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Az ellenőrzés megállapításai 

 
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 dokumentumok magas szakmai színvonalúak, tartalmilag és formailag igényesek, esztétikus 
külleműek. Az intézmény stratégiai tervezése összehangolt. Céljai eléréséhez rendelkezik operatív 
tervekkel, amelyek elkészítéséhez, fejlesztéséhez a megfelelő információkat beszerzi és bevonja az 
intézmény belső és külső partnereit. Az intézményi elvárás maximálisan teljesül: Az éves munkatervek 
összhangban vannak a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. Egy igazgató, 2 
helyettes és 7 munkaközösség-vezető tartozik az intézmény vezetéséhez. Pedagógiai Program Éves 
beszámolók Interjúk 
1.1.2. 
Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az 
Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatók 
(például szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján 
készülnek. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését. 
A pedagógiai programban és más stratégiai dokumentumban megtalálható célok megvalósulását biztosító 
pedagógiai folyamatok tervezési, mérési, megvalósítási, ellenőrzési és értékelési rendjének tudatossága 
jellemző. Az azonosítás, az adatok gyűjtése, feldolgozása és értelmezése megtörténik, nyomon követhető a 
dokumentumokban. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését. Többféle 
mérés-értékelést végeznek: országos kompetencia mérés szövegértésből és matematikából, idegen nyelvi 
mérés, NETFIT, egészségnevelési állapotfelmérés, verseny eredmények, továbbtanulási és felvételi 
eredmények kimutatása évenkénti bontásban megtalálható. Pedagógiai Program Vezetői tanfelügyelet 
értékelése 1. terület Országos kompetenciamérés eredményei 2013-2017 Idegen nyelvi mérés eredményei 
2015-2017 
1.1.3. 
A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a 
feladatra időben megtörténik. 
A beszámolókból és az elégedettségi kérdőívekből (Pedagógus elégedettségi kérdőív 25. kérdés) nyomon 
követhető, hogy mindenki számára értelmezhető és elfogadható közös értékrendszert dolgoznak ki. A 
vezetővel és a nevelőtestülettel készített interjúból kiderül, hogy a tervek elkészítésében a nevelőtestület 
nagy része aktívan részt vállal. A munkaközösségek és vezetőik egyeztetnek a kollégákkal, meghatározzák a 
célokat és a feladatokat. (Munka- és munkaközösségi megbeszélések havonta.) Az intézmény 
munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. Az eredményeknek megfelelő és szükséges 
korrekciókat elvégzik, fejlesztő jellegét folyamatosan vizsgálják és megbeszélik annak hatásosságát. 
Interjúk Vezető interjú: 6. kérdés Éves beszámolók 
1.1.4. 
Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: a fenntartóval (Szekszárdi Tankerületi Központ), az intézményt 
támogató intézményekkel, a helyi önkormányzattal, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal és jogi 
személyekkel, a területileg illetékes POK-kal. Az intézmény vezetője a tankerületi igazgató iránymutatása 
alapján vezeti az intézményt. Pedagógiai Program Vezető tanfelügyelő értékelése 5. terület – A feladat 
végrehajtásába bevontak köre: Beszerzés. Tankerületi központ Vezetői interjú kérdései 
1.1.5. 
Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés 
dokumentumainak összehangolása megtörténik. 
A közoktatásban zajló törvényi folyamatokat rendszeresen nyomon követik, napi szinten tájékozódnak a 
változásokról. Ehhez igazodóan dolgozzák ki a programjaikat. Az intézményi önértékelési ciklust lezáró 
intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása dokumentált és 



megtörténik. A helyszínen az intézményi önértékelés teljes anyagába a szakértői bizottságnak módja volt 
betekinteni. Intézményi önértékelés Pedagógiai Program Éves munkatervek Éves beszámolók Vezetői 
interjú: 3, 5, 7. kérdés 
1.1.6. 
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. 
Az iskolai és a munkaközösségi munkatervek, valamint a tanév végi beszámolók koherensek. Rendszeresen 
nyomon követik a közoktatásban zajló folyamatokat. A szakmai munkaközösségek tervszerűen és nagy 
hatásfokkal működnek. Illeszkednek a stratégiai dokumentumokban megfogalmazott cél- és 
elvárásrendszerhez. Figyelembe veszik a munkaközösségek beszámolóit, javaslatait is és közös 
konszenzusban terveznek. Pedagógiai Program Éves munkatervek Munkaközösségi beszámolók Vezetői 
interjú: 3. kérdés 
1.2. Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív 
tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? 
1.2.7. 
Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. 
Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. 
Figyelemmel kísérik a jogszabályi változásokat, tisztában van ezek következményeivel és dokumentumaikat 
ezzel összhangban készítik el. Pedagógiai Program SZMSZ Egymást követő két tanév beszámolója 
Intézményi önértékelés értékelő lapjai Vezetővel készített interjú: 3. 4. 5. kérdés Pedagógusok 
képviselőivel készített interjú: 2. 23. kérdés Nevelőtestületi kérdőív Továbbképzési program 2018-2023 
1.2.8. 
Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon 
követhető. 
A közoktatásban zajló folyamatokat rendszeresen nyomon követik, ezekhez igazodóan hatékony 
programokat dolgoznak ki. Az intézmény tervezési dokumentumaiban megjelenő célok koherens egységet 
mutatnak a megvalósítás dokumentumaiban szereplő adatokkal. A munkatervekben minden pedagógusra 
vonatkoztatva megtalálható táblázatos formában az éves feladatellátás. Pedagógiai Program Éves 
munkatervek Éves beszámolók 
1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása? 
1.3.9. 
A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális 
elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv stb. 
aktuális céljai, feladatai.) 
A tervezett oktatási-nevelési célok szervesen illeszkednek a kerettantervhez. A tantestület a munkájában 
előtérbe helyezi a tanulás és tanítási folyamat egységét. A stratégiai terv a munkatervekben megtalálható a 
célok megfogalmazásával, a feladatok meghatározásával és a felelősök megnevezésével. Pedagógiai 
Program Vezetői pályázat Éves munkatervek (iskolai, munkaközösségi) Éves beszámolók Vezetői interjú: 5, 
17. kérdés 
1.3.10. 
Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a 
pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a 
munkaközösségek és a diákönkormányzat bevonásával történik. 
A munkaközösségek és a diákönkormányzat az intézményen belül és kívül meghatározott feladatok szerint 
aktívan működnek. A stratégiai tervekben megfogalmazott pedagógiai cél- és feladatrendszer az operatív 
tervekben tanévekre bontva jelenik meg a feladatokhoz rendelt határidőkkel és felelősökkel. SZMSZ Éves 
munkatervek Éves intézkedési tervek Munkaközösségi tervek (iskolai, munkaközösségi) A pedagógiai 
munka tervezési dokumentumai Az iskolában lévő dekoráció, plakátok, tanulói munkák 
1.3.11. 
Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását. 
Az intézményi dokumentumokban részletesen meghatározzák, szabályozzák az intézmény nevelési-oktatási 
céljait, az értékelés módját, gyakoriságát, ezeket a vezetőség számon kéri és ellenőrzi. Vezetői pályázat 
Pedagógiai Program Továbbképzési terv 2018-2023 Éves munkatervek Éves beszámolók Osztályfőnöki éves 



tervek, beszámolók Interjúk Pedagógus tervező dokumentumok: - a helyszínen kérhető tantervek - 
tanmenetek - naplók - tanulói füzetek 
1.3.12. 
Az intézményi pedagógiai folyamatok (például tanévre, tanulócsoportra tervezett egymásra épülő 
tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt tanulási eredmények elérését, a szülők, 
tanulók és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. 
„Az intézmény oktatási-nevelési célja: az ismeretátadás, a korszerű tudás biztosítása, az együttműködési 
készség, a harmonikus személyiség kialakítása, az egészséges életvitelre nevelés, a hagyományőrzés 
tantárgyi és életkori sajátosságoknak megfelelően”. Pedagógiai Program 77-78. old. Helyi tanterv „Kevésbé 
az a fontos, hogy mit tanulnak a gyerekek az iskolában, inkább az, hogyan tanulják, mert ez meghatározza a 
tudásuk felhasználását egész életük során.” /Max Plancot/ - Pedagógiai elv: célok, követelmények 
összhangja. - Oktatáspolitikai elv: a tantárgyi rendszer megfeleltetése a kerettanterv követelményeivel. 
(Pedagógiai Program 5. old.) Célok és feladatok meghatározása (Pedagógiai Program 44-52. old.) 
Cselekedtető, tevékenykedtető oktatás, a kompetencia-alapú oktatás alapja. Tapasztalatszerzés „Mondd 
el, és elfelejtik! Mutasd meg, és emlékeznek! Vond be őket és megtanulják!” (Konfucius) „A pedagógus 
vezető szerepével a személyes tapasztalat és a tanulói öntevékenység biztosítása. Lehetőség teremtése a 
nevelés-oktatás folyamatában a saját tapasztalatok megszerzésére, megértésére, általánosítására. A 
befogadást, az elsajátítást előtérbe helyező tanulásszervezési és módszertani eljárások alkalmazása. 
Megfelelő tevékenységszervezési modellek alkalmazásával a tanulók együttműködése, a folyamatos 
kommunikáció, az értékelő interakció és a közös döntések meghozatalának biztosítása”. (Pedagógiai 
Program 13. old.) „A személyiség- és közösségfejlesztést, a tanulmányi eredmények folyamatos javulását, a 
lemorzsolódás csökkentését az iskola kiemelt feladatának tekinti. „A személyiségfejlesztés az önfejlődés 
elősegítése, a belső lehetőségeket kicsalogató és azokat társas kapcsolatokban kipróbáló öntapasztalás 
folyamata, melynek során arra építünk, ami a személyiségünkben lehetőségként adott. Olyan élményekkel 
szolgáljuk e fejlesztőmunkát leginkább, amelyekben a gyermek önmaga rájöhet arra, hogy mire képes.” 
/Bagdy Emőke/ (Pedagógiai Program 45. old.) A hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek 
fejlesztése (Pedagógiai Program 78. old.) A vezetői önértékelés jegyzőkönyve: Fenntartói interjú 
(Fenntartói elvárások teljesülése) – a helyszínen megtekinthető volt. A tanulók, a tanárok és a partnerek 
igénye és érdeke határozza meg a pedagógiai folyamatokat. 
1.4. Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya? 
1.4.13. 
Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 
A beszámolók az éves munkatervekre épülnek, azzal teljes mértékben koherensek. A dokumentumokban 
egyértelműen megjelenik az egyes feladatok felelőse, határideje, a végrehajtás ellenőrzője. A 
munkatervekben meghatározott feladatok kerülnek kiértékelésre a beszámolókban. Éves munkatervek 
Éves beszámolók Pedagógiai Program Vezetői interjú 
1.4.14. 
A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. 
A megvalósítandó feladatok többségében ez így történik. Az előző évi értékelésre építve fejlesztő célú 
elemek, nevelési és oktatási feladatok jelennek meg a munkatervekben. Éves munkatervek Éves 
beszámolók Vezetői interjú: 3. kérdés 
1.4.15. 
A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 
A beszámolókban és a munkatervekben megjelennek az intézményi önértékelés évente vizsgálandó 
elvárásai. Kiemelten jelennek meg az intézmény hagyományai és a versenyekre, nyelvvizsgákra való 
felkészítés az éves tervezésben. Éves munkatervek Éves beszámolók Intézményi elvárásrendszer Éves 
önértékelési terv Ötéves program Interjúk 
1.5. Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és tényleges megvalósulásának a viszonya? 
1.5.16. 
A pedagógus, tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában alkalmazott tantervi, 
tartalmi és az intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt, oktatott egyének és csoportok 
fejlesztési céljait. 



Intézményben demokratikus elvek szerint rendeződő, meghatározott célok mentén működő, közösség 
működik. (Vezetői interjú: 3, 9, 11. kérdés) (Pedagógus interjú: 3, 4, 5, 6. kérdés) Az intézményi 
dokumentumokban kiemelt szerepet kap a kompetenciafejlesztés folyamata. Az önértékelés keretében 
évente megtörténik a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása, és 
az intézmény - szükség esetén - a mérési-értékelési eredmények függvényében korrekciót végez. (Mérések 
elemzése, Éves munkatervek) A pedagógus tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye 
vonatkozásában alkalmazott tantervi, tartalmi és az intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt, 
oktatott egyének és csoportok fejlesztési céljait. A tantervi és munkatervi előírásokat a pedagógusok 
csoportjaikhoz igazítják. (Interjú) A pedagógusok tervei az általuk oktatott tanulók szociális helyzetéből 
adódó fejlesztési feladatokat a jogi szabályozókon túl kiemelten veszik figyelembe. (Interjúk) A helyszínen 
elkért pedagógusok tervező dokumentumaiból: Tanmenetek, Egyéni fejlesztési tervek. 
1.5.17. 
A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. 
A helyszínen elkért dokumentumok áttekintése a pedagógusok helyszíni, tervező dokumentumaiban 
megtörtént. Az éves tervezés a munkatervekben jól áttekinthető. A pedagógiai munka megfelel az éves 
tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. Helyszínen megtekintett dokumentumok: - 
Tanmenetek - Tanulói füzetek 
1.5.18. 
A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói 
produktumokban. 
Az elvárásban felsorolt dokumentumok – a helyszínen kérhető, tanmenetek, tanulói produktumok. A 
pedagógusok saját tanmenet alapján dolgoznak. Az ezekben rögzítettek összhangban vannak a naplók 
haladási részében rögzítettekkel, valamint a diákok taneszközeiben tapasztaltakkal. A tanulók füzetei 
esztétikusak, tartalmasak, jól tagoltak. Tanmenetek Tanulói füzetek 
1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 
1.6.19. 
Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. 
Intézményben kialakították a belső önértékelés feltételeit. Az intézkedési tervet az intézményi sajátosságok 
figyelembe vételével fejlesztették ki. A terv megvalósulását figyelemmel kísérik. A vezetőség segíti a BECS 
munkáját. A belső ellenőrzés folyamatos. Éves önértékelési terv 2017/2018 munkaterv 29-31. old. 
2018/2019 tanévre 2018-2019 munkaterv 112-116. old. Az iskola vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési 
szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. SZMSZ 13-14. old. Vezetői interjú: 8,9,10. 
kérdés Pedagógus interjú: 21. kérdés 
1.6.20. 
Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel 
ellenőriz. 
Az ellenőrzés folyamatos felelősökkel ellátva. Az intézmény munkatervei részletes ellenőrzési tervet 
tartalmaznak felelősöket megnevezve, feladatokat és határidőket hozzáadva. 2017/2018. évi munkaterv 
29-31. old. 2018/2019. évi munkaterv 25-26. old, 48-51. old, 70-78. old. Vezetői interjú: 8-10. kérdés 
Pedagógus interjú: 21. kérdés 
1.6.21. 
Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, 
értékeléséhez szükséges mutatókat. 
Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, 
értékeléséhez szükséges mutatókat. Az eredményességet és hatékonyságot vizsgálják. A 
kompetenciamérések eredményeit beépítik a tervezés folyamatába. Elemzik az eredményeket, célokat, 
feladatokat határoznak meg hozzá. Belső méréseket is dolgoztak ki. Mérési feladatok bemutatása a belső 
értékelési rend alapján: – Matematika, német szintfelmérő 4. évfolyam – Nívócsoportos matematika és 
kétnyelvű német oktatás csoportba sorolása – Értő olvasás felmérése az 4. évfolyam kimeneti − Az 5. 
évfolyam számára bemeneti méréseként 2018/2019. évi munkaterv 6. old. 
1.6.22. 
A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót hajt végre. 



„Minden tanuló egyenlő esélyt kapjon a saját tehetségének, szorgalmának megfelelő tanulmányi 
eredmények eléréséhez” (2017/2018. évi munkaterv 48. old.) Továbbtanulási mutatók (2016/2017. tanév 
végi beszámoló) „Tanulóink 77% - gimnáziumban, 22% - szakgimnáziumban, 1% - szakközépiskolában tanul 
tovább. A viszonyítási csoportokhoz képest iskolánkban jóval magasabb a gimnáziumban tovább tanulók 
száma és alacsonyabb a szakgimnáziumban és szakközépiskolában tovább tanulók száma” (2017/2018. 
tanév végi beszámoló) „A mérések, az eredmények elemzése meghatározza a további munkát. Sikeres a 
továbbtanulásra felkészítés, a nyelvoktatás, versenyeredmények” (Intézményi intézkedési terv 2. old.) 
Ennek követése az intézmény részéről folyamatos, az éves beszámolókban tetten érhető. Vezetői interjú: 9, 
10, 11. kérdés Pedagógus interjú: 9, 10. kérdés 
1.6.23. 
Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok önértékelése 
során is. 
Az országos és helyi mérések eredményeit fejlesztő célzattal építi be az iskola fejlesztési folyamataiba. 
(Mérés-értékelés dokumentumai) Az önértékelések során ez is egy mutató a pedagógiai munka 
értékelésekor. Mindenki számára értelmezhető és elfogadható közös értékrendszert dolgoznak ki. A 
megvalósítás során figyelembe veszik a megváltozott körülményeket, ezekhez igazodni képesek. 
Önértékelési dokumentumok Pedagógiai Program Éves beszámolók 
1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés? 
1.7.24. 
Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, alapját az intézményi 
önértékelési rendszer jelenti. 
A munkafolyamatok tervezésénél meghallgatják és figyelembe veszik egymás véleményét. Az 
intézményben hatékony önértékelő rendszert működtetnek. Figyelembe veszik a kapott adatokat, azokat a 
fejlesztés alapjául használják fel. Intézményi elvárásrendszer Vezető interjú: 8-10. kérdés Önértékelési 
program Éves beszámolók 
1.7.25. 
Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az önértékelési 
folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 
Az belső önértékelési rendszert az intézményvezető és a BECS vezetője irányítja. Munkáját belső 
önértékelési csoport segíti. A feltárt gyengeségek kiküszöbölésére hatékony programokat dolgoz ki a 
vezetőség, azokat meg is valósítja. A tervezéshez és megvalósításhoz kikéri a vezetőtársak, munkatársak 
véleményét. Éves önértékelési terv a helyszínen megtekinthető volt. Intézményi elvárásrendszer (P, V, I) 
2018/2019. évi munkaterv 112-116. old. Vezetői interjú: 8-10. kérdés Munkaközösség-vezetői beszámolók 
1.8. Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés működése a gyakorlatban? 
1.8.26. 
Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, képességeinek 
megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik. 
Beszámolóban megtalálható az évfolyamokra vonatkoztatott mérési eredmények összesítése. A DIFER, a 
kompetenciamérés, az idegennyelvi-és a belső mérések eredményeit elemzik, és fejlesztési terveket 
készítenek folyamatosan a fejlődés érdekében. A kompetencia mérések eredményét figyelemmel kísérik. 
Mérések dokumentumai Helyszíni dokumentumelemzés 
1.8.27. 
A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és 
követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 
Pedagógiai Programban szabályozottan, elfogadottan működtetik. Folyamatos visszajelzés a tanulói és 
pedagógus teljesítményekről (értékelés), ezek változásairól, javításuk lehetőségeiről, akadályairól. 
(Pedagógiai Program 14. old.) Egyértelmű elvárások, követelmények megfogalmazása, rendszeres, 
sikeresen teljesíthető feladatok adása, következetes ellenőrzés, fejlesztő értékelés alkalmazása. 
Tantárgyanként meghatározva, pontosan megfogalmazva a tanulók ellenőrzési és értékelési módszerei. 
Pedagógiai Program 47. old. 
  



1.8.28. 
A pedagógusok az alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és módszereket, azok 
szempontjait az általuk megkezdett nevelési-oktatási folyamat elején megismertetik a tanulókkal és a 
szülőkkel. 
Az intézményi dokumentumokban részletesen szabályozza az értékelés módját, gyakoriságát, ezeket 
számon kéri és ellenőrzi. A pedagógusok ismertetik követelményeiket és értékelési elvárásaikat. Ez a 
partnerek számára is elérhető a honlapon. Az intézményi stratégiai dokumentumokban ezeket rögzítik, ami 
az intézmény honlapján mindenki számára elérhető. Ezen túl szülői értekezleteken tájékoztatják a szülőket. 
Pedagógiai Program Házirend 
1.8.29. 
Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói teljesítményeket 
dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén 
fejlesztési tervet készítenek. 
Az elvárás nagy részben teljesül. Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a 
tanulói teljesítményeket dokumentálják. A tanévek közötti eredmények összehasonlítására, az azokból 
levont következtetések megfogalmazására azonban nincs írásos bizonyíték. 
1.8.30. 
A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és 
szüleinek/gondviselőjének. 
A tanulók eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulóknak és 
szüleiknek/gondviselőjüknek. A tanulók eredményeiről való visszacsatolás: E-naplóban, fogadóórán, szülői 
értekezleteken lehetséges és a tanulók tájékoztató füzetében látható. 
1.9. Mi történik az ellenőrzés, mérés, értékelés eredményével? (Elégedettségmérés, intézményi 
önértékelés pedagógus-értékelés, tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések.) 
1.9.31. 
Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az 
ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. 
Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az 
ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. Az intézményi önfejlesztési tervben megtalálhatóak 
ezek a dokumentumok. A munkaközösségek közötti információcsere segíti a folyamatot. Munkaközösségi 
beszámolók Nevelőtestületi interjú 
1.9.32. 
Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, 
fejlesztések meghatározása, és az intézmény a mérési-értékelési eredmények függvényében korrekciót 
végez szükség esetén. 
Évente megtörténik a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása. 
Figyelembe veszik a kapott adatokat, azokat a fejlesztés alapjául használják fel és cselekvési tervet 
készítenek. Munkaközösségi beszámolók Éves beszámolók Interjúk 
1.9.33. 
Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a stratégiai 
és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátására. 
A tehetségfejlesztést és a felzárkóztatást az intézmény kiemelt területeként kezeli irányító munkájában. Ezt 
bizonyítja az intézmény számos kiemelkedő versenyeredménye és a nyolcadik osztályban tett nagyszámú 
alap és középfokú nyelvvizsga eredménye. Ehhez különös figyelemmel értékeli a tanulási eredményeket és 
úgy tervezi meg a humán erőforrási igényeit is. A lemorzsolódás megakadályozására korrepetálásokat, 
felzárkóztató foglalkozásokat illetve eset megbeszéléseket szervez. Pedagógiai Program Éves munkatervek 
Interjúk 
1.9.34. 
A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni 
erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és 
bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. 
Az intézmény vezetése és a nevelőtestület fogékony az innovációkra, az új pedagógiai módszertani 
eljárásokra. Pedagógiai pályázati források bevonásával növelik az intézmény lehetőségeit. Szakmai 



előadókat hívnak, továbbképzésekre járnak, egymásnál hospitálnak, ötletelnek. Jó gyakorlat megalkotása 
és bevezetése: „Élményalapú módszerekkel a hatékony és sikeres nyelvtanulásért” címmel. 2018/2019. évi 
munkaterv 33. old. és 36-41. old. 
 
1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 
A kompetencia értékelése: 
Fejleszthető területek: 
- Az intézményi önértékelés folyamata, a bevontak köre, valamint az eredményeinek tudatos és tervszerű 
felhasználása, beépítése a tervezésbe hatékonyabb kidolgozásra, fejlesztésre szorul. 
Kiemelkedő területek: 
- Munkájukat a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok elérése érdekében folytatják, igyekszenek 
iskolájuk jó hírnevét öregbíteni és szélesíteni. - Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai jól 
strukturáltak. Az intézmény éves terveinek gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek és 
a diákönkormányzat bevonásával történik. - Dokumentumaikat magas szakmai színvonal, tartalmas, 
igényes megfogalmazás és esztétikus küllem karakterizálja. A tervek előkészítésének és megvalósításának 
folyamata jól kidolgozott. - Az iskolai értékelési rendszer alapos és a gyakorlatban jól működő. Többféle 
mérés-értékelést végeznek: országos mérés idegen nyelvből, kompetenciamérés szövegértésből és 
matematikából, NETFIT, egészségnevelési állapotfelmérés, verseny eredmények, alap és középfokú 
nyelvvizsgák, továbbtanulási és felvételi eredmények kimutatása, nyomon követése. A mérési 
eredményeket igyekeznek minél hatékonyabban felhasználni a további pedagógiai munka során. Az 
intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása, illetve az évenkénti 
beszámolók során megtörténik az ellenőrzés során feltárt információk felhasználása. - Az elért 
eredmények, az esetleges hiányosságok meghatározzák a következő tanév feladatait. A tanulók, a tanárok 
és a partnerek igénye és érdeke határozza meg a pedagógiai folyamatokat. - Lemaradó és kivételes 
képességű tanulók tanítása egyéni formában történik. Az oktatás magas színvonala tapasztalható. 
Felzárkóztatással, egyéni fejlesztéssel, differenciálással segítik tanulóik fejlődését. - Különös figyelem és 
törődés tapasztalható a gyerekekkel. Az óvoda, alsó-felső tagozat átmenete jól funkcionál. - Jó gyakorlat 
megalkotása és bevezetése: „Élményalapú módszerekkel a hatékony és sikeres nyelvtanulásért” címmel. - 
Bázisintézményi feladatok ellátására megbízás a német nemzetiségi nevelés-oktatás területén. - A 
legtehetségesebb tanulók számára nívócsoportokat hoznak létre, intézményükben magas szintű 
tehetséggondozás realizálódik. - Matematika, német szintfelmérő 4. évfolyamon nívócsoportos 
matematika és kétnyelvű német oktatás csoportba sorolása valósul meg minden tanévben. - Jó ötlet és 
hatékony a tanulók számára az „Erdei iskola” működtetése. - A német nyelv oktatása magas színvonalú, a 
német nemzetiségi tudat és a hagyományápolás példaértékű az intézményben. - A nevelőtestület 
összetartása és erős hivatástudata determinálja az intézmény kiemelkedő nevelési és oktatási színvonalát. 

 



2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 
2.1. Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok? 
2.1.1. 
A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények (különös tekintettel az 
osztályfőnökök tevékenységére, a diákönkormányzati munkára, az egyéni fejlesztésre). 
„Iskolánk pedagógiai tevékenységének középpontjában tanítványaink személyiségének sokoldalú, 
harmonikus fejlesztése áll.” Esélyegyenlőségi intézkedési tervet készítettek a személyiségfejlesztési 
feladatok ellátására, amire a pedagógusok különböző képzések, belső továbbképzések, önképzések 
segítségével készültek fel. Az osztályfőnökök saját óráikon személyiségfejlesztő feladatokkal, játékokkal 
segíti, a fejlesztést. Együttműködnek a DÖK-kel, iskolapszichológussal, fejlesztőpedagógussal. Erősség: 
Egyéni fejlesztések megvalósítása, sok közös program szervezése Beszámoló 2016/17 61. old. Intézményi 
Intézkedési terv 2. old. PP 44. old. 
2.1.2. 
Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. 
„Olyan iskolát szeretnénk, ahol nevelő-oktató munkánk során figyelembe vesszük a tanulók testi-lelki 
szükségleteit, elfogadjuk az eltérő egyéni adottságokat, változatos tevékenységet biztosítunk, és felvállaljuk 
a példaadó szerepet.” Pedagógiai Program 7. old. Küldetésnyilatkozat 
2.1.3. 
A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat 
alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. 
Osztályfőnöki órákon és személyes beszélgetések alkalmával is segítik a tanulókat tükörbe nézni, a 
bírálatokat elfogadni, hiszen az ember erkölcsi megváltozásának alapvető feltétele, hogy megismerje 
önmagát. (Iskola előkészítő foglalkozások, nyílt napok, kapcsolat az óvónőkkel, személyes beszélgetések) 
Pedagógiai Program 24. old. 2. Harmonikus személyiség nevelése 
2.2. Hogyan fejlesztik az egyes tanulók személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a kiemelt 
figyelmet igénylő tanulókra)? 
2.2.4. 
A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztésére, 
és ez irányú módszertani tudásukat megosztják egymással. 
„Iskolánk pedagógusai sokoldalúan, módszertanilag felkészülten segítik a gyermekek személyiségének 
sokoldalú, harmonikus fejlesztését.” A műveltségi hátrányok csökkenése, tehetségfejlesztés, 
alkotóképesség fejlesztése differenciált, egyénre szabott feladatok adásával. Együttműködnek ebben az 
osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők, a napközis nevelők. Pedagógiai Program 46. old. 
2.2.5. 
A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak 
végre. 
A beszámolókban a fejlesztőpedagógus részletesen leírja az éves munka eredményeit, a munka közben 
adódott nehézségeket, a kapcsolattartás fontosságát, utal a kedvezőtlen szociális háttérre. Felhívja a 
figyelmet arra, hogy ezek megszüntetésére az iskola egymaga nem vállalkozhat, de sokat tehet ennek 
érdekében. Beszámoló 2016/2017. 103-104. old. 
2.2.6. 
A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi 
gyakorlatban (tanórai és tanórán kívüli tevékenységek), DÖK programokban. 
Osztályfőnöki beszámoló DÖK beszámoló: szabadidős tevékenység, esélyegyenlőség megteremtése. Éves 
munkatervek: tanulók személyiségének alakítása, szociális, interkulturális kompetenciák kialakítása. 
Beszámoló 2016/2017. 93-94. old. Éves munkaterv 2016/2017. 75. old. 
2.3. Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése? 
2.3.7. 
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, 
és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. 
A beszámolókban részletesen leírják a gyerekeknél tapasztalt problémákat, nehézségeket. A 
fejlesztőpedagógus, az osztályfőnökök és a szaktanárok kiemelt figyelmet fordítanak ezekre a tanulókra. 
Felveszik a kapcsolatot a megfelelő szervezetekkel és a szülőkkel, akik viszont sokszor nem támogatják a 



pedagógusok munkáját. „Iskolánk pedagógusai különböző képzések, önképzések és belső továbbképzések 
segítségével igyekeznek jobban felkészülni a tanulási zavarok diagnosztizálására és azok kiküszöbölésére 
tanórákon és korrepetálásokon.” Pedagógiai Program 65. old. Beszámoló 2016/2017. 53. old. 
2.3.8. 
Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális 
helyzetéről. 
Részletes információkat közölnek a beszámolóban a hátrányos helyzetű gyerekekről. „Gyermekvédelmi 
felelőseink segítségével törekszünk a szociális feladatok iskola által felvállalható lehetséges megoldására. A 
családdal rendszeres kapcsolatot tartunk, szükség esetén családlátogatásra megyünk. Évente tájékoztatjuk 
a szülőket az önkormányzaton keresztül igényelhető segélyezési lehetőségekről.” Beszámoló 2016/2017. 
53-54. old. Pedagógiai Program 68. old. 
2.3.9. 
Az intézmény támogató rendszert működtet: felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez, integrációs 
oktatási módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti, képzési, oktatási programokat, modelleket dolgoz ki vagy 
át, és működteti is ezeket, célzott programokat tár fel, kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató 
hálózattal, stb. 
„A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program” Egyéni fejlesztés Célja a 
gyermekekben lévő tanulási gátak leépítése, a sikerorientáció, az önbizalom és az alapszintű képességek 
fejlesztése. Azon tanulók részére szervezik, akik életkoruk átlagához képest „egyes területeken” lemaradást 
mutatnak. Feladat a „lemaradt terület” fejlesztése annak érdekében, hogy a tanuló elérje az „átlag szintet.” 
„A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetése érdekében iskolánk együttműködik a területileg 
illetékes nevelési tanácsadóval, gyermekjóléti szolgálattal, családsegítő szolgálattal, polgármesteri 
hivatallal, valamint gyermekorvosokkal, szülőkkel.” Esetkonferenciák, roma kisebbség oktatása Pedagógiai 
Program 64. old. Pedagógiai Program 71. old. Beszámoló 2016/2017. 94. old. Éves munkaterv 2016/2017. 
72. old. 
2.4. Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást? 
2.4.10. 
Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával összhangban történik a 
nevelési-oktatási módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása, és azok bevezetésének megtervezése. 
Alkalmazzák a tapasztalatszerzés elvét, ami szerint a cselekedtető, tevékenykedtető oktatás, a 
kompetencia alapú oktatás alapja. A pedagógus vezető szerepével a személyes tapasztalat és a tanulói 
öntevékenység biztosítása. Lehetőség teremtése a nevelés-oktatás folyamatában a saját tapasztalatok 
megszerzésére, megértésére, általánosítására. A befogadást, az elsajátítást előtérbe helyező 
tanulásszervezési és módszertani eljárások alkalmazása. Megfelelő tevékenységszervezési modellek 
alkalmazásával a tanulók együttműködése, a folyamatos kommunikáció, az értékelő interakció és a közös 
döntések meghozatalának biztosítása. Pedagógiai Program 2.1. 
2.4.11. 
Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók megkülönböztetett 
figyelmet kapnak. 
A tanulásirányítás, fejlesztés egyénre szabott foglalkozásokkal nem iskolai korrepetálás jelleggel, hanem 
komplex fejlesztési felzárkóztatási tematika szerint történik. Szervezésnél figyelembe veszik, hogy a 
fejlesztő óra hogyan épüljön a tanórába és a szabad foglakozásokba. A foglalkozás segíti, kiegészíti a 
pedagógusok munkáját. „A tanulók lehetőségeihez, korlátjaihoz és speciális igényeihez igazodva a 
következő elvek szerint szervezzük a munkánkat: a feladatok megvalósításához hosszabb idősávot, keretet 
biztosítunk ott, ahol erre szükség van, szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmat, 
követelményt alakítunk ki és kérünk számon, segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is 
segítjük a tanulókat, elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve.” Erősség: A tanulási 
nehézségekkel küzdők és sajátos nevelési igényű tanulók kiemelt figyelmet és többféle megsegítést 
kapnak, több pedagógus részvételével. Pedagógiai Program 65. old. Pedagógiai Program 2.1. 
2.4.12. 
A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket biztosítanak, 
alkalmazva a tanulás tanítása módszertanát. 



Hatékony és újszerű tanulási módszerek bevezetése (moduláris oktatás, témahét, projektmódszer, 
tantárgyi bontás nélküli integrált oktatás) Nem tanórai formában megszervezett kötelező 
„tananyagátadás” (pl. Erdei iskola) IKT eszközök alkalmazása Rendszeres és alkalmi szabadidős 
tevékenységek, tanórán kívüli programok, táboroztatás Kooperatív – interaktív tanulási technikák és 
tanulásszervezési módszerek Pedagógiai Program 2.4. 
2.5. Hogyan történik a tanulók egészséges és környezettudatos életmódra nevelése? 
2.5.13. 
Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban 
előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető. 
Az iskola hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére, az egészséges életmódra nevelésre, 
sportolásra. (természetjáró szakkör, sportfoglalkozások, „Zöld-faliújság”, stb.) A környezetkultúra, a 
környezetvédelem iránti igény kialakítása Erősség: Az iskola minden tevékenységével szolgálja tanulóink 
egészséges, testi, lelki, mentálhigiéniai és szociális fejlődését. Pedagógiai Program 31. old. Beszámoló 
2016/2017. 44. old. 
2.5.14. 
A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban alkalmazzák a téma elemeit. 
Iskolai természetjáró szakkör működtetése, Föld napja, Madarak és fák napja rendezvényei, KRESZ-verseny, 
iskolai közlekedési rendőrség működtetése Éves munkaterv 2016/2017. 62. old. Pedagógiai Program 31. 
old. Pedagógiai Program 89. old. 
2.6. Hogyan segíti az intézmény a tanulók együttműködését? 
2.6.15. 
A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat megvalósítja 
az intézmény. 
Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek. A diákcsoportokat az együttműködés és az 
előítélet-mentesség jellemzi. A Pedagógiai programban részletesen leírja a közösségfejlesztéssel 
kapcsolatos feladatokat, a beszámolókban pedig nyomon követhető azok megvalósulása. Pedagógiai 
Program 54. old. 4.2. Beszámoló 2016/2017. 43. old. 
2.6.16. 
A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján valósítják meg a 
rájuk bízott tanulócsoportok, közösségek fejlesztését. 
A Pedagógiai programban az iskolában folyó közösségfejlesztéssel foglalkoznak. „A közösségfejlesztés 
iskolánk pedagógiai értékközvetítő tevékenységének lényegét adja. Ennek keretében történik: - a családi és 
közösségi kapcsolatok elmélyítését támogató fejlesztési feladatok, és azok részét képző ismeretek átadása, 
- az előítéletek felismerésére, tudatosítására való képességre nevelés, - a bűnmegelőzés. E körben minden 
pedagógusnak van feladata, mindig az adott tanórán, és a tanórán kívül folyó munkájához igazítva a feladat 
végrehajtását.” Pedagógiai Program 51. old. 
2.6.17. 
A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel 
az osztályfőnökök, a diákönkormányzat tevékenységére, az intézményi hagyományok ápolására, a 
támogató szervezeti kultúrára. 
Az iskolában tanuló diákokra jellemző az együttműködés. Az osztályfőnökök a tanórai kereteken túl a 
rendezvényeken, kirándulásokon, nyári táborban is folytatják közösségépítő tevékenységüket. Beszámoló 
2016/2017. 93-94. old. 
2.6.18. 
Az intézmény gondoskodik és támogatja a pedagógusok, valamint a tanulók közötti folyamatos 
információcserét és együttműködést. 
Az intézményben a diákoknak lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az őket érintő döntések 
előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, változásokat kezdeményezhetnek. A tanulókat az iskola életéről, 
az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős 
vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: A tanulót fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. Pedagógiai Program 
74. old. 8.1. Pedagógusok és tanulók közötti együttműködés Beszámoló 2016/2017. 93-94. old. Házirend 
2.7. Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg? 



2.7.19. 
Közösségi programokat szervez az intézmény. 
Az intézmény tanórán kívüli tevékenységet szervez a tanulók számára (szakkörök, programok, stb.). A 
közösségfejlesztés fő területei iskolánkban: a tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások, a diák önkormányzati 
munka és a szabadidős foglalkozások. Pedagógiai Program 51. old. Beszámoló 2016/2017. 42. old. 5. pont 
Éves munkaterv 2016/2017. 68. old. 
2.7.20. 
Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. 
A diákönkormányzatok a tanulók önirányító közösségei, melynek keretében a tanulók pedagógus 
irányítóval együtt intézik saját ügyeiket. Iskolai programokat szerveztek, városi rendezvényeken vettek 
részt. (Őszi faültetés, papír és Pet – palackgyűjtés, „DIZSI” – Dienes zsibvásár, farsang, stb.) Pedagógiai 
Program 50. old. Beszámoló 2016/2017. 101. old. 
2.7.21. 
A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 
Segítenek a dekorálásban, versenyek, bálak, szabadidős programok szervezésében és lebonyolításában. 
(Nemzetiségi nap, nyári táborok és városi programok) Beszámoló 2016/2017. 12. old. Beszámoló 
2015/2016. 12. old. Szülői interjú 
2.7.22. 
Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti és tanulási kultúrát fejlesztő 
intézkedések meghozatalába. 
A tanulók véleménynyilvánítása biztosított a törvény által előírt formában. Az iskolában működő szülői 
szervezet a Szülői Munkaközösség. Véleményezési és döntési jogokkal rendelkeznek meghatározott 
területeken. Az iskolai dokumentumok elérhetők mind a tanulók, mind a szülők számára. Pedagógiai 
Program 71. old. 7. AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI RÉSZVÉTEL Házirend 4. old. 
SZMSZ 35. old. 7.3. 
2.7.23. 
A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok önszerveződésének lehetőségeivel 
a tanulók és a szülők elégedettek. 
Szülőkkel készített interjú alapján a szülők teljes mértékben elégedettek az intézmény munkájában való 
részvétel minden formájával, mint mennyiségileg, mint minőségileg. Nem érzik, hogy túl sokat vagy túl 
keveset veszik igénybe a szülőket, illetve nem kérik őket olyan feladatok megoldására, amit nem szívesen 
tennének, vagy nem tudnának elvállalni. Szülő interjú 
 
2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 
A kompetencia értékelése: 
Fejleszthető területek: 
- A sajátos nevelési igényű tanulók esetében nem teljeskörű az információ áramlás a pedagógusok körében. 
- A gyermekek tanulási problémáival az iskolába kerüléskor minden pedagógusnak meg kellene ismerkedni. 
- Az integráció meglévő gyakorlatának továbbfejlesztése. 
Kiemelkedő területek: 
- Az iskola minden tevékenységével szolgálja tanulói egészséges, testi, lelki, mentálhigiéniai és szociális 
fejlődését. - A tanulási nehézségekkel küzdők és sajátos nevelési igényű tanulók kiemelt figyelmet és 
többféle megsegítést kapnak, több pedagógus részvételével. - A tehetségfejlesztést és a felzárkóztatást az 
intézmény kiemelt területeként kezeli irányító munkájában. Az intézményben folyó tehetséggondozás, 
versenyekre történő felkészítés példaértékű. Ehhez különös figyelemmel értékeli a tanulási eredményeket 
és úgy tervezi meg a humán erőforrási igényeit is. - A szülőkkel és pedagógusok között személyes kapcsolat 
áll fenn, ami fennakadás nélkül bármikor használható a gyermekek érdekében. A szülők bevonásával az 
iskola működésébe, közösségi programjaiba mindkét fél elégedett. - Támogató szervezeti és tanulási 
kultúra jellemezi az iskolát. - Az iskola hagyományainak ápolása, a településsel való együttműködés 
mintaértékű. 

 



3. EREDMÉNYEK 
3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 
3.1.1. 
Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége. 
Legyen érték mindaz, amit munkával, szorgalommal, kitartással a gyermek megszerez.” (PP 
Küldetésnyilatkozat 7. old.) Ez a célkitűzés az, mely megjelenik a pedagógiai program alapelvei céljai és 
feladatai között. (Pedagógiai Program) Megvalósulását igazolják az intézményi kompetenciamérés magas 
eredményei és a Vezetői tanfelügyelet 1. területe. 
3.1.2. 
Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából 
kulcsfontosságú sikertényező indikátorok azonosítása. 
Az intézmény nagy hangsúlyt fektet partnereinek bevonására a sikeres intézményi működés érdekében. A 
partnerkapcsolatok fontosságának elve a közvetlen partnerek elégedettségének, és igényének folyamatos 
figyelemmel kísérése, valamint törekvés a partnerek reális igényeinek kielégítésére. A szülői elégedettség 
mérés megtörtént, melynek magas értékei egyértelműen az elégedettséget sugallják. A szülők az interjú 
során is hangot adtak annak, hogy elégedettek bevonódásuk mértékével, s azt sikeresnek tartják. 
Folyamatos és eredményes a kapcsolattartás a nevelő- oktató munka körülményeinek javítása, 
zavartalansága érdekében a fenntartóval és a külső partnerekkel. Eredményes együttműködés érdekében 
még betekintést biztosít az intézményben folyó szakmai munkába. Pedagógiai Program SZMSZ Éves 
munkatervek Éves beszámolók Nyílt napok 
3.1.3. 
Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: kompetenciamérések eredményei, tanév végi 
eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatkozóan, versenyeredmények: országos szint, megyei szint, 
tankerületi szint, települési szint, továbbtanulási mutatók, vizsgaeredmények, elismerések, lemorzsolódási 
mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók), elégedettségmérés eredményei (szülő, 
pedagógus, tanuló), neveltségi mutatók. 
Az intézmény a kompetenciamérések elemzését minden évben az elvárt módon elvégzi, ehhez kapcsolódó 
következtetéseket levonja és a tanév végi beszámolóiban is részletesen elemzi. A tantárgyak sorrendjét is 
nyilvántartják, az ebből fakadó következtetéseket elemzik, tantestület elé tárják. Kétéves távlatban az 
eredmények korrelálnak, pozitív irányban változtak. (Vezetői pályázat 23. old.), ezért lehet a megye 
legeredményesebb általános iskolája a Dienes. A tanulók tanulmányi átlaga évről-évre jó-jeles szintű, míg a 
bukások aránya minimális, A tanulók versenyeredményei magasan kiemelkedőek, ezt támasztja alá, hogy 
csupán az országos tanulmányi versenyek első öt helyezéseit a 2016/2017. évi beszámoló 24-42. oldalán 
sorakoztatják fel. Amennyiben romló teljesítményt tapasztalnak valamely tantárgyból, azt kivizsgálják, és 
intézkedést hoz a tantestület. Javulást hozott pl. a matematikai logika terén a táblás játékok bevezetése, de 
megállapításuk szerint még több ismeretközlő szöveg feldolgozására van szükség a szövegértési 
képességek fejlődéséhez. A tanulók magatartás és szorgalom értékelése is a jó szint felett oszlik meg. Még 
ezen is képesek voltak javítani a szorgalom területén, ahol az utóbbi egy évben 1%-kal javult az eredmény, 
mely nyilván a magas szintű versenyeredményeket tükrözi. Intézményi beszámoló 2016/2017. 16. old. Az 
iskola lemorzsolódási adatai minimálisak, ezek jelentős része is abból fakad, hogy a beiratkozás után a 
tanulók nem itt kezdik meg a tanévet, mégis más iskolát választanak, vagy elköltöznek. Intézményi 
beszámoló 2016/2017. 2. old. A tanulók eredményeit a középiskolákban követik, melynek adatait az iskola 
a hivatalos honlapján közzéteszi, ezek elemzése is megtörténik az intézményben. Éves beszámoló 
2016/2017. 48. old. Általános következtetés, hogy a végzett diákok felkészítése a középiskolára megfelelő. 
A következő iskolájukban megállják a helyüket, amit az eredmények is mutatnak. Éves beszámoló 
2016/2017. 48. old. 
3.1.4. 
Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a háttérváltozók 
figyelembevételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják. 
A kompetenciamérések eredményeinek elemzése évről évre megtörténik, s ezek részesei a tanév végi 
beszámolóknak is. A legutóbbi beszámoló 16-23. oldalán is részletes elemzés található, mely a tantestületi 
elemző munka bizonyítéka. A megfelelő következtetéseket is tükrözi a beszámoló. A magas szintű 
eredményeket szeretnék megtartani (több területen meghaladja átlaguk a megyei szintet) és vallják, hogy a 



jó lehet még jobb. A sikerek mögött hatalmas mértékű pedagógiai hozzáadott érték áll. Eredményeiket a 
közzétételi lista is tartalmazza. 
3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? 
3.2.5. 
Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő. 
Az intézmény pedagógiai programja részletesen kidolgozva jeleníti meg az iskolában folyó nevelő-oktató 
munka céljait, s a hozzá kapcsolódó feladatokat. Ebben a részben 9 nevelési célt jelöl meg az intézmény, 
melyekhez a feladatokon túl sikerkritériumokat és felelősöket is rendel. A kiemelt célok megvalósulása 
nyomon követhető a beszámolókban, a kompetenciaelemzésekben a továbbképzési tervben, s 
természetesen az intézmény magas szintű versenyeredményeiben. Dienes Valéria, mint az intézmény 
névadója, méltán példa a diákok előtt a kiemelt célok elérésében, s ezek a minták folyamatosan 
iránymutatóak a pedagógiai program célrendszerében. Összességében megállapítható, hogy az intézmény 
maximálisan törekszik példás eredményei fenntartására. Pedagógiai Program 17-43. old. 
Kompetenciaelemzések Éves beszámolók 
3.2.6. 
Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatása eredményes, 
amely mérhető módon is dokumentálható (versenyeredmények, felvételi eredmények, stb.). 
Az intézmény kiemelten kezeli a matematika tantárgy tanítását, melyet a tehetséggondozás és 
legmagasabb szintű eredmények elérése érdekében nívócsoportos oktatás keretében szervez meg az 5. 
évfolyamtól. Kiemelt terület még a nemzetiségi német nyelv oktatása, mely még differenciálás nélküli 
csoportbontásban történik az alsó tagozaton, majd a felső tagozaton már szintfelmérő alapján itt is 
megjelenik a differenciált csoportalkotás. Helyi tanterv 2. pontjában a 11. old. A nívócsoportos oktatás 
eredményei egyértelműen dokumentáltak és nyomon követhetők a tanév végi beszámolókban számos 
oldalon keresztül jelennek meg országos dobogós helyezéseik. Tanév végi beszámoló 2016/2017. 24-42. 
old. 
3.2.7. 
Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. 
Az intézmény 52 fős tantestületéből 43 pedagógus jelenik meg versenyfelkészítőként, ez a nevelőtestület 
82%-a, mely igen magas részvételi arányt mutat a tehetséggondozásban. A tantestület aktív összefogását 
mutatja a megújulással, infrastrukturális fejlesztéssel kapcsolatos pályázatok megvalósításába 
bekapcsolódott magas pedagóguslétszám. Éves beszámoló 2016/2017. 62. old. 
3.2.8. 
Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 
2017-ben három évre elnyerték az Oktatási Hivatal Bázisintézményi címét a német nemzetiségi nevelés-
oktatás területén. Ez méltó elismerése elkötelezett hagyományápoló, német nemzetiségi nevelő-oktató 
munkájuknak. Munkaterv 2017/2018. 30. old. A tanulók, és az iskola pedagógusainak tevékenységét 
sokféle díjjakkal ismerik el: A Tolna Megye Tálentuma díjat a megyei 1-3. helyezettek és felkészítőjük 
kapják. A Mecénás tehetséggondozó támogatásban az országos 1-3. helyezettek és felkészítőjük 
részesülnek. Mindkét díjat nagy számban kapják meg az iskola tanulói és felkészítőik minden évben. A 
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tanulóknak szóló díját (Ungarndeutscher Nachwuchs) eddig 
az iskola 8 tanulója kapta meg, pedagógusok közül 4 részesült a Pädagoge des Jahres díjban. Idén az 
intézmény egyik pedagógusa a városi ünnepélyen kapta meg a Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat legnívósabb díját: „A Szekszárdi Németségért” díjat. Az intézmény tulajdonosa a 
Múzeumbarát Intézmény díjnak is, ami a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal való szoros kapcsolatot 
bizonyítja. Több civil intézménytől kaptak elismerő oklevelet szerepléseikért. Iskolának nincs olyan 
elismerése, amellyel külső partnereket díjazna. Vezetői interjú: 24. kérdés 
3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 
3.3.9. 
Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról. 
Negyedik évfolyam végén belső mérés keretében mérik fel a tanulók matematikai és német nyelvi 
ismereteit. Ennek eredménye alapján szervezik meg matematikából a nívócsoportos oktatást és hozzák 
létre a differenciált nyelvi csoportokat. Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési, tanulási 
eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról, mely a beszámolókban, teljes mértékben 



nyomon követhető. Dokumentáltsága minden munkatervben jelen van, az előző tanév tapasztalatai 
alapján a megkezdett tevékenységet folytatva az eredmények megtartása javítása a cél. Éves munkatervek 
Éves beszámolók Vezetői interjú: 3. 11. kérdés 
3.3.10. 
Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása tantestületi 
feladat. 
Az Országos Kompetenciamérés elemzése rendszeresen megvalósul a tanév végi beszámolókban. Mivel 
ezek az eredmények magas színvonalú munkát és tudást tükröznek, legfontosabb célként az eddigi munka 
folytatása jelenik meg, melyet konkrétan az év eleji mérésekre alapoznak az érintett pedagógusok. 
Kiemelkedik ezek közül a szövegértés fejlesztése, mely valamennyi szaktanár feladata. Éves munkatervek 
Minden apró eltérésre figyelmet szánnak, s a tanulói képességek legmélyebb kiaknázására törekszenek. 
Ennek érdekében folyamatos elemzések zajlanak, melyeket minden esetben valamilyen új módszer, eljárás 
kipróbálása követ. Kompetenciaelemzések Éves munkatervek 
3.3.11. 
A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelés eljárásában. 
Az ellenőrzések, mérések eredményei meghatározóak a nevelés-oktatási folyamat folytatásának a 
meghatározásánál. Visszajelzést kapnak a pozitív és a negatív folyamatokról, ennek megfelelően szükség 
esetén változtatnak módszereken, eszközökön, eljárásokon. Problémák esetén a munkaközösségeknek is 
feladatot ad a változtatás módjának a megtalálása. Az intézményi önértékelésben is megjelenik a mérési 
eredmények, melyekre épít a nevelőtestület. Vezetői interjú: 11. kérdés 
3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 
3.4.12. 
A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. 
Az iskolai programok fontos része a nyílt napok, pályaválasztással kapcsolatos események és rendezvények 
megszervezése, és a későbbi nyomon követés, melynek kialakult rendje van, s megjelenik a tanév végi 
beszámolókban, valamint az intézmény hivatalos honlapján is. A diákok a 2016/2017. évi beszámoló adatai 
alapján 86 %-ban érettségit adó középiskolát választottak, de ezen belül növekedést mutat a 
szakgimnáziumi tanulók aránya. Tanév végi beszámoló 2016/2017. 48. old. Az iskola honlapja 
3.4.13. 
A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 
A felsős tanárok a középiskoláktól kapott hivatalos értesítéseken kívül az iskolába visszajáró diákoktól is 
rendszeresen kapnak információkat. Ezek alapján, azt a következtetést vonták le, hogy tanulóink az 
iskolánkban megszerzett tudással jól megállják a helyüket a középiskolákban. Vezetői interjú: 13. kérdés 
 
3. EREDMÉNYEK 
A kompetencia értékelése: 
Fejleszthető területek: 
- A lemorzsolódó tanulók számának további csökkentése egyéni fejlesztéssel, változatos és egyénre szabott 
módszerek alkalmazásával, a képességek szerinti differenciálással, a tevékenységre épülő feladatadással, a 
sokoldalú szemléltetéssel, az életkornak megfelelő feladatokkal. - Elsődleges feladat az alapkompetenciák 
elsajátítása, a digitális és idegen nyelvi kompetencia fejlesztése. - Törekedni kell a tanulók szociális 
hátterének megismerésére, valamint a tanulási motiváció emelésére. 
Kiemelkedő területek: 
- Az intézmény elismerésre méltóan magas kompetenciamérési eredményekkel rendelkezik, egyes 
területek országos átlagot meghaladóak. Ezeknek az eredményeknek a megtartása komoly feladatot jelent 
továbbra is az iskola minden pedagógusának. - Elismerésre méltó a mérési eredmények hasznosítása, a 
mögöttes okok feltárása és az erre épülő PDCA ciklus. - Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként a német 
nemzetiségi nyelvoktatás területén az iskola jó gyakorlat átadója és a horizontális tudás elosztója. 

 



4. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 
4.1. Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységeik? 
4.1.1. 
Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző (szakmai) 
munkaközösségek, egy osztályban tanító pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok. 
Az intézményben nyolc munkaközösség működött, mely e tanévtől két munkaközösség összevonásával 
hétre csökkent. (természettudományi és a reál munkaközösséget összevonták reál munkaközösség néven) 
Beszámolójuk, munkatervük megvalósítása, melléklete az intézmény-vezető tanév végi beszámolójának. A 
munkaközösségek beszámolójuk alapján aktív részesei a szakmai munka a mérés, ellenőrzés, értékelés, a 
pályázatok megvalósításának. Éves beszámolók Éves munkatervek 
4.1.2. 
A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint 
dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. 
A munkaközösség vezetők éves munkatervet készítenek tagjaik együttműködése és feladataik 
összehangolása érdekében, mely melléklete az intézmény munkatervének. A munkatervek az intézmény 
pedagógiai programjának megvalósításához szükséges éves célok lebontásával koherens egészet alkot. A 
vezetői interjú alapján az intézmény munkatervét a tagintézmény-vezető ezekre a tervekre építve készíti el. 
Pedagógiai Program SZMSZ Éves munkatervek Vezetői interjú: 3. kérdés 
4.1.3. 
A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 
A szakmai munkaközösségek jogai az SZMSZ-ben szabályozottak, jogkörük tisztázott. A munkaközösségi 
munkatervek és beszámolók az ennek való megfelelést hűen tükrözik. SZMSZ 31. old. Éves beszámolók 
4.1.4. 
Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett formában 
zajlik. 
Az intézményben működő eddig nyolc munkaközösség ettől a tanévtől hétre csökkent, ennek ellenére az 
intézményben folyó szerteágazó, s egyben magas színvonalú nevelő-oktató munkát változatlanul 
egymással együttműködve képesek megoldani. Az intézmény munkaterve több európai uniós, pályázat 
megvalósítását,(EFOP-3.2.3-17. „Digitális környezet a köznevelésben” EFOP-3.3.5-17. „Korszerű pedagógiai 
módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program) versenyek megrendezését, versenyeken való 
részvételt az egész ország területén, „Határtalanul” program megvalósítását Erdélyben, német nyelvi 
tapasztalatszerzés Ausztriában és számos kirándulás, ünnepély, valamint a névadó Dienes Valéria nap 
megrendezését tartalmazza. Az intézményi beszámolók, ezek sikeres megvalósításáról számolnak be, mely 
hiteles bizonyítéka együttműködésüknek, amely az SZMSZ szabályozása alapján kiválóan működik. Az 
intézményben működő csoportok, közösségek együttműködése deklarált az SZMSZ 7. pontjában. SZMSZ 
31-41. old. 
4.1.5. 
Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény 
céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 
Az intézmény vezetése egyértelműen számíthat a pedagógusok támogató munkájára, hiszen az elmúlt 
tanévek beszámolói magas színvonalú, sokrétű programok, európai uniós pályázatok megvalósításáról 
számolnak be, mely megfelel az intézmény küldetésnyilatkozatának. Pedagógiai Program 6-7. old. Az 
igazgató véleménye szerint is az itt dolgozó pedagógusok kollegiálisak, számíthatnak egymásra, egymás 
ötleteire, segítségére. Problémáik megoldásában legfontosabb eszközük a közös gondolkodás. Véleménye 
szerint a nevelőtestület igényes a munkavégzés magas színvonalára és fontos számukra a pozitív 
visszajelzés Vezetői program 13. old. Az intézmény vezetése egyértelműen támaszkodik az intézményen 
belüli együttműködésre, céljai megvalósulásának ez az alapja az éves munkatervi beszámolók alapján. A 
munkaközösségek, a kollégák szoros együttműködését emelik ki, pl. a német nemzetiségi munkaközösség-
vezető beszámolójából kitűnik, hogy a kétnyelvű órákon építhetnek a más tanórákon tanított tananyagra. 
Német nemzetiségi munkaközösség-vezető beszámolója 93. old. 
4.1.6. 
A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, 
értékelése. 



Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok 
végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. A munkaközösségek bevonásával, vezetőik útján 
tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről. SZMSZ 31. old. Ezek 
megvalósulását a munkaközösségi beszámolók tartalmazzák, minőségükről pedig feljegyzések, 
jegyzőkönyvek születnek. 
4.1.7. 
A tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok 
kezdeményezően együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő 
problémák megoldásában. 
Az EGYMI biztosítja az intézmény számára az utazó konduktort, szurdopedagógust, a gyógytornászt és a 
gyógypedagógust, a Pedagógiai Szakszolgálattól pedig logopédus foglalkozik a tanulóikkal. A segítő 
szakemberek órarend szerint, heti rendszerességgel tartják foglalkozásaikat. A családsegítővel az eseti 
problémákat beszélik meg, sokszor többoldalú megbeszéléseken. A magántanulói jogviszony létesítésekor 
a családsegítő és a gyámhivatal véleménye alapján születik meg a határozat. A felsorolt szakmai 
szervezetekkel az iskola napi kapcsolatban van. Munkaterv 2018/2019. 24-25. old. 
4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 
4.2.8. 
Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. 
Az intézményben magas szintű műhelymunka folyik, ezt bizonyítja az Oktatási Hivatal német nemzetiségi 
Bázisintézménye cím elnyerése, és a hosszasan sorolható versenyeredmények. Mégis vannak olyan szinte 
minden iskolában jelentkező problémák melyeken még csiszolni lehet, kell, pl. alsó és felső tagozat közötti 
átmenet. Alsós munkaközösségi beszámoló 2016. 
4.2.9. 
Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása. 
Az intézményben jól működik a belső tudásmegosztás, a kollégák bemutató órák keretében adják át 
tudásukat kollégáiknak. Ilyenek voltak a matematika-logika fejlesztésével foglalkozó bemutató órák is, 
melyeken minden kolléga részt vett. Az intézmény német nemzetiségi jó gyakorlatának elismerése az 
Oktatási Hivatal német nemzetiségi bázisintézménye cím elnyerése, mellyel eddig kialakult jógyakorlatukat 
adhatják át a környező iskoláknak, s élen járnak a hálózati tudásmegosztásban is. Bázisintézményi 
pályázatukban felajánlották az „Élményalapú módszerekkel a hatékony és sikeres nyelvtanulásért” című 
módszertani modelljüket, az adaptációjához szükséges szakmai tapasztalataik átadását, és helyben 
megvalósítható továbbképzések szervezésének segítését. 
4.2.10. 
A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 
A 2018-19. tanévben leghangsúlyosabban a német nemzetiségi munkaközösség munkatervében jelenik 
meg a belső tudásmegosztás. a korábbi tanévekben hangsúlyosabban jelentek meg a hospitálások, 
ugyanakkor az intézményi munkaterv ebben a tanévben is preferálja a belső tudásmegosztást.(Munkaterv 
2018-19 23. old.) A legegyszerűbb szóbeli beszélgetésektől a termekben megtalálható feladatbankokig a 
tudásmegosztás sokféle módja megtalálható iskolákban. A digitális világ fejlődésével az elektronikus közös 
mappák is megjelentek a tudásmegosztásban. Fontos színtér a belső továbbképzés, saját szakmai nap, 
egyéni vagy csoportos óralátogatás. Vezetői interjú: 16. kérdés 
4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 
4.3.11. 
Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki. 
Kapcsolattartás szabályozottsága az SZMSZ-ben megjelenik. SZMSZ 35-43. old. A tantestületen belüli 
információátadás legfontosabb színtere a munkatervben kéthetente megjelenő munkaértekezletek. Az 
évről évre változó jogszabályi előírások miatt gyorsan változnak a kötelező iskolai dokumentumok és azok 
kitöltése, vezetése. Korábban ezek az információk nem minden esetben jutottak el a pedagógusokhoz. 
2016. Alsós munkaközösségi beszámoló 68. old. Az intézmény önértékelésre épülő intézkedési tervében is 
jelzi, fejlesztendő területnek jelöli meg a hatékony információáramlás megvalósítását. A vezetői és a 
pedagógus interjú alapján körímélek segítik a gyors információáramlást.(sürgős, gyors hírek, kérések, 
információk) Elektronikus információs mappában gyűjtik, s teszik közzé belső körben az információkat, 
amelyek jó, ha kéznél vannak (pl. teendők, nyomtatványok igazolatlan hiányzásoknál), olyan információk, 



amelyek folyamatos frissítést igényelnek (pl. tanulói névsorok, pedagógusok elérhetőségei), értekezletek 
emlékeztetői. Vezetői interjú: 18. kérdés 
4.3.12. 
Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció. 
Az információáramlás szabályozott az SZMSZ-ben, de korunk felgyorsult információáramlásához korszerű 
nagysebességű visszakereshető, hiteles információátadásra van szükség, melyet az iskolavezetés jól kezel. 
Az alsó és felső tagozat közötti jobb információáramlást szorgalmazták a korábbi munkaközösségi 
beszámolók. Alsós munkaközösség beszámolója 2016. Mára már azonban a hatékony információáramlást 
több ponton is segítik körímélek, emlékeztetők. Vezetői interjú: 18. kérdés 
4.3.13. 
Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. 
Az intézmény honlapja aktuális információkat tartalmaz, rendszeresen frissítik. A hivatalos adatok 
kiadásának rendjét az SZMSZ Iratkezelési szabályzat elnevezésű melléklete tartalmazza. Az intézmény 
legfontosabb adatai az iskolai élet fontos információi nyilvánosak, az iskola honlapján a Közzétételi listában 
is olvashatóak. SZMSZ Iratkezelési melléklete Közzétételi lista 
4.3.14. 
Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez 
való hozzáférés. 
Az elmúlt évekhez képest olyan gyors a jogszabályi változás, hogy a pedagógusoknak igényük van az 
ismeretek átadására felfrissítésére, egy-egy rendkívüli helyzetben Igénylik az ismeretek frissítését pl. 
bizonyítványírás előtt. Alsós munkaközösségi beszámoló 2016. 67. old. A vezetői és pedagógus interjúk 
alapján már jól működő körímél rendszerrel ez a probléma megszűnt. 
4.3.15. 
Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek. 
Az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a tanév során a nevelőtestület értekezletei előre tervezett 
ritmusban követik egymást, a beszámolók alapján rendkívüli esetek indokolják az esetleges sűrűbb 
összehívást, de a beszámolók rendkívüli értekezleteket nem jeleznek. Kéthetente munkaértekezleteket 
tartanak. SZMSZ 29. old. 
4.3.16. 
A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban folyamatosan 
eljutnak a munkatársakhoz. 
Az óramegbeszéléseken szóban, vagy az írásbeli értékelés megismerésével írásban is. kapnak információt a 
pedagógusok munkavégzésükről. Pedagógus interjú: 21. kérdés Vezetői interjú: 10. kérdés 
 
4. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 
A kompetencia értékelése: 
Fejleszthető területek: 
- Még szorosabb kapcsolat az alsó és felső tagozat között az elvárásokra fókuszáltan. További egyeztetések 
a zökkenőmentes tagozatváltás érdekében. 
Kiemelkedő területek: 
- Az intézmény hatékony, példaértékű összefogással valósítja meg szerteágazó programjait, céljait, 
feladatait, pályázatait. - Pedagógus és szülői összefogás, segítségnyújtás. - Kiemelkedőek a 
tehetséggondozásban elért eredményeik, melyeknek szintén a széleskörű összefogás az alapja. - A 7 
munkaközösség pedagógusai 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. - Biztosítottak a mindennapi hatékony működéshez szükséges feltételek az intézményi bejárás 
tapasztalatai alapján. - A belső és a külső szakmai együttműködések minősége és mennyisége. 



5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 
5.1. Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 
5.1.1. 
Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek 
azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. 
Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek 
azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. Partnereiket beazonosították: Szekszárdi 
Tankerületi Központ, Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ, helyi (német nemzetiségi) önkormányzat, 
önkormányzati képviselők, civil közösségek, egyesületek, szakmai partnerek, más oktatási intézmények, 
szülők, iskolaorvos és védőnő, óvoda. Az intézmény fontosnak tartja külső partnereire vonatkozó kapcsolati 
rendszerét. Ezért azt megtervezi, kialakítja és működteti, véleményezési lehetőséget biztosít számukra. 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. Szervezőként és szereplőként is részt vesz a település 
rendezvényein, ünnepségein. Éves munkatervek Éves beszámolók Interjúk Intézményi bejárás 
5.1.2. 
A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 
Az egyes intézményi és szakmai közösségek szignifikánsan jelennek meg az iskola életében. A szülők 
lehetőséget kapnak arra, hogy programok, feladatok esetén bekapcsolódhassanak az előkészítésbe, 
tevékenységeikkel támogassák a megvalósulást. A kapcsolattartás fenntartó, iskola, pedagógus és tanuló 
között jól működik. Az SZMSZ-ben megtalálható a külső kapcsolatok és kapcsolatrendszerük tételes 
felsorolása (43-44. old.): - Fenntartóval - A helyi önkormányzattal és a helyi nemzetiségi önkormányzattal - 
A helyi oktatási intézményekkel - A Pedagógiai Szakmai Szolgálatokkal - Az iskola-egészségügyi ellátást 
biztosító egészségügyi szolgáltatóval - Az ANTSZ – szel - Családsegítő Központtal, Gyermekjóléti Szolgálattal 
- A Nevelési Tanácsadóval, Pedagógiai Szakszolgálattal - Művelődési intézményekkel - 
Sportintézményekkel, sportegyesületekkel - Civil szervezetekkel - Rendőrséggel - Egyházakkal 
5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 
5.2.3. 
Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik. 
Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással rendelkezik. (pl. 
óvoda-iskola átmenet) Az együttműködés a gyakorlatban is jól működik. (SZMSZ, Interjúk) Az intézmény 
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 a település életében is feladatvállalásaival. 
5.2.4. 
Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső partnerekkel való egyeztetés. 
Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső partnerekkel (szülőkkel, 
fenntartóval, önkormányzatokkal, óvodával) való egyeztetés. Számukra a véleményezési lehetőséget 
biztosítanak. Éves munkatervek Interjúk 
5.2.5. 
Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének 
megismerése. 
A kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése rendszeresen 
megtörténik. A partnerek igényeit, elégedettségét az intézmény felméri és befogadja innovatív ötleteiket. 
A Pedagógiai program, az SZMSZ, az éves munkatervek készítésénél biztosítják a véleményezési jogot az 
érintettek számára. Vezetői önértékelés szülői elégedettségmérés eredménye – helyszínen betekinthető 
volt. Éves önértékelési tervek 



5.2.6. 
Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 
A tanulók jogait és a kötelességeit a Házirend részletesen kifejti. Az intézmény panaszkezelése 
rendszerkövető, jól kidolgozott és nyomon követhető. Konkrét panaszkezelési eljárásrenddel rendelkeznek. 
Házirend Panaszkezelési szabályzat 
5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 
5.3.7. 
Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. 
Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. 
Előírásszerűen nyilvánosságra hozza a közzétételi listán főbb szabályzatait. Szabályozott az alkalmazotti 
közösség, valamint a szülők tájékoztatása, a DÖK-kel való kapcsolattartás rendje. Az intézményvezető 
feladatkörébe tartozik az érintettek tájékoztatása. Az iskola honlapján olvashatók az alapdokumentumok. 
Az iskola honlapja „Van, aki beszámolóban kér tájékoztatást (pl. Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat), de többnyire megbeszéléseken vagy a honlapunkon keresztül.” (Vezetői interjú: 21. 
kérdés) 
5.3.8. 
Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás szóbeli, digitális 
vagy papíralapú). 
Igen, a tájékoztatás teljes körű. A helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit az intézmény (az 
információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). A közzétételi lista feltöltött. A tájékoztató füzet, az e-
napló a szülők naprakész informálására a megszokott módon rendelkezésre áll. Iskola weblapja működik, 
folyamatosan új információkkal bővül. A további hatékony tájékoztatási lehetőségeket folyamatosan 
keresik. 
5.3.9. 
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, 
visszacsatolják és fejlesztik. 
Az önértékelés keretében szerzett információkat felhasználják az intézkedési terv készítésekor. A partnerek 
tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és 
fejlesztik. Az elégedettség mérés megtörténik, eredményeit kiértékelik. A véleményezési lehetőséget 
biztosítanak szülői értekezletek és a fogadóórák keretében is. Szülői kérdőív 
5.4. Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei szint, 
országos szint)? 
5.4.10. 
Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben. 
Az intézmény aktívan részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi 
közéletben. Helyszínt ad különböző városi szintű programoknak. A közös városi műsorok, ünnepségek, 
programok, kirándulások szervezése rendszeres. Éves munkatervek Éves beszámolók Jó gyakorlat: Az OH 
Bázisintézményeként helyet biztosít pedagógiai továbbképzések szakmai programok, versenyek, 
műhelymunkák, bemutatóóra, (nemzetiségi) nyelvoktatás, hagyományápolás, stb. számára. 2018-2019. évi 
munkaterv 33-41. old. és 92. old. 
5.4.11. 
A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken. 
Az intézményvezetés, a pedagógusok és a tanulók rendszeresen részt vesznek a helyi/regionális 
rendezvényeken. Fontos szakmai szerepe az Oktatási Hivataltól kapott Bázisintézményi cím a német 
nemzetiségi területen. Saját jó gyakorlatok átadásán kívül továbbképzéseknek adnak helyt, városi és 
megyei versenyeket rendeznek. Közéleti szerepük: évente többször vállalnak szerepléseket a városban, pl. 
szüreti felvonulás, „Élő szeretettel embertársainkért”, „Nemzetiségi Gálaműsor”, „Szekszárdi Advent” 



rendezvényein. A részvétel mellett gyakran aktív szervezői is a városi programoknak. Vezetői interjú: 22. 
kérdés 
5.4.12. 
Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, illetve az 
ezekre történő jelölésekkel. 
Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, illetve az 
ezekre történő jelölésekkel. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tanulóknak szóló díját 
(Ungarndeutscher Nachwuchs) eddig 8 tanuló kapta meg, pedagógusok közül 4 részesültek a Pädagoge des 
Jahres díjból. Idén egyik pedagógus megkapta a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat legnívósabb 
díját: A Szekszárdi Németségért díjat. Az iskola tulajdonosa a Múzeumbarát Intézmény díjnak, ami a 
Wosinsky Mór Megyei Múzeummal való szoros kapcsolát bizonyítja. Több civil intézménytől kaptak 
elismerő oklevelet a szerepléseikért. 
 
5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 
A kompetencia értékelése: 
Fejleszthető területek: 
- Az intézmény honlapján megjelentetni a hiányzó dokumentumokat (pl.: munkatervek). 
Kiemelkedő területek: 
- Számos területen jó a kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnerekkel: fenntartóval, SZMK 
közösséggel, német nemzetiségi önkormányzattal, helyi cégekkel, civil szervezetekkel, stb. Nyitott, és 
lehetőségekkel teli kapcsolatrendszer jellemzi az iskolát, meghatározó szerepet tölt be a város és 
intézményei életében. - 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. - Kiváló az együtt 
működés óvodákkal, általános és középiskolákkal. A Wunderland Kindergarten, a Dienes iskola és a 
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közös programsorozatot szervezett, mely hozzájárult ahhoz, 
hogy a gyermekek sváb táncokat, ételeket, szokásokat, hagyományokat, régi mesterségeket és tájházat 
ismerhessenek meg. - A városi német nemzetiségi gálaesten évek óta megkapja iskola egy-egy tanulója a 
német hagyományőrző tevékenységéért és tanulmányi munkájáért az „Ungarndeutscher Nachwuchs” 
kitüntestést. - Nagy hagyománnyá vált más kultúrák megismerése és megértése népismeret tantárgy 
keretében. - Külföldi táborokat és cseretáborokat működtet. - Számos versenyen való eredményes 
részvétel. A versenyeredmények több évre visszamenőleg megtalálhatók az iskola honlapján. - A sikeres 
nyelvvizsgáztatás. - Magas színvonalú, elkötelezett hagyományápolás: Tracht-Tag. A „Múltunk a jelenben, 
egy nap népviseletben”. A Német Nemzetiségi Nap októberben. - Fellépések más oktatási intézmények és a 
német nemzetiségi egyesület rendezvényein. - Az intézmény kiemelt tevékenysége a német nemzetiségi 
kétnyelvű és a nemzetiségi nyelvoktató osztályokban folyó nyelvoktatás és hagyományőrzés. Szakmailag jól 
felkészült pedagógusaival egy német nemzetiségi központ kialakítása, ahol a környezetben levő iskolák 
számára pedagógiai, szakmai segítséget kíván nyújtani együttműködés keretein belül. Célok: a 
tapasztalatok átadása helyi, már bevált kezdeményezések ismertetése, szakmai anyagok megosztása, az 
iskola által alkalmazott pedagógiai módszertani modellhez való hozzáférés biztosítása, amelyeket a saját 
iskolájukban a helyi szokásrendhez igazítva sikeresen megvalósíthatnak az érdeklődő intézmények, 
kollégák. - Az iskola honlapján is megtalálható „Középiskolák visszajelzései/Továbbtanulási mutatói” is jól 
fémjelzik az intézményben folyó színvonalas nevelő-oktató munkát. 



6. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 
6.1. Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 
céljainak? 
6.1.1. 
Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra 
meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 
A nevelő-oktató munkához rendelkeznek a szükséges tantermekkel, előadókkal. A tanulócsoportok 
elhelyezése a különböző funkcióknak megfelelő tantermekben történik. Pályázatok kihasználása a 
fejlesztéshez. A hiányzó feltételek jelzése a fenntartónak rendszeres felmérésen alapul. Jelzést ad a 
fenntartó felé. Pedagógiai Program 104. old. Intézkedési terv 4. old. (Jelzés a fenntartó felé) Vezetői 
értékelés 
6.1.2. 
Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely 
figyelembe veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. 
Meghatározza a távlati feladatokat. Az intézkedési tervben a fejlesztés célját, indokoltságát, határidejét 
jelöli. (Az iskola felszereltségének, eszközeinek fejlesztése. A hibás, hiányos, hiányzó eszközök hátráltatják a 
fejlesztő munkát) „Feladatunk a szemléltető eszközök korszerűsítése a helyi tanterv igénye alapján, illetve a 
központilag előírt jegyzéket figyelembe véve.” Intézkedési terv 4. old. Pedagógiai Program 105. old. 
6.2. Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő tanulók 
nevelésének, oktatásának? 
6.2.3. 
Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. 
Kisméretű termeket használnak a logopédiai és a fejlesztő foglalkozásokhoz. „A külső partnerek számának 
a csökkentése Erőteljesebb válogatás a kapott lehetőségek között Kisebb túlterheltség, a hasznosabb külső 
kapcsolatok erősödése” Intézkedési terv 4. old. Pedagógiai Program 14. old. 
6.2.4. 
Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez rendelkezésre 
állnak a megfelelő tárgyi eszközök. 
A tárgyi környezet fejlesztésére, javítására, beszerzésére pályázatok útján valamint a fenntartótól 
biztosítottak a feltételek (1 500 000 Ft értékű eszköztár). Esélyegyenlőségi tervet dolgozott ki, ami a 
beszámolókban követhető. Intézkedési terv 4. old. ( Pályázatok) Pedagógiai Program 105. old. (Távlati 
feladataink) Beszámoló 2016/2017. 3. old. 
6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága? 
6.3.5. 
Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, az eszközök 
kihasználtsága, tanórán való alkalmazásuk nyomon követhető. 
A számítástechnika terem 20 munkaférőhellyel felszerelt. Állandó fejlesztésre van szükség ahhoz, hogy a 
gyorsan fejlődő lehetőségekhez képest korszerű maradjon. Minden tanteremben van írásvetítő, az 
oktatáshoz szükséges CD-s kazettás magnókkal a nevelők rendelkeznek. Videó lejátszók és DVD lejátszók is 
segítik a munkát. Az ének teremben pianínó, CD lemezjátszó, DVD-lejátszó áll rendelkezésre. Az intézmény 
tárgyi feltételei nagymértékben javultak a kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó pályázat 
elnyerésével: – interaktív táblák – a fehér táblákra felszerelhető mobil interaktív érzékelők – projektorok – 
laptopok segítik a korszerű és hatékony oktatómunkát. Pedagógiai Program 105. old. 
6.4. Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 
céljainak? 
6.4.6. 
Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka 
humánerőforrás-szükségletéről. 
Gazdasági-munkaügyi munkatársra és iskolapszichológusra nagy szükség lenne. Munkaterv 2016/2017. 30. 
old. 



6.4.7. 
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó 
számára. 
Jelzik a fenntartó felé a gazdasági-munkaügyi munkatárs és az iskolapszichológus hiányát, szükségességét, 
indokolják is. Munkaterv 2016/2017 30. old. 
6.4.8. 
A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés 
kiemelt hangsúlyt kap. 
A pedagógusok általános működési feladatait (ügyeleti rend, ügyviteli feladatok, rendezvényszervezés, 
tanórán kívüli feladatok, stb.) az iskola színvonalas működéséhez szükséges mértékben olyan módon 
határozzák meg, hogy a tantárgyi szakmai munka elsődlegessége és eredményessége mellett biztosítsák a 
tanulók személyiségének optimális fejlődését. Minden pedagógus alapvető munkaköri kötelessége az 
iskolai munka zavartalanságát, eredményességét, a pedagógiai programokban rögzített célok elérését 
biztosító feladatok teljesítése. Pedagógiai Program 60. old. 
6.4.9. 
A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az intézmény 
deklarált céljainak. 
A szakos ellátottság 100%-os és ezt a másoddiplomák megszerzésével segítik is. Beszámoló 2016/2017. 3. 
old. 
6.4.10. 
Az intézmény pedagógus továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az egyéni 
életpálya figyelembe vételével alakították ki. 
A továbbképzési program összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Hétévenkénti 
továbbképzési kötelezettség, szakvizsga alprogram megvalósítása, szakmailag magas színvonalú, de 
alacsony költségű képzések. Erősség: Szakvizsga alprogram Továbbképzések ütemezése 2013-2018 2018-
2023 Továbbképzési program 6-7. old. Beszámoló 2016/2017. 57. old. Munkaterv 2016/2017. 27. old. 
6.4.11. 
A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. 
A munkatervekben jelölik az ellenőrzés színtereit. A vezetői értékelésben kiemelt területként szerepel 
(Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása Kiemelkedő területek). A beszámolókban ezek 
megvalósulását jelzik. Intézményvezető értékelése 4. pont (Kiemelkedő terület) Beszámoló 2016/2017. 55. 
old. (Az iskolavezető ellenőrző tevékenysége) Éves munkaterv 2016/2017. 25. old. 
6.5. Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket 
alkalmaz? 
6.5.12. 
Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében. 
Kiemelkedő terület: Irányítói munka. A tanulói kulcskompetenciák elsajátítására összpontosító vezetői 
munka és ennek kívánalma a tantestülettől. A tanulói teljesítmények mérése, dokumentálása, elemzése, a 
megfelelő következtetések levonása. Tehetséggondozás. Versenyeztetés. Minőségi tanítás. Nemzetiségi 
nyelvoktatás. Hagyományápolás. Vezetői értékelés 1. pont 
6.5.13. 
Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, 
szabályok jellemzik. 
Az intézményben folyó munka összes résztvevője ismeri, véleményezi és dönthet a működésről, 
szabályokról. Ebből adódóan elfogadják és betartják a szabályokat. Pedagógiai Program 106. old. 
6.5.14. 
Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, 
hatékonyság jellemző. 



A beszámolókban felsorolják a munkatervekben kitűzött feladatok megvalósulását, az eredményeket, a 
szakmai munkaközösségek hatékonyságát, a szervezeti kultúra fejlesztését. Beszámoló 2016/2017. 49. old. 
(Megvalósult célok a szervezési – vezetési területen) Munkaterv 2016/2017. 21. old. 
6.5.15. 
Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az 
intézményen belül és kívül. 
Csapatmunka jellemző a munkaközösségek feladatvégzésére. A vezető szervezett belső tudásmegosztást 
működtet. Az információáramlás zökkenőmentes minden résztvevő között. Különösen nagy feladatot vállal 
a német munkaközösség és az osztályfőnökök. Éves munkaterv 2016/2017. 44. old. (német 
munkaközösség) Beszámoló 2016/2017. 
6.6. Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája? 
6.6.16. 
Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, 
tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka részét képezik. 
Az iskolának hagyományrendszer van, ami több területen működik: Nemzeti hagyományok, Dienes-projekt, 
Német nemzetiségi hagyományápolás. Tanulmányi és sport versenyeket szerveznek és vesznek részt rajtuk 
minden évben. Az iskolai ünnepélyek és megemlékezések tartalmukban és külsőségeikben elősegítik a 
tanulók hazaszeretetre nevelését, megismertetve velük a Magyarország állami ünnepeit, a hozzájuk 
kapcsolódó eseményeket. Erősség: Dienes-projekt Pedagógiai Program 93. old. SZMSZ 20. old. Éves 
munkaterv 2016/2017. 46. old. (német munkaközösség), 75. old. (osztályfőnöki munkaközösség) 
6.6.17. 
Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, 
nyitottak új hagyományok teremtésére. 
„Kialakultak iskolánk hagyományai, tartalmas Dienes-napot rendezünk május 25-én, iskolánk névadójának 
születése napján.” Német nemzetiségi hagyományápolás. Pedagógiai Program 6. old. Beszámoló 
2016/2017. 76. old. 
6.7. Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás? 
6.7.18. 
A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről 
rendszeresen beszámolnak. 
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, a kerettantervben előírt törzsanyag 
átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben 
foglaltak figyelembevételével. A pedagógusok általános működési feladatai: ügyeleti rend, ügyviteli 
feladatok, rendezvényszervezés, tanórán kívüli feladatok, stb. Minden pedagógus alapvető munkaköri 
kötelessége az iskolai munka zavartalanságát, eredményességét, a pedagógiai programokban rögzített 
célok elérését biztosító feladatok teljesítése. A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre 
szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. Pedagógiai Program 60. old. SZMSZ 14. old. 
6.7.19. 
A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 
A munkatervben részletesen és pontosan jelölik a feladatkörökért és a különálló feladatokért felelős 
személyeket. Munkaterv 2016/2017. 
6.7.20. 
A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SZMSZ) rögzítetteknek, és 
támogatják az adott feladat megvalósulását. 
Igen, megfelelnek. Az intézményvezető az ellenőrzések során erről meggyőződik. Az intézményben folyó 
pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése 
az intézményvezető feladata. Az intézményben az ellenőrzés az intézményvezető kötelessége és 
felelőssége. SZMSZ 13. old. 
6.8. Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen témákban), valamint a 
fejlesztésekbe? 



6.8.21. 
Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés-előkészítésbe történő bevonása – képességük, 
szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján. 
A vezető kikéri a (munkaközösség-vezetők segítségével) a pedagógusok véleményét. „A nevelési és oktatási 
intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési–oktatási intézmény működésével 
kapcsolatos ügyekben, a köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben 
döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.” SZMSZ 29. old. 
6.8.22. 
Ennek rendje kialakított és dokumentált. 
A nevelőtestület döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról. SZMSZ 30. old. 
6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 
6.9.23. 
Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a 
fejlesztést. 
Pályázatok írása, ami segíti a fejlesztést. Beszámoló 2016/2017. 61. old. 
6.9.24. 
Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző 
műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 
A pedagógusok innovatívak, igyekeznek megújulni, belső és külső továbbképzéseken vesznek részt, amire 
az intézmény lehetőséget biztosít és támogat. Továbbképzési terv 2018-2023. Beszámoló 2016/2017. 57. 
old. 
6.9.25. 
A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és az 
intézményvezetés. 
A pályázatokon nyert támogatásokat a felhasználási terület pontos meghatározásával a beszámolók 
ismertetik. Beszámoló 2016/2017. 61. old. 
 
6. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 
A kompetencia értékelése: 
Fejleszthető területek: 
- A pedagógiai munka taneszközeinek folyamatos pótlása, valamint a meglévő eszközök, sportszerek 
megóvása érdekében zárható szertárak felújítása, kialakítása az iskola épületén belül a fenntartó 
támogatásával. - A felújításhoz szükséges anyagi források felkutatása. 
Kiemelkedő területek: 
- Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges eszközök rendelkezésre 
állnak. A hiányzó szakemberekről tájékoztatják a fenntartót. - A pedagógiai infrastruktúra folyamatos 
javítására pályázati tevékenységgel törekednek. Az intézmény vezetése tevékeny elősegítője, mozgatója az 
intézményi pályázatoknak. - Az infrastruktúra, az épület állapotának figyelemmel kísérése folyamatosan 
megtörténik, a problémák, a felújításra szoruló részek beazonosításra kerülnek. Igyekeznek megragadni 
azokat a lehetőségeket, amelyek a feltételeket javíthatják. - A munkaközösségek aktívan működnek, 
feladatukat előzetes munkaterv alapján végzik, melyben rögzítik a felelősöket és a határidőket is. Az 
intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére igényesség, hatékonyság, a belső 
tudásmegosztás jellemző, nagy hatásfokú. - A dokumentumok és az interjúk alapján az intézmény 
kimagaslóan képes a hagyományok ápolására és újak teremtésére. - Szakvizsga alprogramot indítottak, 
ahol a továbbképzések területén támogatják a pedagógus szakvizsga megszerzését. - Az iskola 
névadójának, Dienes Valériának életét, munkásságát bemutató, megismertető projekt tanítási időben és 
tanórán kívüli szervezett foglalkozások keretében. 



7. A KORMÁNY ÉS AZ OKTATÁSÉRT FELELŐS MINISZTER ÁLTAL KIADOTT TANTERVI SZABÁLYOZÓ 
DOKUMENTUMBAN MEGFOGALMAZOTT ELVÁRÁSOKNAK ÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN 
MEGFOGALMAZOTT CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 
7.1. Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 
dokumentumban meghatározott célok a pedagógiai programban? 
7.1.1. 
Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott 
tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal. 
A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban van. A jogszabályi lehetőségen 
belül a helyi tantervet a kerettantervre alapozva az intézmény sajátosságaihoz igazította. Pedagógiai 
Program 
7.1.2. 
A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény 
sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. 
A szabályozókban meghatározott célok megjelennek a pedagógiai programban, ezen felül a sajátos arculat 
is nyomon követhető. Pedagógiai Program Az intézményi dokumentumok teljes mértékben tükrözik az 
intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait és ezek megvalósítását. Az intézmény a legszélesebb körben 
hozza nyilvánosságra német nemzetiségi nyelv iránti elkötelezettségét, melyet a bázisintézményi cím 
elnyerésével széles körben ismertet meg. E cím elnyerésével lehetősége van a horizontális tanulás 
megalapozására. Pedagógiai Program Helyi tanterv Munkatervek Éves beszámolók Kompetenciaelemzések 
7.2. Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, 
megvalósítása? 
7.2.3. 
Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását. 
Az intézmény stratégiai céljait operatív célokra bontja le, melyek megjelennek az intézményi és 
munkaközösségi munkatervekben. Megvalósulásukról a munkaközösségek év végi beszámolóikban 
számolnak be. Pedagógiai Program Éves beszámolók 
7.2.4. 
Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az éves 
munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül. 
Az intézmény vezetője minden tanévet megelőzően elkészíti az iskola munkatervét, azt a nevelőtestület 
megismeri és elfogadja. Az éves munkaterv feladatai felelősökkel, határidőkkel megjelölt tevékenységek, 
melyek a munkaközösségek tervező dokumentumaiban is megjelennek. Éves munkatervek és azok 
mellékletei 
7.2.5. 
A tervek nyilvánossága biztosított. 
Az iskola stratégiai és operatív tervei nyilvánosak, minden érdeklődő számára hozzáférhetőek, digitális, 
vagy nyomtatott formában, ez utóbbiak az iskolai könyvtárban megtalálhatóak. A legkönnyebben elérhető 
forrás az intézményi honlap, mely az intézmény aktuális terveit, a tanévben megvalósítandó rendezvényeit, 
programjait, fontos adatait, hasznos információkat tartalmaz. Itt található a Közzétételi lista is, mely 
szintén a nyilvánosságot szolgálja. Közzétételi lista 
7.2.6. 
A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai 
program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző 
eredménymutatók. 
Az éves munkatervben, valamint a munkaközösségek tervezésében a programok és feladatok, a felelősök 
és a határidők adottak, a megvalósulást jelző eredménymutatók is követhetőek. Tanév végi beszámolók Az 
intézményi célokra épül az ötéves beiskolázási terv, ez kerül lebontásra tanévenként. A beiskolázási tervbe 



való felvételt írásban kell kérelmezni, a meghatározott határidőig. Az intézményvezető figyelemmel kíséri a 
hétéves ciklusokat és nevesíti azokat a kollégákat, akiknek különösen figyelni kell a közelgő határidőre. 
Továbbképzési terv 2018/2019. A továbbképzések értékelése a kollégák beszámolója alapján megjelenik a 
tanév végi beszámolókban. 
7.2.7. 
A képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, annak érdekében 
történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, 
elvárásainak. 
Az ötéves továbbképzési terv helyzetelemzésre épülve meghatározza az intézmény számára fontos 
prioritásokat.(pl. kétszakosság, tanulásmódszertan, megújító képzés, szakvizsga) A tan-évenkénti 
továbbképzések támogatását 10 főben determinálja. A továbbképzési tervbe való felvétel írásban történik. 
A 2018-19-es továbbképzési tervben csak egyetlen pedagógus szerepel, ugyanakkor az adott tanév 
munkatervében több képzést terveznek. Ennek oka a POK által nyújtott kínálat, illetve a kaposvári helyszín 
nehézkes elérhetősége Tolna megyéből. A tanév elején az iskola pedagógusállományában bekövetkező 
váratlan személyi változások előre nem tervezett képzéseket tehetnek szükségessé. Ötéves beiskolázási 
terv Munkaterv 2018/2019. 
7.2.8. 
A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató papír alapú és digitális tankönyvek, segédanyagok 
kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. 
Nagy hangsúlyt fektetnek a tanórai differenciálásra és a tanulás tanítására. Számos képzést, belső 
hospitálást, tudásmegosztást szentelnek ennek egyre magasabb szintű művelésére. A pedagógusok év végi 
beszámolójának is részese az ezekről való értekezés. A tankönyvek, oktatási segédanyagok 
megválasztásakor törekszenek a legszélesebb körű igényeknek való megfelelésre. A tanítási módszerek, a 
tankönyvek, taneszközök választásának elveit, szabályait a helyi tanterv tartalmazza, ugyanakkor a 
tankönyvválasztás korlátainak feloldását kérik a KLIK-től 2016-ban. Helyi tanterv 13-14. old. Tanév végi 
beszámoló 2015/2016. 64. old. 
 
7. A KORMÁNY ÉS AZ OKTATÁSÉRT FELELŐS MINISZTER ÁLTAL KIADOTT TANTERVI SZABÁLYOZÓ 
DOKUMENTUMBAN MEGFOGALMAZOTT ELVÁRÁSOKNAK ÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN 
MEGFOGALMAZOTT CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 
A kompetencia értékelése: 
Fejleszthető területek: 
- A tantestület támogatása olyan képzési helyszíneken zajló továbbképzési lehetőségekkel, melyek 
autóbusszal is könnyen elérhetőek Szekszárdról. (pl. Pécs) Ezzel lehetőséget adva számukra a 
továbbképzési tervbe való bekerülésre. 
Kiemelkedő területek: 
- A tervezett oktatási, nevelési célok illeszkednek a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott 
tantervi szabályozó dokumentumban leírtakhoz. - A Pedagógiai Program a jogszabályi és tartalmi 
elvárásokkal való összhangja. - A stratégiai célokat figyelembe véve készítik el az éves tervezés 
dokumentumait. - Az intézmény a megvalósulás folyamatát követi, ellenőrzi, értékeli, összeveti az 
elvárásokkal. A dokumentumok mindenki számára elérhetőek. - A képzések tervezésekor figyelembe veszik 
az intézmény hosszú és rövidtávú céljait, de tükröződnek az oktatásirányítás által megjelölt új célok is. - A 
tartalmi szabályozók, a környezet változása, az intézményi eredmények ismeretében felülvizsgálja. Az 
intézmény napi gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás, elvárásoknak megfelelés. Nyitottak az új 
módszerekre, az innovációkra, a pályázatokra. - A Pedagógiai Program céljai prioritásként jelennek meg az 
intézmény életében, az iskolai és a munkaközösségi munkatervekben. 


