítva; szakmai továbbképzésen részt vevő pedagógusok aránya, a továbbképzésre fordított éves forrás; 

szakértői, szaktanácsadói, vizsgaelnöki tevékenységet folytató pedagógusok aránya a teljes nevelőtestületi 

létszámhoz viszonyítva. 

A felsorolt méréseket elvégzik. A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását 

folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. Az országos kompetenciaeredményekről a mérési 

dokumentumban elemzik az eredményeket, célokat határoznak meg és feladatokat: - Mérési eredmények 

2013-2014 - Mérési eredmények 2014-2015 - Mérési eredmények 2015-2016 - Mérési eredmények 2013-

2017 - Éves munkaterv 2015-2016 - Éves munkaterv 2016-2017 - Éves beszámoló 2015-2016 - Éves 

beszámoló 2016-2017 - Intézményi önértékelési jegyzőkönyv 

 

3.1.4. 

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

figyelembevételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják.  

Az országos átlagtól szignifikánsan elmarad az iskola eredménye. Megfigyelhető., hogy a szakközépiskolai 

tanulók teljesítménye közelít jobban az átlaghoz. 2016-ig hullámzó teljesítmény mellett enyhe javulás volt 

tapasztalható, azonban 2017-ben nagyon gyenge teljesítményeket kaptunk. Az évfolyamok tanulói 

összetételüknek megfelelő teljesítményeket nyújtottak. A mérési eredmények az intézményi 

dokumentumokban megtalálhatóak, az elemzéseket utólagosan kaptuk meg. Az intézkedési terveket a 

helyszínen néztük át. 

 

  



3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? 

 

3.2.5. 

Az intézmény kiemelt nevelési-oktatási-képzési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak 

megfelelő. 

A fenntartó minden tanév félévekor és annak végén részletes jelentést kér a tantárgyi-tanulmányi 

eredményekre vonatkozóan, illetve adatot szolgáltatnak a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

tekintetében a lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer modulban. 

Mindkét helyen részletes cselekvési tervet és stratégiát rögzítenek az eredmények javítása érdekében. Az 

iskola a versenyeredményeit nyilvántartja, értekezleten elemzi és épít rájuk. - Éves beszámoló 2015-2016 - 

Éves beszámoló 2016-2017 - A statisztikai adatokat lemorzsolódás, évismétlők a helyszínen megtekintettük. 

 

3.2.6. 

Az intézmény nevelési-oktatási-képzési célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak, szakmák oktatása 

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

állás stb.). 

Szakmai- (ÁSZÉV, SZKTV, Hagyományőrző versenyek, OSZTV) és közismereti versenyeken eredményes 

részvétel. - Az iskola honlapja: versenyeredmények - Éves beszámoló 2015-2016 - Éves beszámoló 2016-

2017 - SZMSZ 2018 53. oldal Szakmai, tanulmányi versenyek - Bejárás tanüzemekben, gyakorlati oktatók 

tájékoztatása - Vezetői interjú 

 

3.2.7. 

Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul, a munkatársak bevonása egyenletes. 

Az SZMSZ-ben megtalálható a szakmai tanulmányi versenyeken való részvétel, amelyekre a felkészítést a 

szakmai munkaközösségek szervezik, és a szaktanárok végzik. - Éves munkaterv 2015-2016 - Éves munkaterv 

2016-2017 - Éves beszámoló 2015-2016 A partnerekkel való együtt működés jegyében történő szakmai 

programok. Szakmai versenyek és eredmények. - Éves beszámoló 2016-2017 A partnerekkel való együtt 

működés jegyében történő szakmai programok. Szakmai versenyek és eredmények. - Interjú a 

pedagógusokkal 

 

3.2.8. 

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként „Oktató-

Nevelő Munkáért” „Vietórisz József-díj” kitüntetést adományozott az iskola igazgatójának. Az 

Élelmiszeripari Oktatás Jövőjéért Alapítvány díjakat ad az iskola kiváló eredményt elérő pedagógusai és 

tanulói számára. ÖKO iskola cím elnyerése. - Éves beszámoló 2015-2016 verseny eredmények - Éves 

beszámoló 2016-2017 verseny eredmények 

 

3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 

 

3.3.9. 

Az intézmény vezetője gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk nyilvánosságáról, és 

tájékoztatja a gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodó szervezeteket is. 

Rendszeresen nevelési értekezleteket tartanak. A munkaközösségek folyamatosan egyeztetnek a megfelelő 

információáramlás érdekében. A honlapot frissítik. - Éves beszámoló 2015-2016 verseny eredmények - Éves 

beszámoló 2016-2017 verseny eredmények - Minden hétfőn 1430-tó információs nap. 

 

3.3.10. 

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

feladat. 

Szakmai munkaközösségek belső tudásmegosztással, hospitálásokkal, célok meghatározásával támogatják az 

eredményes oktatást, nevelést. - Éves munkaterv 2015-2016 A nevelő oktató munkával kapcsolatos 

munkatervi feladatok - Éves munkaterv 2016-2017 A nevelő oktató munkával kapcsolatos munkatervi 

feladatok 

  



3.3.11. 

A belső és a külső mérési eredményeket felhasználják a tanév végi értékelés során és az intézményi 

önértékelési eljárásban, az új célok kijelölésében, valamint a fejlesztési és intézkedési tervek készítésekor.  

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

fejlesztések meghatározása, és az intézmény - szükség esetén - a mérési-értékelési eredmények függvényében 

korrekciót végez. (Nevelőtestületi kérdőív, beszámolók) 

 

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 

 

3.4.12. 

A tanulók pályakövetésének kialakult rendje, eljárása van. 

A szakközépiskolások megközelítőleg harminc százaléka (egy osztály létszámban) a szakmai vizsgát 

követően az iskolában marad, hogy nappali rendszerben két év alatt érettségi vizsgát szerezzen. Az érettségire 

épülő technikusi képzésben – saját diákokból - minden tanévben indít az intézmény egy osztályt. 

Felsőoktatásban továbbtanulók száma alacsony, eseti jelleggel egy-két tanulót érint. (SZMSZ 2018 1401 oldal 

az intézmény adatkezelési tevékenysége) 

 

3.4.13. 

Az intézményben a végzett tanulók pályájának alakulásáról, eredményeiről szerzett információkat 

felhasználják a pedagógiai-szakmai munka fejlesztésére. 

Az intézményben különösen jól figyelnek a tehetséges diákokra és a tanulási zavarokkal küzdő tanulókra. Az 

előbbieket szakkörökben fejlesztik és rendszeresen viszik őket versenyekre. Az utóbbiakra pedig 

gyógypedagógusok figyelnek és a délutáni órákban felzárkóztató foglalkozások keretein belül igyekeznek 

őket támogatni, megerősíteni. (Éves munkaterv 2015-2016, Éves munkaterv 2016-2017) 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
- 

Kiemelkedő területek: 
A hazai és nemzetközi szakmai versenyeken való folyamatos és eredményes részvétel. 

 

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 tervezett és szervezett együttműködése jellemző: 

(szakmai) munkaközösségek, egy osztályban tanító pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok. 

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

Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra áll, amely a 

pedagógusok szakmai együttműködésén (munkaközösségek) alapszik. A nevelő-oktató munka érdekében 

tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, innovatív közösségek munkaközösségeket alakítottak ki. 

- SZMSZ 2018 20. oldal Intézményi közösségek - Pedagógiai program 2017 19. oldal A pedagógusok helyi 

feladatai az osztályfőnök feladatai. - Pedagógiai program 2017 22. oldal A kiemelt figyelmet igénylő 

tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység. 

 

4.1.2. 

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

A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. 

Igen, ez teljesen megvalósul. (SZMSZ 2018. 27. oldal A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai 

pedagógiai területen belül) 



4.1.3. 

A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 

Igen. (SZMSZ 2018. 20 oldal Intézményi közösségek.) 

 

4.1.4. 

Az intézmény szakmai elméleti tanárai és szakoktatói együttműködnek, a képzési cél elérése érdekében 

egyeztetik a képzési terveiket. A képzés során hatékony kommunikációval, együttműködéssel vesznek részt a 

szakmai képzés folyamatában.  

A munkaközösségek célja: az intézmény pedagógiai programja, munkaterve alapján az azonos műveltségi 

területen működő pedagógusok minőségi és szakmai együttes, közös munkájának hatékony megvalósulása; 

széleskörű műveltség igényének kialakítása a diákokban és a munkaközösségek szoros együttműködése a cél 

érdekében. (Munkaközösségek beszámolója, SZMSZ 2018 27. oldal A pedagógusok szakmai 

munkaközösségei.) 

 

4.1.5. 

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

céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 

A vezető beszámolt arról, hogy a döntéseket mindig közösen hozza az egész tantestület, de gyakran ő az a 

személy, aki változásokat, újításokat, továbbképzéseket javasol. A munkaközösségek fő célja az 

intézményben folyó nevelő-oktató munka színvonalának és minőségének segítése, fenntartása, melyet az 

intézményvezető támogat. (vezetői beszámoló, nevelőtestületi interjú, Pedagógiai program 2017 4. oldal Az 

iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai feladatai, eljárásai) 

 

4.1.6. 

A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, elemzése 

és értékelése. 

Az együttműködés és a pedagógiai folyamatok megvalósítása megfigyelhető. (Vezetői beszámoló, 

beszámolók, SZMSZ 2018 27. oldal A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai pedagógiai 

területen belül) 

 

4.1.7. 

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

kezdeményezően együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő 

problémák megoldásában. 

A külső szakemberek az iskola területén fejlesztik a diákokat. Ez lehetőséget biztosít a pedagógusok számára, 

hogy rendszeresen tájékozódjanak a tanítványaik fejlődéséről, illetve kérjenek tanácsot, segítséget a 

gyógypedagógusoktól, logopédustól. (Munkatervek és beszámolók, pedagógus- és vezetői interjúk, SZMSZ 

2018 27. oldal A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai pedagógiai területen belül) 

 

4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 

 

4.2.8. 

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

Az eredmények alátámasztják ezt az állítást. A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok 

gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (pl. pályázati lehetőségek) és szakmai 

támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. (Pedagógus program, 

SZMSZ 2018 27. oldal A szakmai munkaközösségek kapcsolat tartása, munkatervek és beszámolók, 

pedagógus- és vezetői interjúk) 

 

4.2.9. 

Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok bevezetése, támogatása, ebben 

a munkaközösségek meghatározó feladatot vállalnak. 

A továbbképzésekről a beszámolók, tudásmegosztás, a jó gyakorlatok megosztása közösségeken belül 

működik. (SZMSZ 2018 27. oldal A szakmai munkaközösségek kapcsolat tartása.) 

 



4.2.10. 

A szakmai munkaközösségek, a közismereti tanárok, a szakmai elméleti tanárok és szakoktatók részvételével 

az intézmény szakmaszerkezetének, az újonnan megjelenő korszerű szakképzési tartalmaknak és új 

módszertanoknak megfelelően az intézményi célok figyelembevételével végzik a belső tudásmegosztó 

tevékenységüket. 

Az intézményi stratégiának megfelelően szerveződik a pedagógusok továbbképzése. (SZMSZ 2018 27. oldal 

A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai pedagógiai területen belül. A pedagógus interjún 

elhangzott, hogy az egy osztályban tanítók az egy munkaközösségben tanítók között folyamatos a tudás 

megosztás, és a jógyakorlat ismertetése, támogatása.) 

 

4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

 

4.3.11. 

Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki. 

Az információáramlás többoldalú: vezetőség → tantestület; pedagógus → vezetőség; munkaközösségek → 

pedagógusok; pedagógus → pedagógus; vezetőség, tantestület, pedagógus → diákönkormányzat és fordítva. 

Minden hétfőn információs napot tartanak, ahol megbeszélik az aktuális és a várható heti problémákat. Az 

infó napot az igazgató távollétében az általános helyettes tartja. (SZMSZ, munkatervek és beszámolók, 

pedagógus- és vezetői interjúk.) 

 

4.3.12. 

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

Egyértelműen kijelenthető. (munkatervek és beszámolók, pedagógus- és vezetői interjúk, SZMSZ 2018 30. 

oldal Az iskola közösségeinek kapcsolattartása) 

 

4.3.13. 

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

Mindhárom módon jól működő információátadás van. Példa erre az intézmény rendszeresen karbantartott 

weboldala. (munkatervek és beszámolók, pedagógus- és vezetői interjúk, SZMSZ 2018 30. oldal A 

kapcsolattartás formái) 

 

4.3.14. 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való 

hozzáférés. 

Mindenkihez időben eljut a szükséges információ. - SZMSZ 2018 30. oldal A kapcsolattartás formái. - A 

pedagógus és a vezetői interjún elhangzott, hogy az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz 

szükséges információkhoz való hozzáférés a vezetőiken keresztül. Az ismeretek külső tanfolyamokon 

továbbképzésen megszerezhetők. 

 

4.3.15. 

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

Igen. (munkatervek és beszámolók, pedagógus- és vezetői interjú, SZMSZ 2018. 26. oldal A nevelőtestület 

értekezletei) 

 

4.3.16. 

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

a munkatársakhoz. 

Igen, ez mindkettő formában megtörténik. SZMSZ 2018 40. oldal Az ellenőrzés területei és tartalma) 

  



4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Az IKT-eszközökben rejlő lehetőségek jobb kihasználása. 

Kiemelkedő területek: 
Az információmegosztás. A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló 

munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. Az 

intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra áll, amely a 

pedagógusok szakmai együttműködésén alapszik. Az intézmény munkatársai számára biztosított a 

munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. A szervezeten belüli 

információáramlást hatékonyan kialakították. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

5.1. Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 

 

5.1.1. 

Az intézmény pedagógiai és szakmai programjával összhangban a vezető(k) irányításával megtörténik a külső 

partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. A külső partnerek (különösen a 

szakképzésben együttműködő külső gyakorlati képzőhelyek) köre ismert az intézmény munkatársai, tanulói 

és a szülők számára. 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik. Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati 

rendszerét, ezért azt megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren 

keresztül felméri a partnerek igényeit, elégedettségét és befogadja innovatív ötleteiket. Az intézmény 

kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és megjelenik a 

szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, település) életében is feladatvállalásaival. - SZMSZ 2018 33. 

oldal Az iskola külső kapcsolatai. - SZMSZ 2018 34. oldal Gazdálkodó szervezetek, vállalkozások. A 

kapcsolat tartás módja le van írva, de a szervezetek nincsenek nevesítve. A vezetői interjú során megkaptuk a 

vállalkozók listáját. 

 

5.1.2. 

Az intézmény partnerkapcsolatot működtet más szakképző intézményekkel, szakmai szervezetekkel, a területi 

kamarákkal, a duális képzésben résztvevő gyakorlati képzőhelyekkel, a munkaerő-piaci partnerekkel, a 

pályaorientációs és pályaválasztási tevékenysége során partnerként megjelenő oktatási intézményekkel, a 

leendő tanulókkal és szüleikkel. 

Az SZMSZ-ben megtalálható a külső kapcsolatok tételes felsorolása: - SZMSZ 2018 33. oldal Az iskola külső 

kapcsolatai. - SZMSZ 2018 34. oldal Gazdálkodó szervezetek, vállalkozások. 

 

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 

 

5.2.3. 

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik: az 

intézmény szorosan együttműködik a területi kamarai szervezetekkel a képzési igények megismerésében, a 

duális képzés működtetésében, a gyakorlati képzőhelyek támogatásában; az intézmény a pályaorientációs és 

pályaválasztási tevékenysége során az igények megismerésében, a munkaerő-piaci elvárások 

megismertetésében szorosan együttműködik más oktatási intézményekkel, különösen az általános iskolákkal, 

a leendő tanulókkal és szüleikkel; az intézmény a duális képzés megvalósítása során együttműködik a 

gyakorlati képzőhelyekkel, elősegíti a szakmai elméleti oktatás és a gyakorlati képzés összehangolását, 

biztosítja a külső gyakorlati oktatók számára a részvételt a szakmai munkaközösségi munkában; az intézmény 

együttműködik a működési területén a többi szakképzést folytató intézménnyel a képzési kínálat 

felülvizsgálatában, összehangolásában és a duális szakképzés feltételeinek biztosításában. 



Igen rendelkezik pl. - SZMSZ 2018 33. oldal Az iskola külső kapcsolatai 6.1 fejezetben Az intézmény 

fenntartója felügyeleti szerve és a működés biztosítói vannak felsorolva. - SZMSZ 2018 34. oldal 6.2 

fejezetben A szakmai együttműködő szervezetek vannak bemutatva - SZMSZ 2018 34. oldal 6.3 fejezetben a 

gazdálkodó szervezetek, vállalkozások. A gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás 

formái és rendje van leírva. 

 

5.2.4. 

Az intézményi célok meghatározása, az intézmény terveinek elkészítése és megvalósítása során megtörténik 

az érintett külső partnerekkel az egyeztetés: az intézmény a külső partnereit bevonja a célok meghatározásába; 

az intézmény a területi kamarákat, a gyakorlati képzésben résztvevő munkaerő-piaci partnereket bevonja a 

mérési eredmények elemzésébe, értékelésébe, az értékelés eredményéről információt szolgáltat számukra; az 

intézmény kapcsolatot tart fenn szakmai szervezetekkel, együttműködik a kapacitásépítés, a minőségjavítás 

és a teljesítmény fokozása érdekében. Részt vesznek mérésekben, kutatásokban, konferenciákon, új 

eljárásokat, módszereket ismernek meg és építenek be a pedagógiai-szakképzési gyakorlatba. 

A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül felméri a partnerek igényeit, elégedettségét és 

befogadja innovatív ötleteiket. - Éves munkaterv 2015-2016 8. oldal 3. fejezet A nevelő oktató munkával 

kapcsolatos feladatok. (A 2016-2017 tanév kiemelt feladatai.) - Éves munkaterv 2016-2017 8. oldal 2. A tanév 

kiemelt feladatai. 

 

5.2.5. 

Rendszeresen megtörténik a kiemelt, kulcsfontosságú partnerek (különös tekintettel a szakképzésben 

érintettek) igényeinek, elégedettségének megismerése. 

Igen, szinte napi kapcsolatban van az intézmény a külső partnerekkel. - Igények megismerése. Éves munkaterv 

2015-2016 8. oldal 3. fejezet A nevelő oktató munkával kapcsolatos feladatok. (A 2016-2017 tanév kiemelt 

feladatai.) - Igények megismerése. Éves munkaterv 2016-2017 8. oldal 2. A tanév kiemelt feladatai. - A 

kiemelt kulcsfontosságú partnerek elégedettségének megismerése kérdőíves módszerrel történik. A 

kérdőíveket az igazgató úr bemutatta. 

 

5.2.6. 

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 

A felnőttképzés panaszkezelése a felnőttképzési adminisztráción történik. A nappali képzés panaszkezelését 

az általános igazgatóhelyettes, és vagy az intézmény igazgatója látja el a jogszabályban előírtaknak 

megfelelően. (szülői interjú és SZMSZ) 

 

5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 

 

5.3.7. 

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

Igen, rendszeresen tájékoztatja a külső partnereket szóban, írásban, digitálisan. / Munkaterv és beszámolók, 

interjú a vezetővel, SZMSZ 2018 11. oldal 1.7 Az iskolai dokumentumainak nyilvánossága, SZMSZ 2018 11. 

oldal 1.8 Különös közzétételi lista, http://www.westsik.sulinet.hu/) 

 

5.3.8. 

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

vagy papíralapú). 

Mind a három módon / Interjú a vezetővel, pedagógusokkal és szülőkkel, SZMSZ 2018 30. oldal 5. A 

kapcsolattartás formái, http://www.westsik.sulinet.hu/, Iskolai faliújság - Éves beszámoló 2015-2016 36. oldal 

A kapcsolat tartás módja - Személyes megbeszélés levelezés, - Közös programok, tapasztalatcserék 

látogatások - Éves beszámoló 2016-2017 36. oldal A kapcsolat tartás módja - Személyes megbeszélés 

levelezés, - Közös programok, tapasztalatcserék látogatások) 

 

5.3.9. 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik. 



Vezetői interjún elhangzott, hogy az iskola folyamatosan tartja a kapcsolatot partnereivel, fejleszti azt, és 

igyekszik bővíteni a partnerek körét. 

 

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

centrum szint, megyei szint, országos szint)? 

 

5.4.10. 

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

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város által szervezett rendezvényeken pl. a Tirpák fesztiválon való részvétel, 

országos rendezvények pl. szakmai versenyeken való részvétel, Szakmák éjszakája, OMÉK, UGBA - Éves 

munkaterv 2015-2016 4.3 14.oldal A 2016-2017 tanév kiemelt rendezvényei. - Éves munkaterv 2016-2017 

4.3 16.oldal A 2017-2018 tanév kiemelt rendezvényei. 

 

5.4.11. 

A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális/országos szakmai és egyéb 

rendezvényeken. 

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város által szervezett rendezvényeken pl. a Tirpák fesztiválon, Nyírségi 

disznótoros rendezvényen való részvétel. Élelmiszeripari kollégiumi iskolákkal (Szakkollégiumi 

megbeszélések összehívása, kerettantervi javaslatok, képzési javaslatok megfogalmazása) szervezett 

eseményeken, társintézményekkel az Agrárszakképző intézményhálózatban (közös programok), megyei 

általános iskolákkal (beiskolázási, pályaválasztási tájékoztatók tartása), városi középiskolákkal (felvétel, 

áthelyezés) szervezett közös programokon is részt vesznek. - Éves munkaterv 2015-2016 4.3 14.oldal A 2016-

2017 tanév kiemelt rendezvényei. - Éves munkaterv 2016-2017 4.3 16.oldal A 2017-2018 tanév kiemelt 

rendezvényei. 

 

5.4.12. 

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

ezekre történő jelölésekkel. 

„Oktató-Nevelő Munkáért” „Vietórisz József-díj” kitüntetést adományozott az iskola igazgatójának, 

pályaválasztási kiállításon elért I. helyezés (a legszebb standnak járó díj elnyerése), ÖKO iskola cím elnyerése. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A panaszkezelés szabályozása. 

Kiemelkedő területek: 
Az intézmény jelen van Nyíregyháza város rendezvényein, részt vesz a város közéleti tevékenységében. A 

partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik. Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati 

rendszerét, ezért azt megtervezi, kialakítja és működteti. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

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

céljainak? 

 

6.1.1. 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai és szakmai program megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka 

humánerőforrás-szükségletéről. A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült 

problémákat idejében jelzi a fenntartó számára. Az intézmény működésének minőségét nagymértékben 



meghatározza a rendelkezésre álló tárgyi és humán infrastruktúra, ezért különösen fontosnak tarják, hogy az 

intézmény a rendelkezésre álló lehetőségeit a lehető legjobban használja ki. Az intézmény a tanulási-tanítási 

folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak megfelelően alakította ki. Az intézmény céljának tekinti 

az együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítását. (PP, Munkaterv, beszámoló, interjúk) 

 

6.1.2. 

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

figyelembe veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelés-oktatás-képzés feltételeit és pedagógiai-szakmai 

céljait. 

Az igazgató folyamatosan egyeztet és felméréseket végeztet szakemberek bevonásával az épület felújítási 

teendőiről, lehetséges bútor, informatikai és taneszköz-fejlesztések lehetőségeiről. (vezetői beszámoló, 

interjúk, intézményi bejárás) 

 

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

nevelésének-oktatásának-képzésének? 

 

6.2.3. 

Az intézmény rendszeresen felméri a különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésének-oktatásának-

képzésének tárgyi igényeit, és a hiányosságokra intézkedési tervet készít. 

A munkaközösségek rendszeresen felmérik az igényeket, melyet az iskola vezetősége megtárgyal. Ez alapján 

az igazgató és a gazdasági vezető dönt a tárgyi infrastruktúra fejlesztéséről. (vezetői beszámoló, interjúk, 

intézményi bejárás) A tanműhelyekben, tanüzemekben a tanulók korszerű eszközökön sajátíthatják el a tanult 

szakmát. (intézményi bejárás, vezetői interjú) 

 

6.2.4. 

Az intézmény a pedagógiai és szakmai programjában vállaltaknak megfelelően rendelkezik a különleges 

bánásmódot igénylő tanulók neveléséhez-oktatásához-képzéséhez szükséges tárgyi környezettel, gondoskodik 

annak fejlesztéséről. 

A munkaközösségek rendszeresen felmérik az igényeket, melyet az iskola vezetősége megtárgyal. Ez alapján 

az igazgató és a gazdasági vezető dönt a tárgyi infrastruktúra fejlesztéséről. (vezetői beszámoló, interjúk, 

intézményi bejárás) 

 

6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága? 

 

6.3.5. 

Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató-képző munkájában, az eszközök 

kihasználtsága, tanórán és tanórán kívül való alkalmazásuk nyomon követhető. 

A tantestület valamennyi tagja részt vett olyan továbbképzéseken, melyek a digitális oktatáshoz 

elengedhetetlenül szükségesek. 11 interaktív táblával rendelkezik az intézmény, de az idei tanévben, 

folyamatban van újabb eszközök beszerzése, úgymint interaktív táblák, laptopok, s a két informatika terem 

számítógépeinek cseréje a tanévben megvalósul. Tervezik nyelvi laborok kialakítását is. A szakmai órákon 

rendszerint használják a pedagógusok a projektorokat is. Tervezés alatt áll egy közös tudásbázis létrehozása 

az iskolai honlapon, mely pedagógus és diák számára egyaránt elérhető lesz. (Intézményi önértékelés, vezetői 

interjú, Éves beszámoló) 

 

6.4. Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 

céljainak? 

 

6.4.6. 

Az intézmény a stratégiai célok alapján rendszeresen felméri a munkatársak képzési szükségleteit, és reális 

képpel rendelkezik a nevelő-oktató-képző munka humánerőforrás-szükségletéről. A humánerőforrás 

szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat időben jelzi a fenntartó számára. 

Az éves továbbképzési terv készítésének alapja a pedagógiai programban megfogalmazott célok összessége, 

az intézmény képzési struktúrája. Az intézmény ennek megfelelően gondoskodik a célok megvalósításához 

szükséges humán erőforrásról. (vezetői beszámoló, interjúk, továbbképzési terv) Az intézmény rendszeresen 



egyeztet a fenntartóval a célok megvalósításához szükséges erőforrások meglétéről. (vezetői beszámoló, 

interjúk, éves beszámoló, beiskolázási terv) 

 

6.4.7. 

Az intézmény a szakmaszerkezetének, a korszerű szakképzési tartalmaknak és módszereknek megfelelően, az 

intézményi célok figyelembevételével tervezi meg a külső és a belső továbbképzéseket. Prioritásként kezeli a 

szakmai elméleti tanárok és a szakoktatók tartalmi és módszertani képzési igényét. 

Az intézményi érdeket szem előtt tartó humánerőforrás gazdálkodásból indulnak ki, de fontosnak tartják a 

kollégák 7 évenkénti 120 kreditjének megszerzését is. Intézményi érdekből támogatják azon továbbtanulási 

szándékokat, melyek megalapozzák a teljes szakos ellátottságot és a pedagógusminősítéshez szükséges 

képzettséget célozzák meg. Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremtenek, a vezetőség támogató 

ebben és megteremti a feltételeket. (továbbképzési terv, vezetői interjú) 

 

6.4.8. 

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

kiemelt hangsúlyt kap. 

Törekszenek egyenlő terhelésre, de az egyének teherbírása is más és más. A feladatok leosztásában a 

munkaközösségek vezetői is segítenek, mert nagyobb rálátásuk van a kisebb csoportjukra. (vezetői és 

nevelőtestületi interjú) 

 

6.4.9. 

A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelési-oktatási-képzési munka feltételeinek, az 

intézmény deklarált céljainak. 

A pedagógusok képzettsége megfelel a törvényi előírásoknak. A szakmai munkaközösségen belül a mérnökök 

pedagógus végzettségének megszerzésére, valamint tanüzemeikben a szakoktatók mestervizsgáinak 

megszerzésére törekednek. (Vezetői interjú, továbbképzési program) 

 

6.4.10. 

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

figyelembevételével alakította ki. 

Az intézményi érdeket szem előtt tartó humánerőforrás gazdálkodásból indulnak ki, de fontosnak tartják a 

kollégák 7 évenkénti 120 kreditjének megszerzését is. Intézményi érdekből támogatják azon továbbtanulási 

szándékokat, melyek megalapozzák a teljes szakos ellátottságot és a pedagógusminősítéshez szükséges 

képzettséget célozzák meg. Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremtenek, a vezetőség támogató 

ebben és megteremti a feltételeket. (továbbképzési terv, vezetői interjú) 

 

6.4.11. 

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. 

A vezetők feladatai az SZMSZ-ben lévő munkaköri leírásokban vannak meghatározva. A vezetőség tagjai az 

ebben foglaltaknak megfelelően végzik munkájukat, irányítják és ellenőrzik a hozzájuk tartozó 

munkaközösségek munkáját. (SZMSZ 16. , 60, PP 19.o , beszámolók, interjúk) 

 

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

módszereket alkalmaz? 

 

6.5.12. 

Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti tanulás kultúrájának fejlesztésében. 

Az intézményben a feladatok és a hatáskörök világosak, egyértelműek, szabályozottak. Arra törekednek, hogy 

a feladatok elosztása egyenletes legyen. (interjúk, vezetői beszámoló, SZMSZ 16. o.) 

 

6.5.13. 

Az intézményben a szervezeti tanulás kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, 

szabályok jellemzik. Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű 

belső igényesség, hatékonyság jellemző. 



A feladatok és hatáskörök egyértelműen szabályozottak az egyes alapdokumentumokban. Mindenkivel 

szemben egyértelmű elvárás a közösen megalkotott és elfogadott szabályok betartása. (SZMSZ 16.o, 60.o, PP 

19.o , interjúk, beszámolók) 

 

6.5.14. 

Az intézményben zajló szervezetfejlesztés tudatos, módszertanilag felépített folyamat. Az intézmény 

munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül 

és kívül. 

4 munkaközösség működik, melyek hatékonyan együttműködnek. Megbeszéléseket tartanak az egy 

osztályban tanítók szükség esetén, valamint projekthetek megszervezése során működnek együtt a 

nevelőtestület tagjai. Munkacsoportok alakulnak egyes feladatok elvégzésére (pl. beiskolázási munkacsoport), 

illetve alkalmi munkacsoportok kerülnek kialakításra iskolai rendezvények megszervezésére. (interjúk, 

beszámolók) Szakmai, munkaközösségi megbeszéléseken, nevelési értekezleteken, a napi pedagógiai munka 

során történik tudásmegosztás az intézményben. (Interjúk) 

 

6.5.15. 

Az intézmény átlátható minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik, amelynek alapja az önértékelési rendszer. 

Igen. (PP, SzMSz, Munkaterv 2018-2019.) 

 

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-képző munka részét képezik. 

Kiemelten jelennek meg az intézmény hagyományai az alapdokumentumokban és az éves tervezésben. 

(pedagógiai program, éves munkatervek, beszámolók, interjúk) 

 

6.6.17. 

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

nyitottak új hagyományok teremtésére. 

Ismerik, ápolják hagyományaikat, megismertetik a gyerekekkel, szülőkkel is. (interjúk, beszámolók, 

intézményi bejárás) 

 

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

 

6.7.18. 

A munkatársak felelősségének és hatáskörének, beleértve a minőségbiztosítási felelősségi köröket is, 

meghatározása egyértelmű, azok az intézmény alapdokumentumaiban, terveiben szabályozottak, az 

intézményi működési gyakorlat annak megfelelő. 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve az abban található munkaköri leírások 

egyértelműen meghatározzák a feladat-, hatáskör-, és felelősség megosztást. Az intézmény vezetése és 

irányítása az igazgató felelőssége, ugyanakkor vannak olyan feladatok, melyeket az igazgató átruházhat. 

(SZMSZ, interjúk, beszámolók) 

 

6.7.19. 

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 

Munkacsoportok alakulnak egyes feladatok elvégzésére (pl. beiskolázási munkacsoport), illetve alkalmi 

munkacsoportok kerülnek kialakításra iskolai rendezvények megszervezésére. (Éves beszámolók, vezetői 

interjú) 

 

6.7.20. 

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

támogatják az adott feladat megvalósítását. 

A jogszabályoknak megfelelően szabályozott a helyi dokumentumokban a felelősség és hatáskörök 

megosztása. (SZMSZ, Éves munkatervek) 



 

6.8. Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen témákban), valamint a 

fejlesztésekbe? 

 

6.8.21. 

Az intézményben szabályozott és követhető a döntés-előkészítés folyamata. Megtörténik az egyének és 

csoportok döntés-előkészítésbe történő bevonása képességük, szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján. 

Az intézményi dokumentumokban szabályozott a különböző egyének és csoportok, külső partnerek (Szülők, 

Dök, Nevelőtestület) döntés - előkészítésbe történő bevonásának rendje. A vezetőség kikéri a pedagógusok 

véleményét minden, az iskola működését érintő kérdésben. (Vezetői interjú, pedagógus interjú) 

 

6.8.22. 

A munkatársakat már a korai szakasztól bevonják a tervezés folyamatába, ideértve a minőségfejlesztést is. 

Folyamatos a konzultáció a döntés előtt álló ügyekben. A munkaközösségi megbeszéléseken, a rendszeres 

nevelőtestületi értekezleteken a munkatársaknak lehetősége van aktívan részt venni az egyes döntések 

előkészítésében. A szabályozás rendje a jogszabályoknak megfelelő. (SZMSZ, Év végi beszámolók, Éves 

munkaterv) 

 

6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 

 

6.9.23. 

Az intézmény tudatosan foglalkozik az innovációs javaslatok, ötletek gyűjtésével, továbbfejlesztésével, 

megvalósításával és a szakképzés minőségének javítása érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn szakmai 

partnereivel. Az intézmény támaszkodik a gazdálkodó szervezetek szakmai, technológiai ismereteire, 

tapasztalataira, a szakképzés minőségének javítása érdekében. 

Az innováció inkább a vezetőség érdeme, de a kollégák az újítások terén együttműködőek, s sokan kiveszik 

részüket azok megvalósításában. (Interjúk) 

 

6.9.24. 

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, 

team-munkára, fórumokra. A tantestület és az intézményvezetés nyitott a legjobb gyakorlatok eredményeinek 

bemutatására, követésére és alkalmazására. 

Belső és külső résztvevők számára tapasztalatcserét, továbbképzéseket szerveznek, s maguk is részt vesznek 

másutt ilyen rendezvényeken. (Interjúk, beszámolók, továbbképzési terv) A vezetés nyitott az újításokra, a 

helyi jó gyakorlatok megosztására. (Pedagógus interjú) 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
- 

Kiemelkedő területek: 
Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremtenek, a vezetőség támogató ebben és megteremti a 

feltételeket. Aktív és sikeres, eredményes pályázati tevékenység a tárgyi infrastruktúra javítása érdekében. 

Alapvetően biztosítottak a mindennapi hatékony működéshez szükséges feltételek. A vezetőség igyekszik 

megragadni azokat a lehetőségeket, amelyek a szervezeti feltételeket javíthatják. 

 
  



7. A Kormány, az oktatásért felelős miniszter, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős 

miniszter, és a szakképesítésekért felelős miniszterek által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai és szakmai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 

7.1. Hogyan jelennek meg a Kormány, az oktatásért felelős miniszter, a szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős miniszter, és a szakképesítésekért felelős miniszterek által kiadott tantervi 

szabályozó dokumentumban meghatározott célok a pedagógiai és szakmai programban? 

 

7.1.1. 

Az intézmény pedagógiai és szakmai programja az európai, országos, regionális és helyi szakmapolitikai célok 

figyelembevételével készül; konkrét, egyértelmű és mérhető stratégiai és operatív célokat határoz meg, 

koherens a kiadott szakmai és vizsgakövetelményekkel és kerettantervekkel. 

Az iskola Pedagógiai programja összhangban van a Nemzeti Alaptantervvel, a Köznevelési törvénnyel és azok 

végrehajtási rendeleteivel, több esetben is konkrétan hivatkoznak az adott törvényre vagy rendeletre 

(Pedagógiai program) Az intézmény napi gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás, elvárásoknak 

megfelelés. (PP, Munkaterv, beszámolók, interjúk, bejárás) 

 

7.2. Hogyan történik a pedagógiai és szakmai programban szereplő kiemelt stratégiai célok 

operacionalizálása, megvalósítása? 

 

7.2.2. 

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai és szakmai programjában foglaltak megvalósulását. 

Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan értékeli. A 

tartalmi szabályozók, a környezet változása, az intézményi eredmények ismeretében felülvizsgálta. Az 

intézmény napi gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás, elvárásoknak megfelelés. (PP, Munkaterv, 

beszámolók, interjúk, bejárás)A PP-ban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja. A szakmai munkaközösségek minden tanév végén írásban értékelik a PP-ban 

megfogalmazott ált. célok és köv.ek megvalósulását. (PP, Munkaterv) 

 

7.2.3. 

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

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

A tevékenységek, ünnepségek, értekezletek, versenyek és a rájuk való felkészítés külön-külön táblázatos 

formában határidővel felelőssel, majd a részletes programban időrendben felsorolásszerűen is megtalálható. 

A munkaközösségek munkatervükben az iskolai éves munkaterv célkitűzéseihez igazodva határozzák meg. 

(PP, Munkaterv, beszámolók, interjú) 

 

7.2.4. 

A tervekben (továbbképzési program, beiskolázási terv, tanévi intézményi munkaterv, munkaközösségi 

munkatervek, pedagógiai fejlesztési tervek, pedagógusok pedagógiai tervei stb.) jól követhetők a pedagógiai 

és szakmai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, a feladatok, felelősök, és a megvalósulást jelző 

eredménymutatók. 

A tervek részletesen kidolgozottak, a feladatok, felelősök és a határidők egyértelműek, konkrétak. (PP, 

Munkaterv, beszámolók, interjú, Mérési dokumentumok) 

 

7.2.5. 

A tervek a nevelőtestület és a kiemelt partnerek bevonásával készülnek, a nyilvánosságuk biztosított. 

Igen. Az intézmény honlapján megtalálhatók (PP, Munkaterv, beszámolók, interjú) 

 

7.2.6. 

A továbbképzési és humánerőforrás-fejlesztési tervek elkészítése az eredmények elemzésére épül, és annak 

érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli 

igényeinek, elvárásainak. 



Az intézmény támogatja a pedagógusok innovatív, tudásmegosztó, szakmai karriertörekvéseit, biztosítja ezek 

feltételeit (PP, Munkaterv, beszámolók, interjú, Továbbképzési terv) 

 

7.2.7. 

A tanítási módszerek, a nevelő-oktató-képző munkát támogató papír alapú és digitális tankönyvek, 

segédanyagok kiválasztása és alkalmazása a pedagógiai célokkal összhangban történik, lehetővé téve, hogy a 

tanulók elérjék az elvárt tanulási eredményeket. 

Nyitottak az új módszerekre, több teremben van projektor, számítógép és elegendő digitális eszköz. 

Taneszközök (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) kiválasztása a hatályos és vonatkozó jogszabályok 

betartásával történik. A tanulók fizikai állapotának méréséhez NETFIT®, a Nemzeti Egységes Tanulói 

Fittségi Tesztet alkalmazzák. (PP, interjúk, intézményi bejárás) 

 

7.2.8. 

Az intézmény a pedagógiai és szakmai programjában kitűzött célok teljesülését tanévenként méri és értékeli. 

Az értékelés eredményeit felhasználja a pedagógiai és szakmai program felülvizsgálatánál, módosításánál. 

A PP-ban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. A 

szakmai munkaközösségek minden tanév végén írásban értékelik a PP-ban megfogalmazott ált. célok és 

köv.ek megvalósulását. (PP, Munkaterv) 

7. A Kormány, az oktatásért felelős miniszter, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős 

miniszter, és a szakképesítésekért felelős miniszterek által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai és szakmai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
- 

Kiemelkedő területek: 
A dokumentumok összhangja tetten érhető, a tervezés, végrehajtás, ellenőrzés, beépítés lépései nyomon 

követhetők. 

 
 


