
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-óvodai nevelés

-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Balatonfüredi Református Általános Iskola és Óvoda (8230 Balatonfüred, Iskola utca 2.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

003 - Balatonfüredi Református Óvoda (8230 Balatonfüred, Mogyoró utca 1.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

004 - Balatonfüredi Református Óvoda Tündérkert Óvodai Telephelye (8230 Balatonfüred, Noszlopy utca

201682
Balatonfüredi Református Általános Iskola és Óvoda
8230 Balatonfüred, Iskola utca 2.

OM azonosító: 201682
Intézmény neve: Balatonfüredi Református Általános Iskola és Óvoda
Székhely címe: 8230 Balatonfüred, Iskola utca 2.
Székhelyének megyéje: Veszprém
Intézményvezető neve: Rojtos Norbert
Telefonszáma: 87343502
E-mail címe: balatonfured@reformatusisk.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2021.02.08.

Fenntartó: Balatonfüredi Református Egyházközség
Fenntartó címe: 8230 Balatonfüred, Óvoda utca 1.
Fenntartó típusa: egyházi jogi személy
Képviselő neve: Bátki Dávid Géza
Telefonszáma: 87/342-795
E-mail címe: bfuredireformatus@gmail.com
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18.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

005 - Balatonfüredi Református Óvoda Mesevilág Óvodai Telephely (8230 Balatonfüred, Hunyadi utca 24.)

Ellátott feladatok:

- óvodai nevelés

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2020-as statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében

pedagógus, oktató
munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban,
szakkép
zésben

felnőttké
pzési

jogviszo
nyban

résztvev
ők

Óvoda 1 35 20 0 0 4 4 0 0 2 2,00 3 3

Általános iskola 1 203 107 6 0 22 18 0 0 12 8,00 9 8

Szakképző iskola
(kifutó
szakközépiskola)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Technikum,
szakgimnázium

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Összesen
(s01+s02+...+s07)

2 238 127 6 0 26 22 0 0 14 10,00 12 11

Alapfokú
művészetoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Konduktív
pedagógiai ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
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Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

 

Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás, óvodai
nevelés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán,
technikum 9-13. évfolyamán,

szakképző iskola 9-11.
évfolyamán

Technikum,
szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag
ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás

és
kiegés

zítő
nemze
tiségi

óvodai
nevelé

s
feladat

nál

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból
vagy óraadóból,

megbízási
szerződésesből a teljes

munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

elméle
ti

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
kifutó
szakkö
zépisk

ola/
techni
kum
két

éves
érettsé

gire
felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

4 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0

ebből nő 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0

Részmunkaid
ős

0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

ebből nő 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0

ebből nő 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

4 8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

4 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Oktat
ó

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da Középiskolai

tanár
1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
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Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Általános
iskolai tanár

0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Tanító 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Tanító,
speciális
képesítéssel

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 1 1 0 3 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 4 4 1 1 5 5 0 0

Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)

1 1 0 0 1 1 0 0

Dajka 1 1 0 0 1 1 0 0

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 2 2 1 1 3 3 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai
2020-as statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=201682

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Balatonfüredi Református Általános Iskola és Óvoda

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201682&th=001
 

003 - Balatonfüredi Református Óvoda

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201682&th=003

Évfolyamok Össz
esen
ből
lány

1 2 3 4 5 6 7 8 kis középső nagy vegy
es

Össz
esen

Gyermekek, tanulók száma 25 26 26 21 26 28 24 27 0 0 0 35 238 127

eb
bő

l

leány 11 14 17 8 15 14 15 13 0 0 0 20 127 0

más településről bejáró 5 5 4 8 3 6 7 7 0 0 0 3 48 20

egész napos iskolai oktatásban részesül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

váltakozó (de-du) oktatásban részesül 25 26 26 21 26 28 24 27 0 0 0 0 203 107

összevont osztályba járó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

többi gyerekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók

0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 6 0

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő

0 1 5 2 3 1 4 3 0 0 0 0 19 11

napközis tanuló 25 26 26 21 0 0 0 0 0 0 0 0 98 50

délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő 0 0 0 0 12 13 8 5 0 0 0 0 38 18

évfolyamismétlő (s14+s15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eb
bő

l leány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredményesen végzett, de ismétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

évfolyamismétlésre utasított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

egyéni munkarend szerint tanuló 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből sajátos nevelési igényű 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

otthont nyújtó ellátásban részesülő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
tanulók

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

fe
la

da
t-

el
lá

tá
si

 h
el

y 
típ

us
t gimnáziumból jött 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szakgimnáziumból jött 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szakközépiskolából, szakiskolából,
készségfejlesztő iskolából  jött

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző
tanévben végezte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

utolsó éves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

egy idegen nyelvet tanulók száma 0 0 26 21 26 28 24 27 0 0 0 0 152 82

kettő idegen nyelvet tanulók száma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

három vagy több idegen nyelvet tanulók száma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nyelvoktatásban nem részesül 25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 86 45

nyelvoktatás alól felmentett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tandíjas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

térítési díjas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2

más településről bejáró hátrányos helyzetű
gyermek, tanuló

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

más településről bejáró halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek, tanuló

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kezdő évfolyamos tanulók száma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
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004 - Balatonfüredi Református Óvoda Tündérkert Óvodai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201682&th=004
 

005 - Balatonfüredi Református Óvoda Mesevilág Óvodai Telephely

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201682&th=005

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Minden év január-április időszakban, havonta egy alkalommal. Tematikus foglalkozások, intézmény bemutatása, nyílt nap

(tanórák látogatásának lehetősége).
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az állami iskolák részére meghatározott beiratkozási időpontokban, április hónapban.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

8 évfolyam, 1-1 osztály évfolyamonként.
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Étkezési térítési díjak

 

Ebéd: 400 ft/fő

Tízórai+uzsonna: 203 ft/fő

Összesen: 603 ft/fő
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

A Balatonfüredi Református Egyházközség Presbitériumának 2015.május 6-i ülésén a presbitérium jelenlévő tagjai elfogadták

az intézmény igazgatójának és gazdasági vezetőjének éves beszámolóját. Jegyzőkönyvi kivonat száma: 29-2015.

 

A Balatonfüredi Református Egyházközség Presbitériumának 2016. június 2-i ülésén a presbitérium jelenlévő tagjai elfogadták

az intézmény igazgatójának és gazdasági vezetőjének éves beszámolóját. Jegyzőkönyvi kivonat száma: 31-2016.

 

A Balatonfüredi Református Egyházközség Presbitériumának 2017. június 1-i ülésén a presbitérium jelenlévő tagjai elfogadták

az intézmény igazgatójának és gazdasági vezetőjének éves beszámolóját. Jegyzőkönyvi kivonat száma: 61-2017.

 

A Balatonfüredi Református Egyházközség Presbitériumának 2018. április 13-i ülésén a presbitérium jelenlévő tagjai elfogadták

az intézmény igazgatójának és gazdasági vezetőjének éves beszámolóját. Jegyzőkönyvi kivonat száma: 2a-2018, 2b-2018, 2c-

2018.

 

A Balatonfüredi Református Egyházközség Presbitériumának 2019. május 16-ii ülésén a presbitérium jelenlévő tagjai

elfogadták az intézmény igazgatójának és gazdasági vezetőjének éves beszámolóját. Jegyzőkönyvi kivonat száma: 1a-1b-1c-

1d/2019.05.16.

 

A Balatonfüredi Református Egyházközség Presbitériumának 2020. május 24-i ülésén a presbitérium jelenlévő tagjai elfogadták

az intézmény igazgatójának és gazdasági vezetőjének éves beszámolóját. Jegyzőkönyvi kivonat száma: 1a-1b-1c/2020- 05. 24.
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Magyar Államkincstár Veszprém
Megyei Igazgatóság

2020.12.15. 2021.01.11. Elszámolás ellenőrzése
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A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Munkanapokon 6-20 óráig.
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

https://reformatusisk.hu/dokumentumok/tanevrendje/
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Intézményvezetői pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) megállapításai (2018. március 21.):

 

1.1. Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-oktatási alapelvek, célok és feladatok

meghatározásában.Megjegyzés

Részt vesz a nevelési-oktatási alapelvek, feladatok meghatározásában. Az éves munkatervek alapját a pedagógiai programban

meghatározott nevelési-oktatási alapelvek határozzák meg. A vezető a folyamat egészében részt vesz (előkészítés, megvalósítás,

döntés, ellenőrzés). (pedagógiai program, vezetői pályázat, munkatervek)

1.2. Együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak érdekében, hogy az intézmény elérje a tanulási eredményekre

vonatkozó deklarált céljait.Megjegyzés

Folyamatosan együttműködik vezetőtársaival, kollégáival. A helyi tanterv készítésében, a közös és egységes elvek

kialakításában szaktanárként is részt vesz. A központilag ajánlott tanmeneteket az adott csoport adottságainak figyelembe

vételével módosítja illetve módosíttatja a haladás érdekében. Rendszeresen órát látogat. Az intézmény jövőképébe beillesztette a

tanulási eredmények fejlesztését tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások megtartásával. (vezetői interjú, munkatervek)

1.3. A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére, a tanulói eredmények javítására összpontosító nevelő-oktató munkát vár

el.Megjegyzés

A nevelést és az oktatást kiemelt feladatként, egységben szemléli. Nagy hangsúlyt helyez a kulcskompetenciák fejlesztésére. A

kompetencia eredmények meghatározzák az intézményben a tanítási- tanulási folyamat módszertani elemeit. A tantervi és

tanórai kereteken túl témanapok, témahetek, projektek, csendes napok, kirándulások, egyéb alkalmak segítik fejlesztést.

(munkatervek, beszámolók, interjú)

1.4. Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési adatokat, eredményeket felhasználja a

stratégiai dokumentumok elkészítésében, az intézmény jelenlegi és jövőbeli helyzetének megítélésében, különösen a tanulás és

tanítás szervezésében és irányításában.Megjegyzés

A stratégiai és az operatív dokumentumokban megjelenik a fejlesztő és tehetséggondozó szemléletű oktatás. A

kompetenciamérések, egyéb bemeneti és kimeneti mérések adatai nem jelennek meg az éves munkatervekben, beszámolókban.

A kompetenciamérések eredményeinek személyre szabott értékelése és beépítése nem jelenik meg a tanítási-tanulási

folyamatban. (beszámoló, interjú)

1.5. A kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről szóló információkat, a központi mérési eredményeket elemzi, és

levonja a szükséges szakmai tanulságokat.Megjegyzés

A tanulmányi eredmények, a versenyeredmények az éves beszámolókban megtalálhatók, azokról a tantestület megkapja a

tájékoztatást. (beszámolók)

1.6. Beszámolót kér a tanulói teljesítmények folyamatos mérésén alapuló egyéni teljesítmények összehasonlításáról,

változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a tanuló fejlesztése érdekében.Megjegyzés

Minden tanévben beszámoltatja munkatársait munkájukról, ennek része a tanulói teljesítmények helyzete is. Minden évben

személyesen is beszélget valamennyi pedagógussal, ahol kitér a fenti területekre. (beszámolók, interjú)

1.7. Irányításával az intézményben kialakítják a tanulók értékelésének közös alapelveit és követelményeit, melyekben

hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg.Megjegyzés

A fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai kultúrába. A pedagógiai programban rögzítik az értékelések közös alapelveit.

(pedagógiai program)

1.8. Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai kultúrába.Megjegyzés

A fejlesztő célú értékelés megjelenik az iskola pedagógiai programjában, az intézmény szellemiségében. A tanórák látogatása,

az óramegbeszélés, ezek jegyzőkönyvezése mind ezt a célt szolgálja. Az éves munkatervekben és a beszámolókban

megjelennek a látogatott órák. (pedagógiai program, interjúk, munkatervek, beszámolók)

Veszprém Megyei Kormányhivatal 2020.01.10. 2020.01.23. Törvényességi ellenőrzés
Veszprém Megyei Kormányhivatal 2018.02.14. 2018.09.27. Törvényességi ellenőrzés
Magyar Államkincstár Veszprém
Megyei Igazgatóság

2016.04.11. 2016.05.13. Elszámolás ellenőrzése

Veszprém Megyei Kormányhivatal 2014.10.21. 2014.11.20. Törvényességi ellenőrzés
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1.9. A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi tantervet a kerettantervre alapozva az intézmény sajátosságaihoz

igazítja.Megjegyzés

A Református Pedagógiai Intézet szakértők által kidolgozott mintatantervek alapján készültek a helyi tantervek A 8 évfolyamos

általános iskolai képzést olyan oktatási struktúrában valósítja meg, amelyben kiemelt figyelmet fordít a hitbeli nevelésre, a

tehetséges tanulók képzésére és az idegen nyelvek színvonalas oktatására. (pedagógiai program)

1.10. Irányítja a tanmenetek kidolgozását és összehangolását annak érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a helyi tanterv

követelményeinek teljesítését valamennyi tanuló számára.Megjegyzés

A tanmenetek felülvizsgálatát folyamatosan elvégzi, ezt vezetőtársaitól is elvárja. Figyelemmel kíséri a tanmenethez igazodó

nevelő-oktatómunkát. Elvárja a tanmenetek csoportösszetételhez való igazítását. (vezetői interjú)

1.11. Irányítja a differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítását célzó tanulástámogató eljárásokat, a hatékony tanulói egyéni

fejlesztést.Megjegyzés

Ösztönzi a bevált módszerek további alkalmazását. Preferálja az egyénre szabott tanulástámogató eljárásokat. (pedagógiai

program, interjúk)

1.12. Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (tehetséggondozást, illetve felzárkóztatást igénylők) speciális

támogatást kapjanak.Megjegyzés

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését gyógypedagógus végzi. Az intézmény együttműködik a pedagógiai

szakszolgálattal, a gyermekjóléti szolgálattal, a védőnővel. A BTM-es tanulók fejlesztését az intézmény dolgozói végzik

fejlesztési napló alapján. Az intézményben figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra is. Intézményi, területi és országos

versenyeken szerepelnek eredményesen a tanulók. (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, interjúk)

1.13. Nyilvántartja a korai intézményelhagyás kockázatának kitett tanulókat, és aktív irányítói magatartást tanúsít a

lemorzsolódás megelőzése érdekében.Megjegyzés

Törvényi kötelezettségnek eleget téve adatot szolgáltat az OH felé. Az intézményben ez a probléma nem jellemző. (vezetői,

vezetőtársi interjú)

2.1. A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban lévő és várható

változásokat.Megjegyzés

Az intézményvezető reagál a környezeti változásokra, figyelembe veszi a partneri igényeket és lehetőségeihez mérten

változtatja vagy bővíti az intézmény programját. Az intézmény valamennyi külső és belső partnerét bevonva választja ki az

intézmény számára legjobb lehetőséget, figyelembe véve a változásokat. A keresztyén értékrend kialakítása nemcsak a fenntartó

által elvárt feladatként jelenik meg az intézmény életében, a vezető vallásos elkötelezettsége is támogatja azt. (vezetőtársi

interjú, vezetői program, vezetői interjú, munkáltatói interjú)

2.2. Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és nevelési elveinek megismerését és tanulási-

tanítási folyamatokba épülését.Megjegyzés

Részt vesz az intézmény jövőképének kialakításában. Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének,

pedagógiai és nevelési elveinek megismerését és tanulási-tanítási folyamatokba épülését. Vezetői programjában megfogalmazza

az intézmény jövőképének elveit. (vezetői program, pedagógiai program, interjúk)

2.3. Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői pályázatában megfogalmazott jövőképpel

fejlesztő összhangban vannak.Megjegyzés

A vezetői programban kifejtetten teljes összhangban vannak a célok és az értékek. A célokat összeköti a szervezeti értékekkel.

A dokumentumok célrendszere összhangban van. (pedagógiai program, vezetői program, vezetői interjú)

2.4. Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan reagál rájuk, ismeri a változtatások

szükségességének okait.Megjegyzés

A külső és belső változásokat figyelemmel kíséri, konstruktívan reagál rájuk. Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai

program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét. Lehetőség szerint fejleszti a tanítás-tanulási folyamathoz

szükséges infrastruktúrát (pl.: laptop, projektor, számítógép). Figyelemmel kíséri az iskola épületének állagmegóvását és

fejlesztését (energetikai beruházás). A szakos ellátottság és a technikai dolgozók alkalmazását az intézmény cél- és

feladatrendszeréhez igazítja. (vezetői program, beszámolók)

2.5. A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és azok elkerülési módját megosztja

kollégáival, a felmerülő kérdésekre választ ad.Megjegyzés

Ismeri a változások szükségességének okait, valamint az ezzel járó kockázatokat, és azok elkerülési módját megosztja

kollégáival, a folyamatok közben felmerülő kérdésekre választ ad. (vezetői, vezetőtársi, munkáltatói interjú)

2.6. Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni, értékelni és végrehajtani.Megjegyzés

Érzékeli a változások szükségességét, megtervezi és átgondolja azokat. A végrehajtásban a partnerekkel egyeztet. A

változásokhoz hozzárendeli a humánerőforrást. Nem fél a változástól, keresi az új utakat. Érzékeli a változások szükségességét.
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(vezetői program, vezetői, munkáltatói interjú)

2.7. Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását.Megjegyzés

Tervez, értékel és végrehajt, folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását. (vezetői program, interjúk)

2.8. Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési területeket), ehhez felhasználja a belső és

a külső intézményértékelés eredményét.Megjegyzés

A rendelkezésre álló adatok és saját tapasztalata alapján a vezetői programban és a pedagógiai programban leírtak teljesülése

érdekében meghatározza az intézmény fejlesztési és kiemelkedő területeit. A külső partnerek (szülők) élhetnek

véleménynyilvánítási jogukkal, aminek eredményét a munkatársakkal is megosztja. (beszámolók, interjúk)

2.9. Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontását és összehangolását, biztosítja azok megvalósítását,

értékelését, továbbfejlesztését.Megjegyzés

A pedagógiai programban és a vezetői programban megfogalmazott célok lebontását az éves munkatervek, megvalósulásukat

pedig az éves beszámolók tartalmazzák. (pedagógiai program, munkatervek, beszámolók)

2.10. A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat-meghatározások pontosak, érthetőek, a feladatok

végrehajthatók.Megjegyzés

A munkatervekben megjelöli a határidőket, felelősöket és a megvalósulás elvárt értékeit. (munkatervek)

2.11. Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő változásokról, lehetőséget biztosít számukra az

önálló információszerzésre (konferenciák, előadások, egyéb források).Megjegyzés

Az érintetteknek lehetőséget biztosít az intézményt érintő változások megismerésére. Fentiekre vonatkozóan a kommunikáció

több csatornán folyik az intézményben (elektronikus és papíralapú, személyes kommunikáció, értekezletek). (vezetői interjú,

vezetőtársi interjú)

2.12. A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezéseket,

innovációkat, fejlesztéseket.Megjegyzés

Igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket, módszertani megújulásokat, teret enged az innovációnak, az új utaknak (Lóczy

labor, Kinder sport, csoportbontás, tantermek ). (fenntartói -,vezetői-, vezetőtársi interjú)

3.1. Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére.Megjegyzés

Döntései előtt kikéri az érintettek véleményét, tanácsát, de azok elfogadásakor szelektál. (vezetői interjú)

3.2. Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és korlátait.Megjegyzés

Tisztában van az erősségeivel és a gyengeségeivel. Megfogalmazza maga számára a gyengeségeket és erősségeket. A hibákat

igyekszik javítani. (vezetői interjú, önértékelési kérdőív, fejlesztési terv)

3.3. Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit elismeri, a tanulási folyamat részeként értékeli.Megjegyzés

Igen. (önértékelés, vezetői interjú, fenntartói interjú)

3.4. A tanári szakma és az iskolavezetés területein keresi az új szakmai információkat, és elsajátítja azokat.Megjegyzés

Keresi a számára hasznosítható pedagógiai irányzatokat, vezetői módszereket, azonban nem él a folyamatos továbbképzés

lehetőségével. (vezetői interjú, önértékelési kérdőív)

3.5. Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és mások tapasztalatai alapján folyamatosan

fejleszti.Megjegyzés

Kommunikál más vezetőtársakkal a felmerülő problémák megoldása érdekében. Vezetői munkájáról folyamatosan kap

visszajelzéseket (pl. kollégák, fenntartó értékelései, szülők véleményei). Azok figyelembe vételével törekszik vezetői

eredményességének javítására. (vezetői interjú, fenntartói interjú, beszámolók)

3.6. Hiteles és etikus magatartást tanúsít. (Kommunikációja, magatartása a pedagógus etika normáinak megfelel.)Megjegyzés

Kommunikációja, munkavégzése során meghatározó számára a Istenbe vetett hite, intézménye iránti elkötelezettsége,

keresztyén identitása. Magatartása, cselekedetei, kommunikációja megfelel a pedagógus etika normáinak. (vezetőtársi interjú,

fenntartói interjú)

3.7. A vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, a tervezésben, a

végrehajtásban.Megjegyzés

A vezető az éves célok kitűzésében, a tervezésben, végrehajtásban figyelembe veszi a vezetői programjában és a pedagógiai

programban leírtakat. A munkatervek részben, a beszámolók bővebben tartalmazzák a vezetői programban megfogalmazott

célkitűzéseket és azok megvalósítását (pl. közösségépítés, keresztyén nevelés, értékrend átalakítása, iskolamarketing,

tehetséggondozás, tárgyi feltételek bővítése) (pedagógiai program, vezetői program, munkatervek, beszámolók, munkáltatói

interjú)

3.8. Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat tartalmának felülvizsgálatát, ezt világossá teszi a nevelőtestület és

valamennyi érintett számára.Megjegyzés

A vezető – a nevelőtestülettel egyetértésben – tartja magát a vezetői programjában leírtakhoz. Annak módosítására az elmúlt
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időszakban nem volt szükség. (munkáltatói és vezetői interjú)

4.1. A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza, felhatalmazást ad.Megjegyzés

A munkatársak feladatait, jog-, hatás-, felelősségi- és döntési jogkörét a szervezeti és működési szabályzat mellékleteit képző

munkaköri leírások tartalmazzák. (szervezeti és működési szabályzat, munkaköri leírások)

4.2. A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe, majd a továbbiakban a leadott döntési- és hatásköri

jogokat ő maga is betartja, betartatja.Megjegyzés

A gazdasági vezető feladatai, jog-, hatás-, felelősségi- és döntési jogkörei a munkaköri leírásban egyértelműen meghatározottak.

Az igazgatóhelyettes feladatainak előkészítését, az általa irányított tevékenységek (pl. OKM mérések szervezése, azok

eredményeinek elemzése, helyettesítés szervezése, tanulási nehézséggel küzdő tanulók segítésének irányítása, továbbképzések

koordinálása) tervezését önállóan végzi, megvalósításukat a vezetővel egyezteti. A vezető az egyeztetett döntéseket betartja,

betartatja. (szervezeti és működési szabályzat, munkaköri leírások, vezetői interjú, vezetőtársi interjú)

4.3. Irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer kialakításában (az országos önértékelési

rendszer intézményi adaptálásában) és működtetésében.Megjegyzés

A vezető tájékoztatta a nevelőtestületet az országos önértékelési rendszerről. Irányításával az intézményben megalakult a BECS

csoport. Az intézmény egyelőre a minősítésekre fókuszál. A pedagógus önértékeléseket az országos tanfelügyeleti

ellenőrzésekhez igazítva a közeljövőben tervezi. A folyamatot a vezető felügyeli, ellenőrzi. (beszámolók, vezetői interjú)

4.4. Részt vállal a pedagógusok óráinak látogatásában, megbeszélésében.Megjegyzés

A tanévek során a vezető sok óralátogatást végez. Ennek előzetes tervezését a munkatervek, megvalósulásukat a beszámolók

tartalmazzák. Az óralátogatásokat saját, belső intézményi szempontrendszer alapján történő elemzés, rögzítés követi.

(munkatervek, beszámolók, vezetői interjú)

4.5. A pedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti, az egyének erősségeire fókuszál.Megjegyzés

A pedagógusok értékelése a személyek erősségeinek kiemelésére épül. A vezető igyekszik motiváló lenni, értékelése a

követelmény-ellenőrzés egységére épül. A pedagógusok reflektálhatnak az észrevételekre, de elfogadják a vezető megállapításit.

(munkáltatói interjú, vezetői interjú, vezetőtársi interjú)

4.6. Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére. A feladatok delegálásánál az egyének erősségeire épít.Megjegyzés

Az intézményben a feladatok elosztása önként vállalással vagy delegálással történik. A vezető ismeri a pedagógusok

személyiségét, képességeiket. A feladatok delegálásánál figyelembe veszi adottságaikat, erősségeiket. (munkáltatói interjú,

vezetői interjú, vezetőtársi interjú)

4.7. Alkalmat ad a pedagógusoknak személyes szakmai céljaik megvalósítására, támogatja munkatársait terveik és feladataik

teljesítésében.Megjegyzés

Az intézményi feladatokon, kötelezettségeken túl a pedagógusoknak lehetőségük van saját szakmai célok megvalósítására is (pl.

angol szakos kolléga előadása konferencián). Ezeket a vezető támogatja. (beszámolók, munkáltatói interjú)

4.8. Aktívan működteti a munkaközösségeket, az egyéb csoportokat (projektcsoport, például intézményi önértékelésre),

szakjának és vezetői jelenléte fontosságának tükrében részt vesz a team munkában.Megjegyzés

Az alsós és a felsős munkaközösség aktívan működik. Feladatvégzésüket elsősorban a munkaközösség-vezetők irányítják, akik

beszámolnak a vezetőnek. A vezető tagja a felsős munkaközösségnek. (munkatervek, beszámolók)

4.9. Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket.Megjegyzés

A vezető támogatja az intézményen belüli együttműködéseket. A pedagógusok személyes kapcsolatai és a különböző csoportok

(nevelőtestület egésze, szülői munkaközösség, diákönkormányzat) együttműködése hatékony az eredmények, a kudarcok

megbeszélésében, a jó gyakorlatok átadásában. (vezetői interjú, vezetőtársi interjú)

4.10. A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy az megfeleljen az intézmény szakmai céljainak,

valamint a munkatársak szakmai karriertervének.Megjegyzés

Az intézményben a továbbképzéseket, továbbtanulásokat a kötelezőségen túl a vezető is szorgalmazza. Az irányok, területek

választásánál a pedagógusok figyelembe veszik az iskola érdekeit, az intézmény pedig figyelembe veszi a pedagógusok egyéni

céljait. A vezető támogatja, a fenntartónál is képviseli a nevelők továbbtanulási igényeit, melyeket lehetőség szerint anyagilag is

segít. (vezetői interjú, vezetőtársi interjú, munkáltatói interjú)

4.11. Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit.Megjegyzés

A belső tudásmegosztás leghivatalosabb fórumai elsősorban a munkaközösségek tagjainak együttműködése és az

óralátogatások. Eredményesek a napi személyes, spontán megbeszélések. A pedagógusoknak lehetőségük van a nevelőtestület

előtt is beszámolni megszerzett (pl. konferencián, továbbképzésen) ismereteikről. (vezetői interjú, vezetőtársi interjú)

4.12. Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések előkészítésébe bevonja az intézmény

munkatársait és partnereit.Megjegyzés

A vezető az egyes személyeket és csoportokat (pl. kollégák, fenntartó, szülők) érintő döntésekbe, azok előkészítésébe bevonja
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az érdekelteket, álláspontját meghallgatásuk után alakítja ki. (munkáltatói interjú, vezetői interjú, vezetőtársi interjú)

4.13. A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel.Megjegyzés

Az egyeztetéshez, véleményezéshez lehetőséget biztosít a munkatársaknak, szülőknek, külső partnereknek egyaránt.

(munkáltatói interjú, vezetői interjú, vezetőtársi interjú)

4.14. Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoz döntéseket, old meg problémákat és

konfliktusokat.Megjegyzés

A vezető figyelembe veszi mások nézeteit, igényli az észrevételeket, véleményeket. Ezek befolyásolják végső döntését. Szükség

esetén változtat álláspontján. (munkáltatói interjú, vezetői interjú, vezetőtársi interjú)

4.15. Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel problémáikra, és választ ad

kérdéseikre.Megjegyzés

A vezető alkalmat biztosít munkatársainak személyes és szakmai örömeik és gondjaik megbeszélésére („nyitott ajtó”).

Lehetőségeihez mérten segít a megoldásokban. (munkáltatói interjú, vezetőtársi interjú)

4.16. Olyan tanulási környezetet alakít ki, ahol az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a tanulási folyamatot támogató

rend jellemzi (például mindenki által ismert szabályok betartatása).Megjegyzés

Az alapszabályokat a szervezeti és működési szabályzat és a házirend tartalmazzák. Ezek betartását és betartatását a vezető

felügyeli. Az intézmény külső és belső környezetét jellemző rend és tisztaság a tanítási-tanulási folyamat zökkenőmentes

működését segíti. (szervezeti és működési szabályzat, házirend, intézménybejárás)

4.17. Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket.Megjegyzés

A vezető nyitott a partnerek ötleteire (pl. csoportbontás javaslata pedagógustól, digitális napló bevezetése, szülők bevonása

környezet megújításába, röplabda utánpótlás nevelés indítása). (munkáltatói interjú, vezetői interjú, vezetőtársi interjú)

5.1. Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók változásait.Megjegyzés

A vezető az aktuális jogi szabályozóknak megfelelően készítette a stratégiai dokumentumokat. A jogszabályok változásait

elsősorban online formában és személyes tájékozódással (pl. igazgató kollégáktól) követi nyomon. (vezetői interjú)

5.2. A pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabályváltozásokról folyamatosan tájékoztatja.Megjegyzés

A pedagógusok a jogszabályok változásairól elsősorban nevelőtestületi értekezleteken értesülnek. (vezetői interjú, vezetőtársi

interjú)

5.3. Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, nyomtatott, elektronikus, közösségi

média, stb.) működtet.Megjegyzés

A vezető a munkatársakkal, partnerekkel főként a személyes kommunikációs formát alkalmazza. Az írásos formák közül

elsősorban az elektronikus úton történő információs csatornákat használja (digitális napló, közösségi oldal, e-mail, honlap).

(vezetői interjú)

5.4. A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul.Megjegyzés

A vezető igyekszik hatékony, szakszerű kommunikációt folytatni a partnerek felé. A jobb érthetőség céljából szöveges

tájékoztatását ppt bemutatókkal is kiegészíti. Az eredményességet a megbeszélések, értekezletek előkészítése segíti.

(munkáltatói interjú, vezetőtársi interjú)

5.5. Hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást valósít meg (egyenletes terhelés, túlterhelés elkerülés stb.).Megjegyzés

A hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználás megvalósítása elsősorban a szaktárgyakon túli feladatok elosztásában valósul

meg. Ezeket a pedagógusok végzettségeire, szakképesítésére alapozva határozza meg. Előzetesen meghallgatja a kollégákat,

figyelembe veszi egyéni erősségeiket, esetleges korlátaikat. Az egyéb feladatok delegálása a szaktárgyak óraszámától, az egyes

osztályok összetételétől, a pedagógusok teherbíró képességétől, életkorától függően tanévenként változhat. Ezzel igyekszik

hatékony emberi erőforrás felhasználást megvalósítani. (munkáltatói interjú, vezetői interjú, vezetőtársi interjú)

5.6. Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény, mint létesítmény, és a használt eszközök biztonságos

működtetésének megszervezése (például sportlétesítmények eszközei, taneszközök).Megjegyzés

A vezető gondot fordít az intézmény épületének, létesítményeinek biztonságos működtetésére. Felelősöket jelöl ki, akiknek

munkáját ellenőrzi. (munkáltatói interjú, vezetői interjú)

5.7. Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza nyilvánosságra.Megjegyzés

Igen (pl. honlap)

5.8. A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében kommunikációs eszközöket, csatornákat

működtet.Megjegyzés

A vezető számára fontos a pozitív kép kialakítása az intézményről. Személyes jelenléttel, média igénybevételével, az intézményi

honlap működtetésével biztosítja a kommunikációt, tartja a kapcsolatot a partnerekkel. (munkáltatói interjú, vezetői interjú)

5.9. Szabályozással biztosítja a folyamatok nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét.Megjegyzés

Az intézményi folyamatok nyomon követését szabályozza, az ellenőrzések kritériumait a munkatársak számára meghatározza.
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(munkatervek, beszámolók)

5.10. Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt.Megjegyzés

Nemcsak a munkaközösségek számolnak be a tanévben végzett feladatokról, hanem minden pedagógus egyéni, önértékelést

megalapozó beszámolót ad le tanév végén. A beszámolók szempontjait a vezető meghatározza. A belső ellenőrzés során

vezetőtársa segítségével az adminisztrációs munkát is ellenőrzi. (beszámolók, vezetőtársi interjú)

5.11. Személyesen irányítja az intézmény partneri körének azonosítását, részt vesz a partnerek képviselőivel és a partnereket

képviselő szervezetekkel (például DÖK, szülői képviselet) történő kapcsolattartásban.Megjegyzés

A vezető elsősorban személyesen tartja a kapcsolatot a partnerekkel (pl. fenntartó, szülők, más iskolák, önkormányzat,

társegyház, kulturális- és sportszervezetek) (munkáltatói interjú, vezetői interjú)

5.12. Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi

erőforrások biztosítása érdekében.Megjegyzés

A vezető kapcsolattartása a fenntartóval (elsősorban annak képviselőjével, a lelkipásztorral és általa a presbitériummal)

rendszeres. Együtt tervezik és hajtják végre az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrás biztosítás folyamatait. Igényeiket egymás

felé kölcsönösen megfogalmazzák. A fenntartóval történt megállapodásokat a vezető betartja. (vezetői interjú, munkáltatói

interjú)

 

 

 

 

Intézményi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) megállapításai (2018. április 26.):

 

            

1. Pedagógiai folyamatok

1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?

1.1.1.

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

Az intézményi alapdokumentumok elkészítési folyamatának egészében (előkészítés, megvalósítás, döntés, ellenőrzés)részt vesz

az intézmény vezetése. Figyelembe veszi a jogszabályi előírásokat, református egyházunk küldetésnyilatkozatát, az intézmény

által elérni kívánt célokat. (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, munkatervek)

1.1.2.

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési

területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatók (például szociokulturális felmérések adatai)

azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján készülnek. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni

helyzetének megítélését.

Az intézmény környezeti változások, társadalmi igény alapján jött létre. Célkitűzései, feladat-meghatározásai partneri

igényfelmérésen alapulnak (pl. keresztyén nevelés kereslete, továbbtanulási mutatók javítása). Az intézmény jelenleg és

jövőbeli terveiben törekszik megfelelni a jelen elvárásoknak, ugyanakkor figyelembe veszi a demográfia alakulását is. (vezetői

és nevelőtestületi interjú)

1.1.3.

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

megtörténik.

A tervek elkészítésében a nevelőtestület részt vesz. Az intézményi munkaterv tartalmazza a feladatok felelőseit. A

munkaközösségi munkatervek szintén tartalmazzák a feladatokhoz kijelölt pedagógusokat. A tanév-előkészítés során

ismertetésre kerül az éves munkaterv, elvégzésükre a pedagógusok fel tudnak készülni. (munkaközösségi és intézményi

munkatervek,intézményi önértékelés-pedagógus interjú)

1.1.4.

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés.

Az intézmény alapdokumentumainak előkészítésében a fenntartó részt vett. Ismeri és egyetért az operatív munkát irányító

dokumentumokban foglaltakkal. Rendszeresen rész vesz a nevelőtestületi üléseken. A végleges dokumentumokat elfogadta.

(pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, munkatervek, intézményi elvárásrendszer)

1.1.5.

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

megtörténik.
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Az intézményben vezetői és intézményi önértékelés történt. Az önfejlesztési és intézkedési tervek elkészültek.Az

intézményvezetés tájékoztatta a nevelőtestületet az eredményekről. A jövőben módosításra kerülőstratégiai és operatív

dokumentumokban meg fognak jelenni az önfejlesztési és intézkedési tervekben foglaltak.(önfejlesztési és intézkedési terv,

munkatervek, beszámolók,vezetői interjú)

1.1.6.

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

Az intézményi munkatervek részben tartalmazzák a pedagógiai program célkiűzéseit. Dominál a tehetséggondozás. A

munkaközösségi munkatervek az intézményi munkaterv szerves részei, a munkaközösségek az alapján dolgoznak. A

beszámolók tartalmazzák és értékelik a kitűzött feladatok megvalósítását.(pedagógiai program, intézményi és munkaközösségi

munkatervek, beszámolók)

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

stratégiai célok viszonya?

1.2.7.

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

A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat olyan mértékben tartalmazzák az oktatáspolitikai céloknak való

megfelelőséget, amilyen súllyal azok az intézmény jellegéhez kapcsolódnak (pl. keresztyén nevelés, mindennapos testnevelés,

kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek, egészség- és környezeti nevelési feladatok). A

munkatervek és beszámolók fő oktatáspolitikai vonatkozásai jelenleg a pedagógusminősítés és a tanfelügyelet feladatainak

megoldása. (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, munkatervek, beszámolók,vezetői interjú)

1.2.8.

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

Az éves tervek, beszámolók, továbbképzési tervezés tanévenként tartalmaznak kiemelt célokat, melyek a pedagógiai

programban stratégiailag megfogalmazásra kerültek. A kitűzött célok egy részének megvalósítását tartalmazzák részletesen (pl.

tehetséggondozás, belső szakmai ellenőrzés). Azok megvalósítása a dokumentumokban nyomon követhető. A munkaközösségi

munkatervektovább bontják a célokat, feladatokat (tematikus napok, versenyek, szakkörök, egyéb foglalkozások

konkretizálása). (vezetői pályázat, pedagógiai program, éves munkatervek, munkaközösségi munkatervek, 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 tervek hatékony megvalósítását tanévekre bontott tervezési dokumentumok biztosítják, melyekben a strtatégiai célok nem

egyforma súllyal jelennek meg(pl. iskolamarketing alakítása, keresztyén jelleg erősítése).(vezetői pályázat, pedagógiai program,

éves tervek, beszámolók)

1.3.10.

Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési

dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek és a diákönkormányzat bevonásával történik.

Az intézményi és munkaközösségi munkatervek által meghatározott feladatok megvalósítása osztálytanítói, munkaközösségi

közös munkában történik. (munkatervek, beszámolók, nevelőtestületi interjú, szülői interjú)

1.3.11.

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

A módszerek, eljárások alkalmazása a célok (pl. keresztyén nevelés), feladatok és elért eredmények (pl. felvételi mutatók,

mérések, ) ismeretében kerülnek meghatározásra. (munkatervek, mérési eredmények, vezetői interjú, nevelőtestületi interjú)

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 kiemelt feladata a személyiség- és közösségfejlesztés, a tanulási eredmények javítása, a tehetséggondozás.

Tevékenységeit a céloknak rendeli alá, figyelembe véve a partnerek (szülők) és a fenntartó elvárásait, elégedettségét.A szülői

elégedettséget az intézmény rendszeresen méri. (nevelőtestületi interjú és szülői interjú)

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

1.4.13.

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek.

Az éves munkatervek tartalmazzák a miniszteri rendelet által előírt és az intézmény által kitűzött éves kiemelt célokat, az
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elérésüket segítő feladatokat, a felelős személyeket, a megvalósítás időtartamait,az ellenőrző és értékelő munkát. A beszámolók

tartalmazzák fentiek megvalósítását. (beszámolók, munkatervek)

1.4.14.

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

A tanév végi beszámolóban részben megjelenik a következő tanévre vonatkozó feladatterv (pl. tárgyi feltételek javítása,

tehetséggondozás folytatása). Egyebekben adott tanév tervezése kevésbé épít az előző tanév tapasztalataira. (beszámolók,

munkatervek)

1.4.15.

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez.

A beszámolók tartalmazzák az intézményi önértékelés egyes kötelező, évente értékelendő elemeket, pl.: versenyeredmények

nyilvántartása,humán erőforrás és infrastruktúra helyzete. (beszámolók, intézményi elvárásrendszer)

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.

A tantervi, az intézményi belső elvárások, a diákok fejlesztési céljai a pedagógusok munkájának alapját képezik (pl.

tehetséggondozás, tanulmányi és mérési eredmények javítása, közösségfejlesztés, hitélet elmélyítése). (pedagógiai program,

intézményi elvárások, helyszíni dokumentumelemzés)

1.5.17.

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

Az éves pedagógiai munka a munkatervekben leírtakkal megegyezően folyik. Eltérés nem jellemző. (munkatervek, beszámolók,

vezetői interjú,nevelőtestületi interjú)

1.5.18.

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

Igen (tanmenetek, tájékoztató füzetek, osztálynaplók, dekorációk, tanulói munkák). (helyszíni dokumentumelemzés,

intézménybejárás)

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben?

1.6.19.

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek.

A pedagógusok intézményi belső ellenőrzése tervezett, évekre bontott. Tanulóra vonatkozó ellenőrzési formákat a pedagógiai

program tartalmaz. Nem pedagógus dolgozók ellenőrzése a dokumentumokban nem jelenik meg. (pedagógiai program,

munkatervek, beszámolók)

1.6.20.

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

Az éves munkatervek tartalmazzák a pedagógusok belső ellenőrzésének rendjét (kit, mikor, ki látogat). (munkatervek)

1.6.21.

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges

mutatókat.

Az intézmény nyilvántartja, elemzi az OKM eredményeket, a versenyeredményeket, mint mérhető mutatókat. A tanulmányi

eredményeket személyre szólóan éveken át nyomon követi. Mindezeket a további eredményesség és hatékonyság érdekében

felhasználja a későbbi tervezéskor, célkitűzéskor. (beszámolók, mérési eredmények, vezetői interjú,nevelőtestületi interjú)

1.6.22.

A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót hajt végre.

Kiemelten kezelik az OKM mérési eredményeket, azok javítására intézkedési tervek készülnek.Nyilvántartják a továbbtanulási

mutatókat. A tehetséggondozás eredményeinek elemzése hangsúlyos. A vezető az intézmény jövőképébe beillesztette a tanulási

eredmények fejlesztését tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások megtartásával. (vezetői program, munkatervek,

beszámolók, mérési eredmények elemzése, intézkedési tervek, helyszíni dokumentumelemzés)

1.6.23.

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok önértékelése során is.

Az intézményben vezetői és intézményi önértékelés történt. A pedagógus önértékeléseket az országos tanfelügyeleti

ellenőrzésekhez igazítva a közeljövőben tervezik. Belső ellenőrzésként igazgatói, munkaközösségi, egyéni önértékelések

folynak. (éves beszámolók, vezetőiinterjú,nevelőtestületi interjú)

1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés?
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1.7.24.

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

Az intézményben saját, belső önértékelési rendszer működik, melynekegységes szempontjai alapján a nevelőtestület tagjai

értékelik magukat. Önértékelésük a beszámolók részeit képezik. (éves beszámolók)

1.7.25.

Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az önértékelési folyamatban a nevelőtestület

valamennyi tagja részt vesz.

A megvalósult vezetői és intézményi önértékelést az igazgató irányította, a folyamatban a nevelőtestület is részt vett.

(intézményi önértékelés – dokumentumelemzés, vezetői interjú, nevelőtestületi interjú)

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.

Az intézmény alkalmazza az előírt külső méréseket (pl. DIFER, OKM, idegen nyelvi mérés, NETFIT).Nyilvántartják a felvételi

mérések eredményeit. Belső mérési rendszert nem működtetnek. (stratégiai dokumentumok, vezetői interjú, nevelőtestületi

interjú)

1.8.27.

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

(értékelési rendszer) alapján történik.

A pedagógiai program tartalmazza az ismeretek számonkérésének, a tanulók teljesítménye értékelésének követelményeit,

formáit, rendjét. Az értékelési rendszer igazodik a tanulók adottságaihoz, képességeihez, életkorához, neveltségi szintjéhez. A

tanulók tantárgyi munkájának ellenőrzése rendszeres, a szülők visszajelzéseket kapnak gyermekeik előrehaladásáról.

(pedagógiai program, intézményi önértékelés – pedagógus és szülői kérdőív, tanfelügyeleti szülői interjú)

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.

Igen. A tanítási év kezdetén az egyes tantárgyak értékelési rendszerét, azok szempontjait a pedagógusok ismertetik a tanulókkal

és a szülőkkel. (szülői interjú)

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 intézményvezetés minden tanévben beszámoltatja a pedagógusokat munkájukról.Ennek része a tanulói teljesítmények

helyzetének elemzése is. A tanulók teljesítményét, eredményeit a pedagógusok dokumentálják, több éven átnyomon követik. Az

elemzések alapjaa bemeneti, a tanév közbeni diagnosztizáló és a kimeneti mérések.A tanulókról az információkat egymásnak

átadják. (beszámolók, vezetői interjú, nevelőtestületi interjú)

1.8.30.

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének.

A fejlesztő célú értékelés megjelenik az iskola pedagógiai programjában, az intézmény szellemiségében. A pedagógusok

többféle formában és csatornán visszacsatolnak a tanulónak és a szülőknek. (pl. tájékoztató füzet, személyes megbeszélés,

telefon, elektronikus lehetőségek, tanulói produktumok bemutatása, fogadóóra). Alsó tagozatona tanulók szüleivel szinte

mindennapos a kapcsolat. A visszajelzések a diákok személyiségbeli és tanulási fejlődését segítik. (nevelőtestületi interjú, szülői

interjú)

1.9. Mi történik az ellenőrzés, mérés, értékelés eredményével? (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés pedagógus-értékelés,

tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések.)

1.9.31.

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

információk felhasználása.

A stratégiai és az operatív dokumentumokban hangsúlyos a fejlesztő és tehetséggondozó szemléletű oktatás. A dokumentumok

megjelennek az ellenőrzési, mérési, értékelési eredmények (pl. óralátogatások során feltárt információk) alapján

megfogalmazódott feladatok. (munkatervek, vezetői 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.
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Az intézményi dokumentumok az OKM eredményeinek elemzését tartalmazzák. Az intézkedési tervek magukba foglalják az

elemzéseket, a rövid és hosszabb távú fejlesztési célkitűzéseket, a megvalósítási tervet. A beavatkozási formák mindegyikét

alkalmazza az intézmény(pl. differenciálás, változatos munkaformák,szövegértés fejlesztése tanítási órákon, IKT eszközök

használata, tantárgyi fejlesztő programok használata, célzott pedagógus továbbképzések). (mérési eredmények elemzése,

vezetői interjú)

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 pedagógiai program hosszú távra, a munkaközösségi és intézményi munkatervek, beszámolók évente tartalmazzák a kiemelt

figyelmet igénylő tanulók közül elsősorban a tehetséges diákok ellátására vonatkozó stratégiai és operatív feladatokat.

(pedagógiai program, munkatervek, beszámolók)

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.

Igen. Az új ismeretek szerzésének formái pl. a továbbképzés, óralátogatások egymásnál,a hasznos ötletek egymással való

megosztása. (önértékelés – pedagógus kérdőív, vezetői interjú, nevelőtestületi interjú

1. Pedagógiai folyamatok

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A beszámolók és az intézményi önértékelési rendszer szempontjainak összeillesztése. A pedagógiai program több

célkitűzésének megjelentetése az éves tervezési dokumentumokban. Ellenőrzési tevékenység szélesebb körű megjelenítése az

éves dokumentumokban.

Kiemelkedő területek:

Az éves tervek gyakorlati megvalósítása, a partnerek bevonásaa végrehajtásba. Pedagógiai munka ellenőrzése, belső

önértékelési rendszer működtetése, az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. Elégedettségmérés rendszere.

________________________________________

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

2.1. Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok?

2.1.1.

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

tevékenységére, a diákönkormányzati munkára, az egyéni fejlesztésre).

A DÖK munkája aktív, fontos bástyaként jellemezte az igazgató; túlmutat a programszervezéseken,a segítő pedagógus nagyon

jó kapcsolatot ápol a kollektívával, a vezetéssel és a szülőkkel; az intézményi önértékelésekben hangsúlyos az osztályfőnöki

tevékenység, a PP-ben egyértelműek a feladat-leosztások, az egyéni fejlesztés dokumentált, a szülők tájékozottak, a beszámolók

szempontrendszerében az eredmények bemutatása központi helyet kap.(interjúk, SZMSZ, PP, intézményi önértékelés)

2.1.2.

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát.

A támogató szervezeti és tanulási kultúra eszközeként a délutáni foglalkozásokat, a szakköröket és a tehetséggondozást,a

felzárkóztatást és a differenciálást jelölte meg az intézmény az önértékelésében, valamint a pedagógusokkal és a szülőkkel

készített interjúkból ez kikövetkeztethető. A Szülők különösen kiemelték az alsó tagozatra való rálátásukat.

2.1.3.

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

pedagógusok az intézményben.

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

fejlesztési tervek,kapcsolatok: logopédus, fejlesztő pedagógus, pedagógiai szakszolgálat (nevelőtestületi, szülői interjú,

beszámolók, vezetői interjú, statisztikák, Pedagógiai Program)

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.

Munkaközösségi konzultációk mellett a kicsi tantestület a mindennapos megbeszéléseket részesíti előnyben, az akut problémák
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kezelését közösen végzik – mindenki ismer minden diákot, és a szülőkkel is közvetlen, mindennapos kontaktusban vannak –

jellemzően az alsó tagozatban, de a település szociális helyzete miatt a felső tagozaton is. A tudásmegosztás mindennapi

gyakorlat, munkaértekezleteken, félévi-és év végi értékelő értekezleteken is történik( interjú a vezetővel, a szülőkkel és a

pedagógusokkal;intézményi önértékelés)

2.2.5.

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

Az országos és helyi mérések eredményeit beépítik az iskola fejlesztési folyamataiba, továbbképzési terveket dolgoznak ki,

tudásmegosztás történik - az igazgatói beszámolókon mindig megtörténik az értékelés - egyéni definíciókat is beépítve a

fejlesztés érdekében, ha szükséges, órákat szabadítanak fel - hatodik osztályban példa volt erre.(kompetenciamérések, mérések

értékelése dokumentumok, Pedagógiai Program; interjúk)

2.2.6.

A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi gyakorlatban (tanórai és tanórán

kívüli tevékenységek), DÖK programokban.

A DÖK-programok szervesen illeszkednek a neveléshez és az iskola munkatervében folyamatosan megjelennek, az iskola

dokumentumaiban nyomon követhetőek (egymást követő két tanév beszámolói, Pedagógiai Program, éves

munkatervekinterjúk)

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 közösségi programokba bevonják a családokat az együttműködés és információáramlás érdekében. (szülői kérdőív, interjú,

nevelőtestületi interjú). A Pedagógiai Programban és az SzMSz-ben kitérnek az utazó gyógypedagógus, a logopédus és a

Pedagógiai Szakszolgálat támogatására. De az intézmény vezetője ide sorolta a kiemelkedően tehetséges gyermekekkel történő

törődés fontosságát is, ezeket a beszámolókban és az év végi igazgatói beszámolókban külön táblázatokban rögzítik (interjú a

vezetővel és a szülőkkel, tantestület képviselőivel, beszámolók)

2.3.8.

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

Az iskola családias és keresztény lelkületű és gondolkodású vezetése és tanárai, valamint lelkészei és az iskola fenntartója is

kiemelten foglalkoznak a tanulók szociális hátterének megismerésével, segítségnyújtással, sokszor tanácsokat is adnak a

gyermekek nevelésével kapcsolatban a szülőknek - ez a beiskolázáskor is a létszám növelésének egyik komponense. (

Pedagógiai Program, SzMSz, beszámolók és vezetői/pedagógusi interjúk)

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.

Az SzMSz-ben, az intézményi önértékelésben az osztályfőnök feladatainak és hatáskörének meghatározásában, munkaköri

leírásokban megtalálható a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység; a tehetség

kibontakoztatását segítő tevékenységek, a differenciálást, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő pedagógia, a

beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése. A különböző hagyományokon alapuló versenyek jól

nyomon követhető rendszere az éves munkatervekben és beszámolókban.

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.

A kompetenciamérések eredményeinek folyamatos elemzése-az elemzések megjelennek a beszámolókban és az intézményi

önértékelésben is. Továbbképzések erre is irányulnak. Az iskolában egy szakos kivételével teljes a szakos ellátás-az ő

módszertani kultúrájuk eltér a csoportmunkán és kooperatív munkaformákon alapuló oktatástól, de hatékony és eredményes az

igazgató megítélése alapján. Új módszerek kidolgozásán nem dolgoznak.

2.4.11.

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

Többletidő biztosítása, fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus,órai differenciálás, egyéni fejlesztési tervek készítése ezek

tervdokumentációja megjelenik a Pedagógia Programban és az interjúkban, kimutatásokban (lemorzsolódás mérése) – mindkét

tagozaton.
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2.4.12.

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

tanítása módszertanát.

A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó tanulók tervszerűen és rendszeresen kapnak segítséget. Az

intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására a különböző tanulmányi-és egyéb versenyeken, az iskola saját

rendezésű, már országossá váló versenyeket is rendez.( Kálvin Nap, népdal éneklési verseny). A nevelés és oktatás személyre

szóló, az intézményben a tanulólétszám a tanári kar számára kezelhető, vannak helyi pedagógusok is, személyes ismertségek,

találkozások során tanácsokat adnak a tanulás módszertanához: a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi és szellemi

képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. (PP,SzMSz, munkatervek, interjúk, beszámolók)

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

2.5.13.

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban előírtak szerint a

munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető.

Egymásra épülve és kibővülve, értékelve és elemezve – igen.Gyümölcsprogram, fenntarthatósági témahét.

2.5.14.

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

Egészségnapot, akadályversenyt, sportnapot tartanak,víz világnapját, Hermann Ottó és Kaán Károly tanulmányi versenyt -

gyakorlatban is alkalmazzák. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. (Nevelőtestületi interjú,

beszámolók, éves munkaterv).Tanórákon, mindennapos testnevelés foglalkozásokon és minden szabadidős tevékenység során

alkalom nyílik arra, hogy egészségfejlesztés történhessen. Az iskolaépületének felújításakor már tudatosan törekedtek az

egészséges környezet tudatos kialakítására, és ezt a szülőkkel és a gyermekekkel is tudatosították - napelemek alkalmazása

.(nevelőtestületi, vezetői, szülői interjú, iskola bejárása)

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 áttekintett anyagokból ez egyértelműen nyomon követhető. Az intézménynek nincsenek beiskolázási gondjai, jó hírnévnek

örvend,- látogatásunk alkalmával éppen elsős nyílt nap volt rekord számú érdeklődővel - ez a megvalósított stratégiai

programoknak köszönhető.

2.6.16.

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

tanulócsoportok, közösségek fejlesztését.

A diákcsoportokat az iskola egyházi jellegéből adódóan is együttműködés, és előítélet-mentesség jellemzi. A szülők külön

kiemelték a felső tagozatosok támogatását az alsó tagozatos tanulók irányában, a keresztény erkölcsök jelenlétét, és azt a

nyugalmat, mellyel az intézményre bízzák gyermekeiket. A szülői közösség munkája rendkívüli módon támogató, minden

programban és az iskola tevékenységében aktívan vesznek részt(interjúk)

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 előző évi értékelésre építve fejlesztő célú elemek, nevelési és oktatási feladatok jelennek meg a munkatervekben. A

munkatervek egymásra épülnek, nem mechanikusan ismétlődő elemekből állnak, hanem a feltárt problémákra keresik a

megoldásokat. (Munkatervek, interjúk, vezetői beszámolók)

2.6.18.

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

együttműködést.

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

tanulásukhoz szükséges információkat, bár jellemzően az igazgató dönt. Az intézmény dokumentumai nyilvánosak. Az iskola

belső levelező rendszerrel és elektronikus naplóval rendelkezik, valamint saját közösségi oldalt is működtet.(Nevelőtestületi

interjú, nevelőtestületi kérdőív, szülői interjú)

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

2.7.19.

Közösségi programokat szervez az intézmény.

Az intézmény egyik legnagyobb erőssége a közösségi programok sokasága, szervezettsége, az érzékenyítés. A vezetői

beszámolók végén hosszú oldalakon jelennek meg az elért eredmények - ez a közösség a kisebb és nagyobb eredményeknek
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egyaránt örül és számon tartja azokat. (Mindhárom interjú, vezetői éves beszámolók, munkatervek)

2.7.20.

Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat.

Igen - a DÖK közösségi, sport és művészeti programokat koordinál, szervez és támogat felnőtt segítő tanár közreműködésével.

(interjú, beszámolók, Pedagógia Program)

2.7.21.

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.

A szülői interjúkon lelkes, az iskola családias és hiten alapuló nevelését kiemelő szülők nyilatkozat elismerően az intézmény

munkájáról, és ezért ők is támogatják az intézmény közösségi programjait, hangsúlyosan jelent meg a hazafias és a keresztény

nevelés, melyet a szülők magas pontszámmal értékeltek és az interjúkban is hangsúlyoztak.

2.7.22.

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

meghozatalába.

Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az őket érintő döntések előkészítésébe, véleményt

nyilvánítsanak, és változásokat kezdeményezzenek, a szülői közösség rálát az iskola életére. (beszámolók, kérdőívek, interjúk)

2.7.23.

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

elégedettek.

Az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek, fogadóórák, szülői értekezletek, igazgató által

biztosított szülői fórumok, egyéni megbeszélések; a közösségi kapcsolattartás formái: e-napló,facebook, e-mail, hatékonyan

biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és gyermekükkel kapcsolatos információkhoz.(szülői interjú,

nevelőtestületi interjú, vezetői interjú)

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A továbbképzés/tanulás tervezése konkrétabban jelenjen meg a tervezési dokumentációban.

Kiemelkedő területek:

Az iskolavezetés hatékonyan kommunikál a szülőkkel, a pedagógusokkal, az intézmény partnereivel. Aktívan vesz részt a

település életében, a kiemelt alkalmakon műsort ad, a régi diákok visszajárnak a művészeti közösségekbe. Erkölcsi, hitéleti

nevelés következetes betartása és betartatása. Hagyományok ápolása. Szülők és az iskola kapcsolata – a szülők bíznak az

intézményben és támogatják pedagógiai tevékenységeit.

________________________________________

3. Eredmények

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben?

3.1.1.

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

A pedagógiai program kiemelten kezeli a tanulás-tanítás eredményességének javítását. Az eredményesség javításának egyik

tényezője a tehetséggondozás. A pedagógiai feladatok megvalósítását évfolyamokra bontva határozza meg a pedagógiai

program.Az eredmények elemzése, a visszacsatolás az intézményben jelen van.(pedagógiai program, munkatervek, beszámolók)

3.1.2.

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényező

indikátorok azonosítása.

A sikertényezők azonosítása a szülők, pedagógusok bevonásával történik (elégedettségi kérdőívek, pedagógusok éves értékelő

beszámolói). A fenntartó a pedagógiai folyamatokat véleményezi, elvárásait megfogalmazza az intézmény felé. (éves

beszámolók, vezetői interjú)

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.

A felsorolt eredmények nagy részét az intézmény nyilvántartja, a vezető azokat nyilvánosságra hozza, azokról tájékoztatást ad

az érintetteknek és a fenntartónak.Az intézményben a lemorzsolódás nem jellemző. A pedagógusok és szülők elégedettségét

évenkénti kérdőíves felmérés keretében vizsgálják.(beszámolók, vezetői interjú)
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3.1.4.

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

emelkedik/a jó eredményt megtartják.

Az országos kompetenciaméréseken az intézmény tanulóinak teljesítménye évek óta tartja szintjét. Az eredmények a hasonló

iskolák eredményeihez hasonlítanak, számottevően nem térnek el azoktól. Vannak területek, melyek egyes években gyengébbek

vagy jobbak a hasonló típusú intézmények eredményeinél. A tanulók többnyire képességeiknek megfelelően teljesítenek.

(mérési eredmények elemzése)

3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény?

3.2.5.

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

Igen. A tevékenységek a nevelési célok elérését szolgálják (kiemelten hitéleti nevelés). Az intézmény értékrendje segíti a célok

elérését. A diákok neveltsége az intézményen kívüli életben is mutatja a javulást. Bár az intézményi önértékelés szülői

kérdőívében a tanulók kulturált viselkedése viszonylag alacsonyabb eredményt ért el, a helyszíni szülői interjú ennek

ellentmondott. A szülők elégedettek a nevelési célokkal, módszerekkel, eredményekkel.(intézményi önértékelés - szülői

kérdőív, tanfelügyeleti vezetői interjú, nevelőtestületi interjú szülői interjú).

3.2.6.

Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatása eredményes, amely mérhető módon is

dokumentálható (versenyeredmények, felvételi eredmények, stb.).

A továbbtanulási felvételi eredmény a vizsgált két év beszámolói alapján 100 %. Az intézmény szinte minden tantárgyi (illetve

azokhoz kapcsolódó) területen kihasználja a versenylehetőségeket. A szülői közösség elégedett az eredményekkel. (beszámolók,

vezetői interjú, nevelőtestületi interjú szülői interjú)

3.2.7.

Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul.

A pedagógusok fontosnak tartják az együttműködést, ami főként az egy osztálycsoportot tanítók között eredményes.A

kooperáció a tantestület nagy részére jellemző, ez az eredményesség javulását szolgálja. (vezetői interjú, nevelőtestületi interjú)

3.2.8.

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel.

Az intézmény önkormányzati elismerésben részesült (környezetvédelmi tevékenységért, versenyeredményekért) (vezetői

interjú, nevelőtestületi interjú)

3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket?

3.3.9.

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

Az éves igazgatói beszámolók a pedagógusok számára közzéteszik a tanulási eredményességről szóló tudnivalókat. A vezető

azokról tájékoztatást ad az érintetteknek és a fenntartónak. A pedagógusok a szülőknek is beszámolnak értekezleteken a

sikerességről. (beszámolók)

3.3.10.

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

A tanulói eredményeket az egy osztályban tanító pedagógusok és a munkaközösségek is értékelik.Az intézményi mérések

elemzésében minden pedagógus részt vesz, és további munkájába beépíti azokat. A szükséges változtatásokat a nevelőtestület

együtt dolgozza ki.(vezetői interjú, nevelőtestületi interjú)

3.3.11.

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

Az intézményben vezetői és intézményi önértékelés történt. A mérési eredmények felhasználása az intézményi önértékelésben a

vezetővel és a pedagógusokkal készített interjúban megemlítés szintjén szerepel. Az intézmény nem tart szükségesnek

intézkedést ezen a területen. (intézményi önértékelés – dokumentumelemzés, vezetői és pedagógus interjú, intézkedési terv;

vezetői tanfelügyelet önfejlesztési terv)

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját?

3.4.12.

A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van.

A jogszabályban előírtaknak megfelelően évente megkapják volt diákjaik eredményeit az új intézménytől. Fenntartott személyes

kapcsolatok révén kísérik figyelemmel egykori tanulóik életútját. (interjú)

3.4.13.

A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére.
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A tanulók eredményei tükrözik az általános iskolai teljesítményüket. A továbbtanulásra való felkészítéskor figyelembe veszik a

volt diákok személyes tapasztalatait. (interjú)

3. Eredmények

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Lemorzsolódási mutatók és azok elemzésének megjelenítése az éves dokumentumokban.

Kiemelkedő területek:

Tanulás-tanítás eredményességénekprioritása. Tehetséggondozás. Pedagógusok együttműködése, a kooperáció sikeressége.

Tanulói eredmények nyomon követése az iskolába visszatérők és a szülői jelzések alapján(testvérek). Eredményesség

nyilvántartása.

________________________________________

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.

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket (alsós, felsős munkaközösség), 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.(beszámolók, interjúk)

4.1.2.

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

az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg.

Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett formában zajlik. (beszámolók,

interjúk)

4.1.3.

A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott.

A munkaközösség- vezetők munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Legfontosabb feladataik: - Összeállítják az

intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkaközösségek éves munkatervét. - Irányítják a

munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját. - Módszertani és szaktárgyi

megbeszéléseket tartanak, segítik a szakirodalom használatát. - Tájékozódnak a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról,

munkafegyeleméről, intézkedést kezdeményeznek az igazgatónál. - A munkaközösség minden tagjánál órátlátogatnak,

tapasztalataikról beszámolnak az intézmény vezetésének. - Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készítenek a

munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület számára.(SZMSZ, interjú) - A munkaközösség-vezető feladata a

munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása

a vezetés és a pedagógusok között.

4.1.4.

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

A munkaközösségek között folyamatos és rendszeres a kapcsolat. A munkaközösségek célja: az intézmény pedagógiai

programja, munkaterve alapján az azonos műveltségi területen működő pedagógusok minőségi és szakmai együttes, közös

munkájának hatékony megvalósulása; széleskörű műveltség igényének kialakításaa diákokban és a munkaközösségek szoros

együttműködése a cél érdekében. A 4. osztályban célirányosan látogatnak a felső tagozaton tanító tanárok, akét tagozat közötti

átmenet megkönnyítésének érdekében. Az alsó és felső tagozaton tanítópedagógusokfélévente hospitálnak az ellenkező

tagozaton tanító pedagógusoknál. (PP, SZMSZ, interjúk, beszámolók, munkatervek)

4.1.5.

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése

érdekében támaszkodik a munkájukra.

A munkaközösségek programjának alapja a PP. Az intézményvezetéssel hatékonyan együttműködve segítik a tanulás-tanítást, a

közösségépítést, a hagyományok ápolását. A vezető a döntést igénylő kérdésekben az intézmény és a pedagógusok érdekeit

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

4.1.6.

A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése.

A pedagógiai programmal és az éves munkatervvel összhangban a szakmai munkaközösségek feladatai: - Javítják, koordinálják
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az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét. - Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-

oktató munka színvonalának javítása, a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők

rendszeresen konzultálnak egymással és az intézményvezetővel. - Szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése. -

Az iskolai nevelő és oktatómunka belső fejlesztése, korszerűsítése. - Egységes követelményrendszer kialakítása, a tanulói

ismeretszerzés folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése.(SZMSZ, interjúk, beszámolók)

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.

A pedagógusok nyitottak egymás véleményére. A diákok nevelése-oktatása érdekében, az elvárható eredmények elérésében

együttműködnek a pedagógiai szakszolgálattal, gyógypedagógussal, nevelési tanácsadóval, a Református Pedagógiai Intézet

szakembereivel. (interjú)

4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben?

4.2.8.

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

A munkaközösségek között jó a kommunikáció, tapasztalataikat, gondjaikat közösen megbeszélik, és a problémás eseteket

megpróbálják közösen megoldani. Az iskola szervezési és működési keretei lehetővé teszik, hogy az egyes kiemelt prioritású,

aktuális feladatokra állandó és alkalmi munkacsoportokat hozzanak létre. A problémák megoldására alkalmas segítő módszerek

(ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és

bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. (SZMSZ, interjúk)

4.2.9.

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

A belső tudásmegosztás színterei az értekezletek, az előadások, bemutató órák, valamint a különböző formájú beszélgetések. A

leggyakoribb, leghatékonyabb tudásmegosztás a tanárikban zajlik. Az alsóban tanító pedagógusok tanárijában lévő számítógépet

közösen használják, és az arra feltöltött jó gyakorlatok, ötletek digitálisan is elérhetőek a munkaközösség tagjai

számára.(interjúk)

4.2.10.

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak.

A belső tudásmegosztás irányítása a munkaközösség-vezetők feladata. Ezt kiegészítik a jó gyakorlatok egymás közti

megosztása. (SZMSZ)

4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben?

4.3.11.

Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki.

Az intézménynek elsődleges a pozitív kép kialakítása az intézményről. Ennek érdekében többféle kommunikációs eszközt,

csatornát alkalmaznak. Ezeket igyekeznek célszerűen, az adott helyzetnek, a partner személyének megfelelő módon használni:

személyes kommunikáció, honlap, üzenő füzet, elektronikus levelezés, faliújság, megbeszélések, digitális napló, értekezletek.

(interjúk)

4.3.12.

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

A vezető a kollégákkal, partnerekkel való kommunikációra különböző kommunikációs csatornákat használ: személyes

kommunikáció, honlap, üzenő füzet, elektronikus levelezés, faliújság, megbeszélések, digitális napló, értekezletek. Az írásos

formák közül elsősorban a faliújság és az elektronikus úton történő információs csatornákat használják. Havonta egyszer

értekezleten vesz részt a tantestület, ahol az aktuális hónap teendőit megbeszélik.A szülők tájékoztatása hagyományosan

papíralapon és szóban, illetve elektronikus úton történik. Az alsós szülők napi kapcsolatban vannak a pedagógusokkal. A szülők

tájékoztatásának hatékonyságában aktív szerepet vállal a Szülői Munkaközösség. Az iskolai dokumentumok nyilvánosak, eleget

téve így ezen tájékoztatási kötelezettségnek is. (SZMSZ, interjúk)

4.3.13.

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

Az intézmény az írásos formák közül elsősorban faliújságot, üzenő füzetet és az elektronikus úton történő információs

csatornákat használja. A szülők tájékoztatása hagyományosan papíralapon, szóban, elektronikus úton történik. Az évente több

alkalommal összehívott nevelőtestületi értekezlet a szóbeli, a honlap naprakész státusza az elektronikus információátadást

szolgálja. (interjú, honlap)

4.3.14.

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.
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Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. E-

mailen, digitális naplón keresztül tájékoztatást kapnak az aktuális továbbképzésekről, versenyekről, jogszabály-változásokról. A

továbbképzésekről egymásnak beszámolnak a kollégák. (interjúk)

4.3.15.

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

Nevelőtestületi értekezletet évente több alkalommal tartanak a tervezés, célok meghatározása, feladatvállalás érdekében.

Szakmai megbeszélések más alkalmakkor is történnek. Az intézményben folyó pedagógiai munka összehangolása érdekében az

iskola egészét érintő ügyekben minden hónap első szerdáján munkaértekezletet tartanak.(munkaterv, beszámoló, interjúk)

4.3.16.

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

Az intézményvezető mindig kitér arra, hogy sikerült-e megvalósítani a munkatervben megfogalmazott célokat, célkitűzéseket.

Ha egy megvalósított folyamatról kiderül, hogy átgondolásra, változtatásra szorul, a következő tanév munkatervében már a

korrigált változat kerül. A programok teljesülése után mindig értékel az intézményvezető. Óralátogatások után közvetlenül,

egységes szempontrendszer alapján mindig megtörténik az óra értékelése. (beszámoló, interjú)

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Belső tudásmegosztás, jó gyakorlatok szervezettebb megosztása, közzététele.

Kiemelkedő területek:

A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése. A

munkaközösség-vezetők segítik a vezető munkáját, az intézményvezető a munkamegosztással elősegíti az intézmény

működését. Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremt a vezetőség, támogató ebben és megteremti a feltételeket.

________________________________________

5. Az intézmény külső kapcsolatai

5.1. Melyek az intézmény legfontosabb partnerei?

5.1.1.

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek azonosítása, köztük a

kulcsfontosságú partnerek kijelölése.

Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, egyházi iskola lévén, természetesen első

helyen a református egyház, mint fenntartó áll. Azt Pedagógiai Programjában megtervezi, kialakítja és működteti. A

partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül felméri a partnerek igényeit.. Az intézmény kihasználja azokat a

lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és megjelenik a szűkebb/tágabb közösség: egyházközség/

település életében is feladatvállalásaival. Műsorok, családi istentiszteletek, adventi programsorozat. (Munkaterv, beszámolók,

interjúk,)

5.1.2.

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára.

Az SZMSZ-ben megtalálható a külső kapcsolatok: óvodák(kördiagramokon szemléltetve a beszámolókban),Városi Könyvtár,

RPI, Gyermekjóléti Szolgálat, gyermek -és ifjúságvédelem, fenntartó, rendelőintézet: védőnő és házi orvos, középiskolák -

továbbtanulási napok szervezése.Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, egyházi

iskola lévén, természetesen első helyen a református egyház, mint fenntartó áll. Azt Pedagógiai Programjában megtervezi,

kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül felméri a partnerek igényeit.. Az intézmény

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

közösség: egyházközség/ település életében is feladatvállalásaival. Műsorok, családi istentiszteletek, adventi programsorozat.

(Munkaterv, beszámolók, interjúk,)

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma?

5.2.3.

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik.

A partnerek felsorolását az SzMSz és az igazgatói beszámolók és munkatervek is tartalmazzák. Az intézmény terveinek

elkészítése során megtörténik az érintett külső partnerekkel való egyeztetés, valamint a kapcsolatok bemutatásának periodikusan

ismétlődő, nyomon követhető rendje.

5.2.4.

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

Az intézmény fenntartójával, az Önkormányzattal, a pedagógiai szolgálatokkal, a programokban érintett külső partnerekkel
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folyamatos az egyeztetés.

5.2.5.

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése.

Az elégedettségmérés indirekt módjai jellemzőbbek az intézménynél – szóbeli tájékoztatás, a fenntartóval folyamatos szóbeli és

írásbeli kapcsolattartás( éves beszámolók), a többi partner esetében szóbeli tájékoztatás, rendezvények támogatása. A belső

önértékelés esetében megtörtént a kérdőívek elkészítése, a partneri körből a szülőkkel.

5.2.6.

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése.

A szülők az érdemjegyek és egyéb, a gyermeküket érintő ügyben panaszt emelhetnek, melynek kezelési módját a PP

tartalmazza.

5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről?

5.3.7.

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

Igen -Iskolai honlap működtetése, SzMSz-ben felsorolva a nyilvánosság helyszínei, e-napló, e-mail kapcsolat

5.3.8.

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).

Igen – megvalósul digitális és papíralapú formában is. (szülői,vezetői interjú, telephely bejárása)

5.3.9.

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és

fejlesztik.

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és

fejlesztik. (szülői, vezetői kérdőív, interjúk és beszámolók, SZMSZ) Belső ellenőrzési csoport munkájában nyomon követhető,

vezetői ellenőrzés során megtalálható dokumentumok ( vezetői ellenőrzés dokumentuma)

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 iskola a helyi közélet állandó szereplője, műsoraival. produkcióival a különböző társadalmi és civil szerveződésekkel is

kapcsolatot tartanak, valamint pedagógiai-módszertani kultúrájuk fejlesztése érdekében a pedagógiai intézetekkel, a gyermekek

érdekeit szem előtt tartva pedig az ifjúságvédelemtől a védőnői/házi orvosi szolgálatig terjednek kapcsolataik. Az iskola kiemelt

rendezvényein megjelenik a polgármester is.

5.4.11.

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

Az iskola rendezvényeivel folyamatosan jelen van az egyházi és a világi helyi/regionális rendezvényeken. Családi

istentiszteletek, hetente áhítatok, melyeken a szülők is részt vesznek, a település ünnepélyein az iskola rendszeresen biztosít

műsort.

5.4.12.

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

jelölésekkel.

Balatonfüred Önkormányzata a versenyeredményekért részesítette elismerésben a tantestületet

5. Az intézmény külső kapcsolatai

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

További innovatív, fejlesztő partner, támogató megtalálása. (interjúk, intézményi bejárás) A munkaközösségi munkák

hagyományainak, szokásrendszerének mélyítése.

Kiemelkedő területek:

Az iskolában folyó képzésbe-nevelésbe beleolvad a DÖK, programjaik vonzerőt jelentenek a beiskolázás szempontjából, a

családias és keresztény erkölcsökön nyugvó oktatási-nevelési rendszert a szülők az iskola erősségeként határozták meg. Az

iskolát a szülők " nyitott intézményként" jellemezték. Példaértékűen jó a kapcsolat a fenntartóval, a SZMK, önkormányzattal,

civil és pedagógiai szervezetekkel. Nyitott, és lehetőségekkel teli kapcsolatrendszer jellemzi az iskolát. Tájékoztatási

kötelezettségei a jogszabálynak megfelelőek, beiskolázási gondjaik nincsenek.

________________________________________

6. A pedagógiai munka feltételei

6.1. Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?
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6.1.1.

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat

a fenntartó felé.

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

szükségletéről. A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

Az intézmény működésének minőségét nagymértékben meghatározza a rendelkezésre álló tárgyi és humán infrastruktúra, ezért

különösen fontosnak tarják hogy az intézmény a rendelkezésre álló lehetőségeit a lehető legjobban használja ki. Az intézmény a

tanulási-tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak megfelelően alakította ki. Az intézményi céljának tekinti az

együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítását. Ebben segítségére van a fenntartóval, valamint Balatonfüred város

Önkormányzatával való együttműködő kapcsolata. Az intézmény külső és belső megújulását pályázatok segítségével valósítja

meg. Az iskola épületének energetikai korszerűsítése (nyílászárók, szigetelés, napelemek) jelenleg folyamatban van. Támogatói

szerződés alapján évente egy tanterem korszerűsítésére kerül sor.(PP, munkaterv, beszámoló, interjúk)

6.1.2.

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

intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait.

Balatonfüred Önkormányzatához benyújtott középtávú fejlesztési koncepció alapján történnek a fejlesztések. (interjú)

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.

Tehetséggondozás és a versenyekre való felkészítés elsősorban órai kereteken kívül, egyénileg történik. A sajátos nevelési

igényű és a beilleszkedési-, tanulási-, és magatartási problémákkal küzdő tanulók fejlesztése egyéni fejlesztési terv alapján

történik, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus és alsós tanítók segítségével. (interjú)

6.2.4.

Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi

eszközök.

A nevelő-oktató munka egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni

képességeinek, fejlettségének figyelembe vétele, a differenciálás, az egyéni fejlesztő módszerek és formák alkalmazása a

tanulási-tanítási folyamatban.A tárgyi környezete a különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésének, oktatásának megfelelő.

A pedagógusok a cél érdekében nyitottak az új módszerek, tanulásszervezési eljárások bevezetéséhez.(PP, interjúk, intézményi

bejárás)

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.

Az intézmény pedagógusainak egy csoportja rendszeresen és szükségszerűen alkalmazza a nevelő-oktató munkában az IKT

eszközöket. Elvárás az intézmény részéről, hogy az IKT-eszközök (projektor, számítógép, interaktív tábla) használatával

élményszerűbbé és változatosabbá tegyék a pedagógusok az tanórákat. ( beszámolók, interjúk)

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

6.4.6.

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

szükségletéről.

Az intézményben folyamatosan történik a pedagógusok továbbképzése, továbbtanulása. A kötelezőségen túl ezt a vezető is

szorgalmazza. A vezető elsősorban az intézmény szakmai céljait tartja szem előtt. Az irányok, területek választásánál a

pedagógusok is figyelembe veszik az iskola érdekeit. (hiányszakok lefedése, módszertani megújulás, pályázati feltételek

teljesítése). (interjú, továbbképzési terv)

6.4.7.

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

Az intézmény figyelemmel kíséri a humánerőforrás szükségletét. A továbbképzések tervezésénél a vezetőség figyelembe veszi

az intézmény humánerőforrás szükségletét, valamint a pedagógusok igényeit is. Támogatja, a fenntartónál is képviseli a nevelők

egyéni továbbtanulási igényét. A faladatok elvégzéséhez segítséget ad. ( interjúk, továbbképzési terv)

6.4.8.

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap.

A pedagógiai munka megszervezésében egyértelműen a szakértelem kapja a kiemelt hangsúlyt. Törekszenek egyenlő terhelésre,
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de az egyének teherbírása különböző.A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának,

zavartalan működésének biztosítását veszik elsődlegesen figyelembe A tanórán kívüli tevékenységeken (versenyfelkészítés,

iskolai programok szervezése)való aktivitás egyénfüggő, ezért aznem kiegyensúlyozott. A feladatok leosztásában a

munkaközösségek vezetői is segítenek, mert nagyobb rálátásuk van a kisebb csoportjukra. A kollégák figyelnek egymásra.(

SZMSZ, interjúk)

6.4.9.

A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak.

Az intézmény szakos ellátottsága jó. A technika tantárgyhoz nincs megfelelő végzettségű kolléga. (beszámoló, interjú)

6.4.10.

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

vételével alakították ki.

A vezetés rendszeresen felméri, milyen szakmai, módszertani tudásra van szüksége az intézménynek. A továbbképzések,

beiskolázási terv úgy kerül összeállításra, hogy az megfeleljen az intézmény és a munkatársak szakmai céljainak.Minden

kollégának lehetővé teszik a továbbképzéseken való részvételt. (Beiskolázási terv)

6.4.11.

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira.

A vezetők rendelkeznek a jogszabályi ismeretekkel, pedagógiai kultúrával, vezetői ismeretekkel. Átlátják az intézmény

működését, az intézmény deklarált céljainak figyelembevételével szervezik, irányítják és ellenőrzik a pedagógiai munkát.

(interjúk)

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

6.5.12.

Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében.

Az intézmény vezetése fontosnak tartja az új tanítási-tanulási módszerek alkalmazását és bevezetését. Intézményi szinten

támogatja az innovációt, példát mutat az új eljárások bevezetésében. (interjú)

6.5.13.

Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok jellemzik.

Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a stratégiai és operatív dokumentumok szabályozzák, amelyek minden

pedagógusra nézve kötelezőek. (PP, SzMSz)

6.5.14.

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző.

Az intézmény megteremtette az alkalmazotti közösség számára az együttműködés lehetőségét. Helyet ad a belső

tudásmegosztásnak. A pedagógusok a tanulók érdekében megosztják tapasztalataikat kollégáikkal és külső szakemberekkel is.

Az intézményben folyó munkát az innovatív pedagógusok határozzák meg, amihez támogató hátteret ad az intézmény

alkalmazotti közösségének az iskola környezetében végzett munkája. A intézmény alkalmazotti közösségének értékrendjét a

keresztyén értékrend határozza meg. (intézmény bejárás, interjúk)

6.5.15.

Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és

kívül.

A pedagógusok változatos munkaformákat és tanulásszervezési eljárásokat alkalmaznak. Az alsó tagozatban jobban tetten

érhető ezek megosztása. Az intézményben néhány pedagógus külső szakmai közösséggel is kapcsolatban áll, ahol beszélgetések

és előadások keretében élnek a tudásmegosztás, tapasztalatszerzés lehetőségével. (interjú)

6.6. Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája?

6.6.16.

Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a

szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka részét képezik.

Az intézmény életében, a nevelő-oktató munkában prioritást élvez a hagyományok tisztelete és ápolása. A szűkebb és tágabb

(város, református egyház) környezet hagyományainak ápolása közösségmegtartó erejű, nevelő hatású. (munkaterv, PP)

6.6.17.

Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új

hagyományok teremtésére.

Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája kiemelkedő. Alapdokumentumaikban is kiemelt helyet kap ez a

feladat, rendezvényeik egész sora szolgálja a fent említett célokat. Mind az iskola dolgozói, mind partnerei ismerik, és aktívan

részt vesznek az intézmény hagyományainak ápolásában. (interjú, PP, munkaterv)
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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 vezetőtársak és a munkatársak felelősségét, jog- és hatáskörét a munkaköri leírások tartalmazzák. Feladataikat önállóan

végzik. Jogköreiket, felelősségi területeiket a vezető nem veszi át, nem írja felül. A vezetőtársak döntéseit a vezető is betartja,

betartatja. (SzMSz munkaköri leírások )

6.7.19.

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik.

Az intézmény vezetése törekszik az egyenletes terhelésre, a túlterhelés elkerülésére. A tantárgyfelosztásban figyelembe veszi a

pedagógusok egyéni erősségeit, esetleges korlátait. ( interjúk)

6.7.20.

A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SZMSZ) rögzítetteknek, és támogatják az adott

feladat megvalósulását.

Az SZMSZ egyértelműen rögzíti az igazgató és az igazgatóhelyettes jogkörét, hatáskörét, konkrétan megfogalmazza a

helyettesítés rendjét. (SZMSZ)

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.

Az intézményvezető számít a kollégák véleményére, döntések előtt egyeztet. A véleményeket meghallgatja. Személyes

kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével. Stratégiai (digitális napló bevezetése) és operatív ( Ovi-suli) döntések

előtt kikéri az érintettek véleményét. (interjúk, beszámoló)

6.8.22.

Ennek rendje kialakított és dokumentált.

Igen. (SZMSZ, interjú)

6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata?

6.9.23.

Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést.

Igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket, módszertani megújulásokat, teret enged az innovációnak.(interjúk)

6.9.24.

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra.

A vezető tevékenysége során számos innováció megvalósult. Munkatársait is alkotó gondolkodásra ösztönzi. (interjúk,

munkaterv)

6.9.25.

A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és az intézményvezetés.

Támogatják a jó gyakorlatokat, az eredményes, gyermek-centrikus tanulási eljárásokat. (interjú, beszámoló)

6. A pedagógiai munka feltételei

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

IKT eszközök aktívabb használatának kiterjesztése az egész tantestület körében

Kiemelkedő területek:

A pedagógusok erősségeinek ismerete, hasznosítása. Lehetőségek továbbképzésekre, megújulásra, a vezetőség támogató

attitűdje. Igényesen kialakított környezet. A működéshez szükséges infrastruktúra megteremtése. Humánerőforrás-gazdálkodás.

________________________________________

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

és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

7.1. Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban

meghatározott célok a pedagógiai programban?

7.1.1.

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó

dokumentumban foglaltakkal.

. Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, értékeli. A Pedagógiai Programot tartalmi

szabályozók, a környezet változása, az intézményi eredmények ismeretében ciklikusan felülvizsgálta. Az intézmény napi
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gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás, az elvárásoknak történő megfelelés, kapcsolatépítés. (PP, Munkaterv,

beszámolók, interjúk, bejárás)

7.1.2.

A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-

oktatási feladatait, céljait.

A Pedagógiai Program a jogszabályi elvárásoknak megfelelően készült el, és tartalmazza az intézmény specifikus nevelési-

oktatási feladatait, céljait.

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 éves Munkatervekben, beszámolókban, az intézményi elvárásrendszerben folyamatosan nyomon követhetőek a

változások.(PP, Munkaterv, intézményi elvárásrendszer)

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 éves tervező tevékenység nyomon követhető, rögzített a PP-ban, a Munkatervekben, beszámolókban és az interjúkban is, a

tervezési folyamat megvalósulása pedig megjelenik az éves beszámolókban, különösen hangsúlyosan jelennek meg a

kompetenciamérések eredményei, illetve a beiskolázási mutatók.

7.2.5.

A tervek nyilvánossága biztosított.

A tervek nyilvánosságát az SzMSz rögzíti, a fenntartó, a kollégák és a szülők előtt a tervek ismertek. Azok a rögzített

törvényességi előírásoknak megfelelő helyeken kifüggesztésre kerültek, az értekezleteken is nyilvánosságot kapnak és

megjelennek az iskola honlapján is.

7.2.6.

A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira

vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók.

A PP-ban, Munkatervekben, beszámolókban, interjúkban, mérési dokumentumokban jól követhetőek a kiemelt célok, azzal a

nevelőtestület és a szülői közösség is azonosul. A felelősök egyértelműen kijelöltek és ismertek.

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 iskolai dokumentáció áttekintése, valamint az interjúk nyomán látható, hogy a képzési és fejlesztési tervek az iskola

szakmai-pedagógiai-nevelési érdekeit követi, törekednek az egyenletes terhelés elvének megvalósulására különösen a

helyettesítésekkor, prioritást élvez a szakos ellátás biztosítása, ha lehetséges, akkor beiskolázásokkal, de mindenképpen

továbbképzésekkel.

7.2.8.

A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató papír alapú és digitális tankönyvek, segédanyagok kiválasztása és

alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik.

Nyitottak az új módszerekre, több teremben van projektor, számítógép és digitális eszköz. Taneszközök (tankönyv, munkafüzet,

térkép, stb.) kiválasztása a hatályos és vonatkozó jogszabályok betartásával történik, de legfontosabb alapelvként a pedagógusok

igényeit jelölték meg. A tanulók fizikai állapotának méréséhez NETFIT®, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztet

alkalmazzák. (PP, interjúk, intézményi bejárás)

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 törvényességi területet vizsgálva fejleszthető területet nem emeltünk ki.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény által kitűzött célok a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban

előírt és a jogszabályban megfogalmazott elvárásokkal koherens. A tervekben jól követhetők a pedagógiai program kiemelt

céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. Minden tanév tervezésekor

megtörténik az intézmény tevékenységeinek, terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési

tervekben rögzítésre is kerül. Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi. Különösen
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példaértékű a szülők és az intézmény együttműködése, az intézmény nyitottsága, innovatív szemlélete, és páratlanok az iskola

működési feltételei - jelen pillanatban zajlik az iskola teljes rekonstrukciója, az intézmény műemlék jellegének megtartása

mellett. Nagyon szép a Balatonra néző Kálvin-terem, melyet a település is használ különböző célokra, mert az iskola az egyház

mellett az Önkormányzattal is jó viszonyt ápol. Beiskolázási gondjaik nincsenek, keresztény szellemű oktatási moráljuk a

közösség fontos alappillérévé vált.

 

 

Utolsó frissítés: 2021.02.08.

 

6. Speciális közzétételi lista óvodai feladatot ellátó intézményeknek 

 

7. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=201682
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

2020/2021-es tanév:

 

kimaradók száma: 2 fő

évfolyamismétlők száma: 0 fő
 

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS

tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=201682
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Balatonfüredi Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Program 2.2.: Szabadon választható tanórán kívüli

elfoglaltságok óraszáma

Az alábbi szabadon választható tanórán kívüli foglalkozásokat tervezzük minden tanévben megszervezni, de igény és lehetőség

szerint bővítjük vagy szűkítjük a kínálatot, s ugyanez vonatkozik az óraszámokra is.

 

matematika szakkör, rajzszakkör, meseszakkör, irodalmi kör, informatika szakkör, énekkar, angol tehetséggondozás, német

tehetséggondozás, természetjárás, sakk, tömegsport, felvételi előkészítő magyar, matematika, rézfúvós kamarazene,

felzárkóztató foglalkozások
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Balatonfüredi Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Program 2.12.

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi feladatok meghatározásának elvei és korlátai

A házi feladatok kiadásának szempontjai:

a tanulók napi és heti terhelése,

az egyes diákok képességeit, adottságai,

az életkori sajátosságok, az értelmi fejlettség,

a fejlődés üteme,

házi feladat előkészítettsége,

A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei:

A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre!

A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett munkájáról, az iskolában folyó munkáról.

Óvodai csoportok száma: 1 csoport: 1 / összevont osztály, vegyes életkorú óvodai
csoport: 0 / kis csoport: 0 / középső csoport: 0 / nagy csoport: 0
/ összevont osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 2
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A kollégák folyamatosan tájékoztassák egymást a házi feladatok mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre szabottan is!

A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre!

Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a mulasztás okai szerint!

 

Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését – a befektetett munka arányában

– jutalmazni kell.

Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos.

A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes kutatómunka, képzőművészeti

alkotás, technikai eszköz készítése) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell

megállapítani.

A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a

diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta. A

tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal

segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.

 

Pedagógiai Program: 2.6.2, 2.6.3.

 

2.6.2. Az értékelés formái

 

Pedagógusaink a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékelik, kivétel az első

évfolyamon és a második évfolyamon félévig. Utóbbi esetekben szöveges minősítést alkalmazunk.

A szaktanár a tanuló teljesítményét, előmenetelét

? heti egy órás tantárgynál félévenként legalább három érdemjeggyel,

? heti kettő vagy három órás tantárgynál havonta legalább egy érdemjeggyel,

? heti három óránál magasabb heti óraszámú tantárgynál havonta legalább kettő érdemjeggyel értékeli.

Az értékelés legyen folyamatos

visszajelzés a diáknak a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében, jelzés a szülőknek a diák adott tantárgybeli előmeneteléről az

ellenőrzők havi koordinálásával, amely az osztályfőnökök feladata

A folyamatos értékelés fajtái

? órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére),

? szóbeli felelet értékelése,

? gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelésen osztályzattal és szóban (készségtárgyak teljesítményének értékelésére),

? írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére: osztályzat + hozzáfűzött megjegyzések, tanácsok),

? szülőknek üzenő füzet vagy ellenőrző útján küldött jelzés a feltűnően gyenge, vagy a kiemelkedően jó teljesítményért.

? félévi és tanév végi

Az ellenőrzés fajtái

? szóbeli feleltetés,

? házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése: amennyiben a tanuló házi feladatát 3 alkalommal nem készíti el, vagy testnevelés órára

felszerelését nem hozza magával, elégtelen (naplóban bekarikázott) érdemjegyet kap. A mulasztások félévkor érvénytelenednek,

kétes félévi és tanév végi eredmény esetén az elégteleneket a pedagógus beszámíthatja.

? írásbeli felelet (egy anyagrészből),

? beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése,

? röpdolgozat (bejelentés nélkül, aznapi házi feladatból),

? dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből),

? témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, összefoglalással előkészített, teljes témakört felölelő). Naponta

maximum 2 témazáró íratható, amelyet a pedagógus az osztálynaplóba előre köteles ceruzával beírni.

? a tanuló produktumának (pl.: rajz, technika órán előállított tárgy, testneveléssel összefüggő mozgásforma előadása)

ellenőrzése.

 

2.6.3. Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanuló tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya

A tanuló írásbeli beszámoltatásának formái:

? Témazáró dolgozat: egy teljes tantervi téma számonkérésére szolgáló, egy tanórát kitöltő, az ismeretek felidézését és

alkalmazását egyaránt megkövetelő írásbeli számonkérési forma, a témazáró dolgozatban szereplő feladattípusok arányai
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megfelelnek a tananyag és a tantervi követelmények belső arányainak;

? egyéb dolgozat: egy tantervi téma valamely részének számonkérésére szolgáló, legfeljebb egy tanórát kitöltő írásbeli

számonkérési forma, amelyben az ismeretek felidézése az alkalmazástól függetlenül vagy azzal együtt is.

számon kérhető.

? Az év eleji, félévi, év végi felmérések alapvetően diagnosztikai célt szolgálnak: a tanulók tudásának, készségeinek szintjét

mérik. E felmérők csak akkor osztályozhatók, ha megfelelő ismétlés, gyakorlás után került sor rájuk.

? A tanuló tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli értékelésekor az elért

teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végezzük.

Teljesítmény (%) Érdemjegy

0 – 40

elégtelen (1)

41 – 50

elégséges (2)

51 – 75

közepes (3)

76 – 90

jó (4)

91 - 100

jeles (5)

Ha a szaktanár a meghatározott ponthatárok alkalmazása során szükségesnek látja, az adott osztályban, csoportban az egyes

ponthatárokat módosíthatja a feladat jellegéből fakadóan.
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Az osztályozó vizsgák rendjét a Balatonfüredi Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programjának 1.9. pontja

(Tanulmányok alatti vizsgaszabályzat) tartalmazza.

 

Osztályozó vizsgák tervezett időpontjai a 2020/2021-es tanévben:

I. félév: 2021. január 25-29.

II. félév: 2021. június 16-21.
 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Osztálylétszámok a 2020/2021-es tanévben:

 

1.o.:  25 fő

2. o.:  26 fő

3. .o.: 26 fő

4.o.:  21 fő

5.o.:  26 fő

6.o.:  28 fő

7.o.:  24 fő

8.o.:  27 fő

 

Összesen: 203 fő

 

Utolsó frissítés: 2020.09.28.

 

8. Működését meghatározó dokumentumok  

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201682-0

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201682-0
Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201682-0
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Feladatellátási hely szintű adatok
 

003 - Balatonfüredi Református Óvoda (8230 Balatonfüred, Mogyoró utca 1.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Jelentkezés: Minden év április-május hónapban, a fenntartó által meghatározott héten. Óvodaköteles az a gyermek, aki az adott

év aug. 31.-ig betölti a 3. életévét.

A felvételről a tagintézmény vezetője dönt, túljelentkezés esetén az intézmény vezetőkből és a fenntartó képviselőjéből

szerveződött bizottság.

Évközi jelentkezés a tagintézmény vezetőnél vagy online történik, ha a gyermek betöltötte a 3. életévét.

Kötelező óvodai felvétel: az 3. életévét betöltött gyermek esetében a körzetes óvodában, év közben szabad férőhely esetén.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Adott nevelési évben április 20-május 20-a közötti időszakban.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

2 vegyes életkorú óvodai csoport.
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Az étkezési térítési díj: 470.-Ft/nap

A térítési díjat átutalással lehet kiegyenlíteni. Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg:

 

INGYENES ÓVODAI ÉTKEZÉST VEHET IGÉNYBE, AKINEK GYERMEKE

 

•	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.

•	Tartósan beteg vagy fogyatékos.

•	Olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek.

•	Olyan családban él, ahol három vagy több gyermeket nevelnek.

•	Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság.

•	Olyan családban él, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér

személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

 
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

-
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Óvoda nyitva tartása: 6:30 – 16:30 –ig, a szülők által igényelt időintervallumban.
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában és Pedagógiai Programjában meghatározottak szerint az Éves munkatervben

található. Az Éves munkaterv kivonata az intézmény honlapján megtekinthető.
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

-
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Utolsó frissítés: 2020.09.30.

 

2. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2021. február 08.

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201682-
2000005741

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201682-
2000005741

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201682-
2000005741
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