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I. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 
A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv 
tantárgyfelosztásához 

 

 Végzettség Képesítés Tanított tantárgyak 

1.  mesterfokozat 
általános iskolai tanító, okleveles 
pedagógiatanár, közoktatási vezető és 
pedagógus szakvizsga 

matematika, környezetismeret, 
ének-zene 

2.  mesterfokozat 

biológia szakos általános iskolai tanár és 
könyvtáros, oligrofén pedagógiai szakos 
gyógypedagógiai tanár, olasz nyelvtanár, 
az inkluzív nevelés okleveles tanára 

könyvtárhasználat 

3.  egyetem 

angol nyelv és irodalom szakos tanár és 
könyvtáros, számítástechnika szakos 
tanár, angol nyelv és irodalom szakos 
tanár 

 szakvizsgázott pedagógus, 

angol nyelv, informatika 

4.  főiskola tanító (német szakkollégium) 
matematika, környezetismeret, 
ének-zene, technika, életvitel és 
gyakorlat 

5. mesterfokozat 

matematika-rajz szakos általános iskolai 
tanár, az inkluzív nevelés okleveles 
tanár, közoktatási vezető és pedagógus 
szakvizsga 

etika/hit- és erkölcstan 

6.  főiskola 
általános iskolai tanító és általános 
iskolai magyar szakos tanár 

magyar irodalom, vizuális kultúra, 
technika, életvitel és gyakorlat, 
magyar nyelv, etika/hit- és 
erkölcstan 



7.  főiskola 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 
történelem szakos általános iskolai tanár, 
népművelő és földrajz szakos általános 
iskolai tanár 

magyar irodalom, magyar nyelv 

8.  mesterfokozat 

általános iskolai tanító, matematika 
szakos általános iskolai tanár, inkluzív 
nevelés okleveles tanára, közoktatási 
vezető és pedagógus szakvizsga 

környezetismeret, matematika, 
vizuális kultúra, etika/hit és 
erkölcstan 

9.  főiskola 

általános iskolai tanító (testnevelés 
szakkollégium), szakvizsgázott 
pedagógus – mentorpedagógus 
szakterületen, közoktatási vezető és 
pedagógus szakvizsga 

magyar nyelv és irodalom, vizuális 
kultúra, etika/hit és erkölcstan 

10.  alapfokozat 
tanító (magyar nyelv és irodalom és 
matematika műveltségi terület) 

 

11. mesterfokozat 

földrajztanár (általános iskola) és 
testnevelő tanár (általános iskolai), 
okleveles általános iskolai földrajztanár 
és okleveles általános iskolai testnevelő 
tanár 

testnevelés, természettudomány, 
testnevelés és sport 

12. főiskola 

tanító (német szakkollégium), 
gyógypedagógus (tanulásban 
akadályozottak pedagógiája), 
szakvizsgázott pedagógus (inklúzió 
pedagógiája ismeretkör) 

 

13.  mesterfokozat 

tanító (magyar nyelv és irodalom 
műveltségterület), közoktatási vezető és 
pedagógus szakvizsga, okleveles 
pedagógiatanár 

magyar nyelv és irodalom, 
etika/hit- és erkölcstan 

14.  főiskola 
általános iskolai tanító (rajz és 
pedagógia szakkollégium) 

környezetismeret, vizuális kultúra, 
technika, életvitel és gyakorlat 

15.  egyetem 

történelem szakos általános iskolai tanár 
és népművelő, történelem szakos 
bölcsész és középiskolai tanár, 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 
vezető 

történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek, történelem 

16.  egyetem 

magyar nyelv és irodalom szakos 
bölcsész és középiskolai tanár, magyar 
nyelv és irodalom – ének-zene szakos 
tanár, szakvizsgázott pedagógus 

magyar irodalom, magyar nyelv, 
ének-zene 

17.  mesterfokozat 
történelem – angol nyelv és irodalom 
szakos tanár, okleveles angoltanár 

angol nyelv 

18. mesterfokozat 

tanító (magyar nyelv és irodalom 
műveltségi terület), okleveles család- és 
gyermekvédő tanár,pedagógus 
szakvizsga 

 



19.  főiskola 
tanító (testnevelés és sport műveltségi 
terület) 

magyar irodalom, magyar nyelv, 
testnevelés és sport, etika/hit- és 
erkölcstan, testnevelés 

20.  mesterfokozat 

matematika-fizika szakos általános 
iskolai tanár, számítástechnika szakos 
tanár, okleveles család- és gyermekvédő 
tanár, szakvizsgázott pedagógus (család- 
és gyermekvédelem ismeretkör) 

digitális kultúra, informatika, 
matematika, fizika 

21. egyetem 
matematika-ábrázoló geometria szakos 
tanár 

 

22.  főiskola 
általános iskolai tanító (testnevelés 
szakkollégium) 

magyar irodalom, magyar nyelv, 
etika/hit- és erkölcstan 

23.  mesterfokozat 
matematika-fizika szakos általános 
iskolai tanár, inkluzív nevelés okleveles 
tanára, közoktatási vezető 

matematika, fizika, etika/hit –és 
erkölcstan 

24. főiskola általános iskolai tanító 
matematika, ének-zene, technika 
és tervezés, vizuális kultúra 

25.  mesterfokozat 

biológia-technika szakos általános 
iskolai tanár, háztartásökonómia-
életvitel szakos tanár, okleveles 
környezettan-tanár 

technika és tervezés, technika, 
életvitel és gyakorlat, 
természetismeret, biológia-
egészségtan, etika/hit- és 
erkölcstan 

26. mesterfokozat 
testnevelő tanár, (iskolai sportkör 
tartására képzett szakember), okleveles 
testnevelő tanár 

testnevelés és sport, testnevelés 

27.  mesterfokozat 

biológia-testnevelés szakos általános 
iskolai tanár, okleveles család- és 
gyermekvédő tanár, szakvizsgázott 
pedagógus (család- és gyermekvédelem 
ismeretkör) 

 

28.  egyetem 
matematika-számítástechnika szakos 
tanár, informatikatanár, okleveles 
matematikatanár 

digitális kultúra, informatika, 
matematika 

29. mesterfokozat 

matematikatanár (általános iskola) és 
testnevelő tanár (általános iskolai), 
okleveles általános iskolai 
matematikatanár és okleveles általános 
iskolai testnevelő tanár 

testnevelés, matematika, 
testnevelés és sport 

30.  főiskola 

testnevelés szakos általános iskolai 
tanár, általános iskolai tanító 
(testnevelés szakkollégium), közoktatási 
vezető és pedagógus szakvizsga 

testnevelés és sport, testnevelés, 
etika/hit és erkölcstan 



31. főiskola 
iskolai ének-zenetanár, karvezető; tanító 
(magyar nyelv és irodalom műveltségi 
terület) 

matematika, környezetismeret, 
ének-zene, vizuális kultúra, 
technika- és életvitel és gyakorlat 

32.  mesterfokozat 
magyar nyelv és irodalom – angol nyelv 
és irodalom szakos tanár, okleveles 
angoltanár, Európa szakértő 

 

33. főiskola 

tanító (magyar nyelv és irodalom 
műveltségi terület), közoktatási vezető 
és pedagógus szakvizsga, 
fejlesztőpedagógus 

környezetismeret, matematika, 
vizuális kultúra, technika, életvitel 
és gyakorlat 

34.  főiskola 

általános iskolai tanító és általános 
iskolai matematika szakos tanár 
(testnevelés és sport műveltségterület), 
pedagógus szakvizsga,  

ének-zene, környezetismeret, 
matematika, testnevelés és sport 

35. főiskola 
matematika – angol nyelv és irodalom 
szakos tanár 

angol nyelv 

36.  főiskola 
általános iskolai tanító (népművelés 
szakkollégium) 

ének-zene, magyar irodalom, 
magyar nyelv, vizuális kultúra, 
etika/hit- és erkölcstan 

37.  főiskola 
általános iskolai tanító (testnevelés 
szakkollégium) 

matematika, vizuális kultúra 

38.  főiskola 
pedagógia szakos nevelő 
(fejlesztőpedagógia), 

fejlesztő 

39.  egyetem 
földrajz-testnevelés szakos általános 
iskola tanár, testnevelő tanár 

 

40. alapfokozat 
tanító (magyar nyelv és irodalom 
műveltségi terület) 

magyar irodalom, etika/hit és 
erkölcstan, magyar nyelv, 
technika, életvitel és gyakorlat 

41.  mesterfokozat 

általános iskolai tanító, rajz szakos tanár, 
közoktatási vezető és pedagógus 
szakvizsga, okleveles rajz- és 
vizuáliskultúra-tanár 

vizuális kultúra, etika/hit- és 
erkölcstan 

42.  főiskola 
általános iskolai tanító (ének-zene 
szakkollégium) 

ének-zene, technika és tervezés, 
matematika 

43.  főiskola általános iskolai tanító 
magyar irodalom, vizuális kultúra, 
etika/hit és erkölcstan, magyar 
nyelv 



44.  mesterfokozat 

tanító (kulturális menedzser 
szakkollégium), okleveles 
pedagógiatanár és az inkluzív nevelés 
okleveles tanára, közoktatási vezető és 
pedagógus szakvizsga 

ének-zene, magyar irodalom, 
magyar nyelv, etika/hit- és 
erkölcstan 

45.  főiskola 
tanító (testnevelés-sport 
műveltségterület) 

ének-zene, környezetismeret, 
matematika, testnevelés és sport, 
etika/hit és erkölcstan 

46.  mesterfokozat 

történelem - ének-zene szakos tanár; 
okleveles ének-zene tanár és okleveles 
történelemtanár; szakvizsgázott 
pedagógus, közoktatási vezető 

ének-zene, történelem, etika/hit- és 
erkölcstan, történelem, társadalmi 
és állampolgári ismeretek 

47.  főiskola 
földrajz-testnevelés szakos általános 
iskolai tanár; szakvizsgázott pedagógus, 
közoktatási vezető 

természetismeret, testnevelés és 
sport, etika/hit és erkölcstan 

48. 
felsőfokú 
szakképesítés 

sportedző (röplabda) testnevelés és sport 

49. főiskola 
tanító (magyar nyelv és irodalom 
műveltségterület) 

ének-zene, matematika 

50.  mesterfokozat 

általános iskolai tanító (orosz és 
könyvtár szakkollégium), okleveles 
pedagógiatanár, közoktatási vezető és 
pedagógus szakvizsga 

magyar nyelv 

51. alapfokozat testnevelő-edző testnevelés és sport, testnevelés 

52. egyetem 

angol nyelv és irodalom – gyors és 
gépírás szakos tanár, angol nyelv és 
irodalom szakos bölcsész és tanár, 
okleveles emberi erőforrás tanácsadó 
 

angol nyelv 

53.  főiskola 
matematika-kémia szakos általános 
iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus 
– közoktatási vezető 

 

54.  főiskola 
általános iskolai tanító (ének és könyvtár 
szakkollégium) 

 

55.  főiskola 

történelem - ének-zene szakos általános 
iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus 
(differenciáló fejlesztő pedagógiai 
ismeretek) 

történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek, ének-zene, 
történelem 

56.  főiskola 
magyar – ének-zene szakos általános 
iskolai tanár 

magyar irodalom 



57.  mesterfokozat 

földrajz-raj szakos általános iskolai 
tanár, angol szakos nyelvtanár, 
közoktatási vezető és pedagógus 
szakvizsga 



angol nyelv, vizuális kultúra 

58.  főiskola 
magyar szakos általános iskolai tanár és 
könyvtáros, tanító (magyar nyelv és 
irodalom műveltségi terület) 

ének-zene, magyar irodalom, 
magyar nyelv, technika, életvitel és 
gyakorlat 

59.  főiskola 

általános iskolai tanító (rajz és 
népművelés szakkollégium), 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 
vezető 

 

60.  mesterfokozat 
kommunikáció szakos bölcsész és 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 
okleveles magyartanár 

magyar irodalom, magyar nyelv, 
etika/hit- és erkölcstan 

61.  mesterfokozat 

általános iskolai tanító (népművelés 
szakkollégium), okleveles teológus, 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 
vezető 

ének-zene, magyar nyelv és 
irodalom, technika és tervezés, 
etika/hit- és erkölcstan 

62.  mesterfokozat 
földrajz szakos általános iskolai tanár és 
népművelő, okleveles földrajztanár 

földrajz, természettudomány, 
természetismeret 

63.  egyetem 
biológia-kémia szakos tanár, biológia 
szakos tanár, környezetvédelmi 
ökológus 

biológia-egészségtan, kémia, 
természettudomány 

64. egyetem 
matematika szakos tanár, okleveles 
matematika szakos tanár, gazdasági 
mérnök 

matematika 

65.  főiskola 
matematika-orosz szakos tanár, tanító 
(magyar nyelv és irodalom műveltségi 
terület) 

környezetismeret, matematika, 
technika, életvitel és gyakorlat 

66. főiskola 
angol nyelv és irodalom szakos tanár, 
igazgatásszervező 

angol nyelv 

67.  mesterfokozat 

magyar nyelv és irodalom – ének-zene 
szakos tanár, pedagógus szakvizsga 
(tanulási zavarok preventív pedagógusa), 
okleveles család- és gyermekvédő tanár 

ének-zene, magyar irodalom, 
magyar nyelv, etika/hit és 
erkölcstan 

68.  mesterfokozat 
angol nyelv és irodalom szakos tanár, 
okleveles angoltanár 
 

angol nyelv 

 

II. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és 
szakképzettsége 

 



 Végzettségi, szakképzettség Feladatkör 
1.  középiskola iskolatitkár 
2.  középiskola iskolatitkár 
3.  középiskola pedagógiai asszisztens 
4.  mesterfokozat pedagógiai asszisztens 
5.  középiskola pedagógiai asszisztens 
6.  középiskola rendszergazda 

 

III. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 
 

Országos kompetenciamérés eredményei 

  6. évfolyam 8. évfolyam 

  Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés 

2010 Bem 1594 1595 1647 1642 

Országos átlag 1498 1483 1622 1583 

2011 Bem 1560 1544 1673 1680 

Országos átlag 1486 1465 1601 1577 

2012 Bem 1532 1527 1746 1656 

Országos átlag 1489 1472 1612 1567 

2013 Bem 1472 1531 1682 1620 

Országos átlag 1489 1497 1620 1555 

2014 Bem 1501 1536 1624 1586 

Országos átlag 1491 1481 1617 1557 

2015 Bem 1541 1522 1623 1607 

Országos átlag 1497 1488 1618 1567 

2016 Bem 1543 1524 1595 1566 

Országos átlag 1486 1494 1597 1568 

2017 Bem 1487 1464 1601 1574 

Országos átlag 1497 1503 1612 1571 



2018 Bem 1521 1548 1592 1603 

Országos átlag 1499 1492 1614 1602 

2019 Bem 1496 1492 1585 1600 

Országos átlag 1495 1499 1624 1624 

 

IV.  A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

 
A köznevelési statisztika alapján a 2019/2020. tanév nappalis tanulói létszáma (5-

12. évfolyamokon): 343 fő 

A 2019/2020. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett 

tanulók létszáma: 15 fő (a tanulók 4,4 %-a) 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-

oktatásban a közepes (3), szintet: 15 fő (a tanulók 4,4 %-a) 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi 

átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest 

legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a) 

Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában továbbra is csak intézményi szintű beavatkozás szükséges.  

A 2019/20-es tanévet a tanulók 99, 4%-a zárta eredményesen. 

2019/2020. tanév vége    
évf.  osztályok 

száma 
tanuló létszám évismétlők száma 

1 3 80 0  

2 3 83 1  

3 3 65 0  

4 4 107 1  

5 3 81 1  

6 3 90 0  

7 3 90 1  

8 3 82 0  

Összesen 25 678 4  

 

V. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 
 

Házirend tartalmazza: Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások 

  



Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat 
szervezi:  
  
Napközi otthon, tanulószoba. Amennyiben a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni 
időszakban az harmadik-hatodik évfolyamon napközi otthon, az hetedik-nyolcadik évfolyamon tanulószoba 
működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon – igény esetén – összevont napközis csoport üzemel, ha 
ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott.  
  
Hagyományőrző tevékenységek Az iskola fontos célkitűzései közé tartozik a nemzet, a lakóhely, valamint 
iskolánk múltjának megismerése, megbecsülése; az iskola hagyományainak ápolása. Ennek érdekében 
végzett egyéb (tanórán kívüli) tevékenységek: az iskola névadója emlékének ápolása; az iskolai ünnepségek, 
megemlékezések; iskolai évkönyvek kiadása.  
  
Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai 
diákönkormányzat munkáját az 5-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-
önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott 
pedagógus segíti.  
  
Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) vagy 
ebédet (menzát) biztosítunk. Az étkezési térítési díjakat az iskola által a házirendben meghatározott módon 
kell befizetni.   
  
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a 
tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó 
tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.   

 Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek 
fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk.  
 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge eredményt elérő 
tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére képesség fejlesztő órákat tartunk heti 
egy órában magyar nyelv és matematika tantárgyakból.   

További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola 
lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.   
A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni foglalkozásokon a 
köznevelési törvény előírása alapján heti két órában elsősorban azok a tanulók vesznek részt, akiknek az 
első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt szükségessé teszi, illetve azok, akik második 
vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot.  
  
Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés. Az iskola   
– amennyiben a feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendeletben 
szereplő előírásoknak – a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből 
eredő hátrányainak ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez.   
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók  

 egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,   
 fejlődésének elősegítése,   
 a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.   

Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók, 
akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt 
a képesség-kibontakoztató felkészítésben.  
A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása, tudásának értékelése az 
oktatásért felelős miniszter által kiadott program alkalmazásával történik.  
  
Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai 
sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók 
felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.  



  
Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 
szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek 
valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az 
iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör 
vezetését – az igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.  
  
Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, 
sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 
legtehetségesebb tanulókat a pedagógusok az iskolán kívüli versenyekre is felkészítik.  
  
Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a tanulók számára projektoktatást 
(témaheteket, témanapokat) szerveznek. A projektoktatás több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-
tanulási folyamat. Ennek során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek 
feldolgozása történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle 
tevékenységre építve. A hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet (projekthetet) a tanulócsoportok – 
ismereteket összegző vagy művészeti – bemutatója zárja. Iskolánkban évente ismétlődnek azok a téma 
napok, amelyek a katasztrófavédelemmel, az egészségvédelemmel, az elsősegélynyújtással, a természet- és 
környezetvédelemmel, iskolánk névadójával, illetve a honismerettel kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel.  
  
Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a 
nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára gyalogos vagy kerékpáros tanulmányi kirándulásokat 
szervezhetnek a lakóhely és környékének természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése 
céljából.   
  
Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a 
nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal osztálykirándulást 
szervezhetnek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 
fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy 
ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan 
hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.  
  
Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, 
az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-
egy tantárgyi téma feldolgozása történik, illetve az iskolai szünidőkben szervezett táborozások. Az erdei 
iskolai foglalkozásokon és a táborozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 
fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy 
ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan 
hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.  
  
Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány 
témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési 
intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való 
részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az 
iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a 
programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos 
helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.  
  
Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat 
azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 
szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, 
klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a 
felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 
kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő 
családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.  



  
Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár 
segíti.   
 Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével, és szolgáltatásaival az iskolában folyó 
oktató-nevelő munkát segítse, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás szakmai hátterét biztosítsa. Ennek 
megfelelően lehetővé kell tenni az állomány egyéni és csoportos használatát, egyéb csoportos foglalkozások 
megtartását. A könyvtárban tartandó órákra és csoportos foglalkozásokra előre meghatározott ütemterv 
szerint kerül sor, melyet a könyvtáros állít össze.  
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:  

 olvasótermi, kézikönyvtári könyvek,  
 folyóiratok  
 audiovizuális és egyéb információhordozók.  

A helyben használható dokumentumokat a nevelők egy-egy tanítási órára kikölcsönözhetik.  
A könyvtár bármely dokumentumát csak a könyvtáros-tanár tudtával és beleegyezésével lehet kivinni. 
Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásba vétellel lehet. Az iskolai könyvtár 
könyveiből 4 darab könyv 4 hetes határidőre kölcsönözhető. A kölcsönzési idő egy alkalommal 
meghosszabbítható, ha nincs a dokumentumra előjegyzés. A tankönyvek, tanulási segédletek, 
feladatgyűjtemények kölcsönzése esetén ettől el lehet térni egy tanév határidőre. Kölcsönzéskor a 
könyvtárhasználó kézjegyével igazolja a dokumentum átvételét. Ha a tanuló a kölcsönzött dokumentumokat 
két hónapon túl indokolatlanul késve hozza vissza, közhasznú munkát köteles végezni a könyvtár javára, 
melynek módját a könyvtáros-tanár határozza meg.   
A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért.   
A tanulók és dolgozók tanuló- illetve munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után 
lehet megszüntetni. Ennek elmulasztása esetén az anyagi felelősség a kibocsátó dokumentumok átadóját 
terheli.  
  
A letéti állományért az azt használó szaktanárok a felelősek, a kollégiumi letétért a megbízott kollégiumi 
nevelők.  
  
Az elveszett dokumentumot a könyvtárhasználó az alábbi módon pótolhatja:  

 a dokumentum azonos kiadásának beszerzésével  
 a dokumentum forgalmi értékének a megtérítésével  
 a dokumentum másolási és köttetési értékének megtérítésével  

 a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó (hasonló értékű és tartalmú) dokumentum beszerzésével.  
A könyvtárba lépve a táskát, szatyrot, kabátot a fogason kell elhelyezni.  
Enni és innivalót behozni tilos!  
  
Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató 
tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek fakultatív módon.  A  fakultatív hit- és 
vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.      

  
Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata.  

  
 A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, 
illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg 
vagy csoportosan használják.  
  

1. A délutáni egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat az iskola nevelői a 7-8-9. órában – 14.00. óra és 
16.45. óra között – szervezik meg. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet, de ilyen esetben 
a szülőket előre értesíteni kell.  
2. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, 
valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak 
az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.  
3. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, 
tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató 



foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli 
kérelmére az iskola igazgatója adhat.  
4. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról történő távolmaradást is – a házirendben előírt módon – 
igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató 
engedélyével a foglalkozásról kizárható.  
5. Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon a nyitvatartási rend szerint van nyitva. A 
könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik 
igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.   
  

Szakköreink, tehetséggondozó foglalkozásaink a 2020/2021-es tanévben: angol nyelv, matematika, magyar 
nyelv és irodalom, történelem, rajz. Iskolai szinten heti 33 óra 

Felzárkóztatás: Iskolai szinten heti 41 óra. Minden alsós osztálynak van felzárkóztató foglalkozása, felső 
tagozaton matematikából, angolból, magyarból szerveztünk foglalkozásokat.  

 

VI. Volt tanítványok nyomon követése 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2011. évi CXC. törvény 81.§ -a értelmében a középfokú iskola 
minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók - a középfokú iskola 
első két évfolyamán - a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el.  

Információink alapján végzett nyolcadikosaink általános iskolai eredményeiket megközelítően teljesítenek a 
középiskolákban. 

Továbbtanulási mutatók 

  gimnázium szakközépiskola szakiskola összesen 

  fő % fő % fő % fő  

2012-2013 57 53 31 29 20 19 108 

2014-2014 49 64 21 27 7 9 77 

2014-2015 36 40 36 40 18 20 90 

 

 

  gimnázium szakgimnázium szakközépiskola összesen 

  fő % fő % fő % fő  

2015-2016 48 56% 30 35% 7 8% 85 

2016-2017 36 51% 16 23% 19 27% 71 

2017-2018 41 59% 18 26% 11 15% 70 

2018-2019 25 38% 35 53% 6 9% 66 

2019-2020 45 55% 24 29% 13 16% 82 

 



 

VII. A hétvégi házi feladat, az iskolai dolgozatok szabálya 

Pedagógiai Program2.7. pontja alapján: 

1. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK 
KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI   
-    A tanulók teljesítményét, elért eredményét a tantárgyak követelményrendszerének megfelelően ellenőrizzük. A 
számonkérés módja alkalmazkodik a tanulók életkori sajátosságaihoz.  
-    Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez a tanuló tanára vezetésével 
(irányításával) hozzájutott.  
-    A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) kell irányulnia. A hiányosságok 
feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a hiányosságok pótlása.  
-    Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlására, hibák javítására.  
-   A tanuló teljesítményét mindenkor az elvárás- képesség- teljesítmény egységében kell értékelni.  
-    Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges minősítés mindenkor a 
tanuló teljesítményét tükrözze   
-    A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés útján történő fejlesztése az 
irányadó elv.  
-    Az értékelés nem tartalmazhat társakkal való összehasonlítást, nem rangsorolhatja a diákokat.  
-    Az értékelés mindenkor segítő szándékú; a gyerek fejlődését segítse, nem lehet megalázó vagy büntető jellegű. 
Minden értékelésben a pozitívumokból kiindulva, azokra alapozva kell megfogalmazni a további fejlődés útját.  
-    Az értékelést úgy kell megfogalmazni, hogy annak tartalmát, üzenetét a gyerek is megértse.  
   
Osztályzással, érdemjeggyel a következő tanulói teljesítmények értékelhetők:  
   
-    szóbeli felelet;  
-    írásbeli felelet;  
-    házi fogalmazványok  
   
-    kiselőadások  
-    részösszefoglalás ellenőrzése írásban;  
-    tanterv által előírt iskolai feladatlapok  
-    a nevelő által összeállított feladatlapok  
-    témazáró dolgozat;  
-    féléves, éves teljesítmény minősítése;  
-    kötelező gyűjtőmunka;  
-    órai munka;  
-    iskolai versenyeken való eredményes szereplés;  
-    tanulói produktum;  
-    olvasónapló.  
   
A házi feladat hiánya elégtelen érdemjeggyel nem minősíthető.  
   
Az elsajátított ismeretanyag ellenőrzése záróvizsgával:  
   
-    osztályvizsga  
-    javítóvizsga  
-    egyéni munkarendben tanuló beszámoltató részvizsgája, ill. osztályvizsgája  
-    különbözeti vizsga  
   
Írásbeli beszámoltatás súlya tanulóink tudásának értékelésében:  
   
-    másolás, tollbamondás, emlékezetből írás súlya döntő a tanulók továbbhaladásának értékelésében  
-    írásbeli feleletet az 1-3. évfolyamon, mint a beszámoltatás módját ritkábban alkalmazzuk, 4-8. évfolyamon az 
írásbeli feleltetés dominál, de ügyelni kell arra, hogy a beszámoltatás szóbeli formája is megtörténjen, súlya a szóbeli 
felelettel egyenértékű  
-    tudáspróba (hosszabb tantárgyi témák megértésénél alkalmazzuk – értékelése motiváló, hiányosságokra 
rávilágító),  



-    témazáró (a tanult tananyag elsajátításának értékelése),   
-    felmérések (egy-egy időszak összegzését mutatják).  
   
Hiányzó tanulók esetében felkészülési idő biztosítása után a témazárót, felmérőt megíratjuk.  
A tanulókkal közölni kell, hogy a gyakorlásokat mikor követi a felmérő megírása, hogy ezzel is segítsük a 
felkészülésüket, gyakorlásuk intenzitását.  
   
A teljesítmények osztályozás nélküli minősítése:  
-    pontszámmal  
-    megjegyzésekkel  
-    dicsérettel  
-    a hiányosságokra való rámutatással.  
   
   
A munkaközösségi megegyezés alapján a témakörök lezárásaként témazáró dolgozatok is írathatók. A tanári 
szabadság a témaközi tudás ellenőrzésében szabadon érvényesülhet.  
   
Nagy hangsúlyt fektetünk a differenciálásra, a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakban 
nyújtott teljesítményéhez történő igazodásra. A tanórán kívüli új tanulásszervezési módokon (témahét, projekt, élmény 
alapú oktatás) való részvétel során nyújtott teljesítményt is figyelembe vesszük.  
   
Kiemelten fontos a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése, ezért gyakran alkalmazzuk a szóbeli ellenőrzési 
formát.  
Írásbeli munkákat a tankönyvek, füzetek, feladatlapok, a pedagógus által összeállított feladatsorok alapján végzik a 
tanulók.  
   
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).  
   
A kimagasló teljesítmény esetén a tanulót dicséretben részesítjük.   
   
   
   
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása  
   
Házi feladat szabályai  
   
A tanulók nemzeti köznevelési törvényből, és az intézmény házirendjéből is fakadó kötelessége a tanulás. A tananyag 
tanórai feldolgozása mellett a tanulók számára fontos az otthoni tanulás, gyakorlás, felkészülés. A pedagógusok a 
tanulók tananyag elsajátításának érdekében szóbeli és írásbeli házi feladatot adhatnak.  
   
Hétvégére nem adható házi feladat.  
   
Csak olyan házi feladat adható, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént. Hosszabb iskolai szünetekre kötelező 
házi feladat nem adható.  
A tanulókat motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától függően, tetszőlegesen 
adható.  
   
A házi feladatokat a tanár és a tanító saját módszereivel ellenőrzi. A házi feladat elkészítését a napközi otthonban 
a napközis nevelő ellenőrzi.  
   
Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 
és korlátai  
   
Cél:  
Az önálló tanulás és ismeretszerzés módszereinek elsajátíttatása, az állandó önművelés igényének és készségeinek 
megalapozása. A tanulás gazdaságos, képességekhez mérten eredményes, kedvvel végzett tevékenység kialakítása.  
   
Feladat:  
   



-    A személyiség optimális fejlesztése.  
-    Az ismeretek megértését előkészítő, rögzítő, megszilárdító, gyakorló tevékenység végzése  
-    A tanulási szokások, tevékenységek fejlesztése.  
-    Tanulási technikák elsajátítása.  
-    Tanulási módszerek kiválasztása.  
   
Az iskolai házi feladat adásával nevelési szándékunk:  
   
-    A házi feladat adásával erősíteni kívánjuk az órákon megtanultakat.  
-    Fejleszteni akarjuk az adott témában a tanulók készségeit, képességeit.  
   
-    Az új anyagot, ismereteket kívánjuk a feladattal előkészíteni.  
-    A házi feladat mennyisége csak olyan nagyságú lehet, hogy a tanár a következő órán ellenőrizni tudja.  
   
A feladatadás gyakorisága:  
   
-    Minden egyes tanítási órához kapcsolódóan adható.  
-    Nagyobb terjedelmű írásbeli munkát (fogalmazás készítése, esszéírás) hosszabb határidővel ajánlatos tervezni.  
   
    
Az iskolai dolgozatok szabályai  
   
Az iskola minden tanulójának joga, hogy  
-    a dolgozatait megtekintse;  
-    kérje, hogy egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot ne írassanak vele tanárai (Témazáró dolgozatnak minősül 
az a számonkérés, amely egy meghatározott témakört összefoglalás és ismétlés után zár le.);  
-    kérje, hogy a témazáró időpontját öt munkanappal előre tudja;  
-    megtekintse a kijavított dolgozatot nyolc munkanapon belül.  
   
A szülő tájékoztatása:  
-    A szülő joga, hogy a fogadóórán, szülői értekezleten gyermeke dolgozatait megtekinthesse.  
-    Az érdemjegyről a szülőt a Kréta naplón keresztül tájékoztatni kell.  
   
A pedagógus teendői:  
-    A nevelő a tanítási anyag elsajátításának mértékéről számonkérés formájában győződik meg. A számonkérésnek 
rendszeresnek kell lennie.  
  
   
A nevelő a tanulót külön feladattal is megbízhatja, vagy a tanuló önként vállalhat feladatokat. Az itt végzett munka 
része lehet a tanulói értékelésnek.  
  
2. A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE  

Az iskolai nevelő-oktató munka ellenőrzése és értékelése illeszkedik a közoktatás szintjeihez.  
A tanulók teljesítményének értékelése a 
törvényi előírások, a pedagógiai programban megfogalmazottak alapján egyedi és fejlesztésközpontú.  

  
A helyi mérések rendszere a Köznevelési Törvény, a NAT, a Kerettanterv, valamint az ezekre épülő helyi 
tanterv követelményein alapszik. Kellő mennyiségű alapot nyújt a nevelőtestület számára a tanítás-tanulás 
folyamatáról, másrészt összehasonlító elemzést tesz lehetővé az iskolai nevelő-oktató munka helyzetéről.  
Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, 
értékeléséhez szükséges mutatókat.  

 Szorgalmazzuk a méréseken alapuló írásbeli számonkérés, valamint a szóbeli értékelések 
egyensúlyát.  
 A tanulási eredményeket az intézmény nyilvántartja, folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén 
korrekciót hajt végre.  
 A tanulói teljesítményeket folyamatosan követjük, a tanulói teljesítményeket dokumentáljuk, 
elemezzük, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsoljuk, szükség esetén fejlesztési tervet 
készítünk.  
 Megismertetjük a tanulókkal az értékelés kritériumait, szempontjait.   



 Értékelésünk folyamán fontosnak tartjuk a tanulók pozitív megerősítését.  
 A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolunk a tanulónak és 
szüleinek/gondviselőjének.  
 Az egyénre szabott értékelés az értékelő naplóban nyomon követhető.  
 Törekszünk a tanulók önértékelési képességének kialakítására, fejlesztésére.   
 Felkészítjük tanulóinkat az esetleges kudarc elfogadására, illetve a siker helyes értelmezésére.  
 Az otthoni felkészüléshez előírt szóbeli és írásbeli feladatok az órán feldolgozott tananyag 
begyakorlását segítik elő.  
 Törekednünk kell arra, hogy mind időben, mind nehézségi fokban ez a felkészülés a tanuló 
számára életkori sajátosságaiknak megfelelő legyen!  
 Feladatunk az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulói teljesítményszintjének megtartása 
és emelése.  
 Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk belső nyilvánoss
ágáról.  
  
Nevelési eredményeink vizsgálatát az osztályfőnöki órán első és ötödik évfolyamon diagnosztikus és 

formatív módon mérjük. A mérések eredménye alapul szolgál a nevelési folyamatok tervezéséhez.   
A nevelési folyamatok mérésének témái lehetnek:  

Egyes tanulók esetében:  
 családi helyzete,  
 egészségi állapota,  
 mentálhigiénés állapota,  
 értékek, morális gondolkodása,  
 szociális képességek,  
 attitűdök,  
 értékorientáció,  
 külső és belső tulajdonságok,  
 konfliktus-viszonyok stb.  

  
Tanulócsoportok esetében:  
 a tanulócsoportok összetétele,  
 rétegződése,  
 informális kapcsolatrendszere,  
 konfliktushelyzete,  
 önkormányzata,  
 közvéleménye,  
 tevékenységrendszere.  

  
A diagnosztikus, a formatív, a szummatív mérés-értékelés visszajelzést biztosít a tanár, a szülő és a 
tanuló számára.  

  
  

A mérés-értékelés típusa  
  Diagnosztikus  Formatív  Szummatív  
Az értékelés funkciója  csoportba sorolás esetén az 

előzetes készségek és tudás 
felmérése, a tanulók 
jellemzői alapján a tanítási 
mód kiválasztása  
  
tanulási problémák esetén 
az okok meghatározása  

visszacsatolás a 
tanulóhoz és a 
tanárhoz  
  
a hibák azonosítása a 
tananyagon belül, 
megoldási módok 
kialakítása céljából    

A tanulók minősítése, 
kategorizálása   

az értékelés időpontja  csoportba sorolás esetén a 
szakasz elején   
  

az oktatás során  a szakasz végén  



tanulási problémák esetén a 
probléma felmerülésekor  

az értékelés tárgya  kognitív, affektív 
és pszichomotoros területek  
  
fizikális, pszichológiai és 
környezeti tényezők  

kognitív területek   általában kognitív területek, 
a tantárgytól függően 
esetleg pszichomotoros vagy 
affektív szférák   

  
A mérés feladata:  

 A tanulócsoport eredményének viszonyítása az országos, standardizált értékekhez.  
 Következtetés a tanítás és a tanulás hatékonyságára.  
 A követelmény teljesítésének szintje alapján a permanens ismétlés megtervezése.   
 A tanulók egyéni eredményeinek viszonyítása korábbi teljesítményükhöz.  
 A tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének minősítése 
érdemjeggyel.   

  
A mérés helye a tanítás-tanulás folyamatában:  

 Rendszeres szóbeli visszajelzés a tanítási órán.  
 Rendszeres szóbeli feleltetés az előző órák anyagából.  
 Írásbeli ellenőrzés a tananyagrészek feldolgozása után.  
 Témazáró feladatlapok megoldása témakörönként a tananyag feldolgozása és rendszerezése után.  
 Összehasonlító ellenőrzésként év eleji, félévi és év végi felmérések.  

  
A mérés módjai:  

 szóbeli,  
 írásbeli,  
 gyakorlati.  
 A teljesítmények rendszeres szóbeli értékelése minden pedagógus nevelő-oktató munkájába 
folyamatosan beépül, az osztályozás és írásbeli értékelés rendszere évfolyamtól, tantárgytól függően 
változhat.  
 A tanulók teljesítményét rendszeresen értékelni kell. Az értékeléskor törekedni kell arra, hogy a 
szóbeliség és az írásbeliség megfelelő arányban legyen.   
 A tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének minősítése:  
 2. évfolyamon, év végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén az értékelés osztályzattal 
történik.   

Osztályzatok: kitűnő-jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).  
 Kitűnő – jeles (5): Osztályzatot kaphat az a tanuló,   aki a tantervi követelményeknek kifogástalanul 
eleget tesz. Ismeri, érti a tananyagot, tudását alkalmazni is képes. Önállóan, pontosan, szabatosan fejti ki 
ismereteit, gondolatmenete logikus.  
 Jó (4): Osztályzatot kaphat az a tanuló, aki a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak 
kevés jelentéktelen hibával tesz eleget, apró bizonytalanságai vannak. A definíciókat ismeri, de kisebb 
előadási hibákat vét.  
 Közepes (3): Osztályzatot kaphat az a tanuló, aki a tantervi követelményeknek pontatlanul, hibásan 
tesz eleget, nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre) többször rászorul. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud 
önállóan dolgozni. Szóbeli feladatait is csak kis segítséggel képes megoldani.  
 Elégséges (2): Osztályzatot kaphat az a tanuló, a tantervi követelményeknek csak hiányosan tesz 
eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik  
 Elégtelen (1): Osztályzatot kaphat az a tanuló, aki a tantervi követelményeknek nem tett eleget. A 
továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel és készségekkel nem rendelkezik.  
1. évfolyamon félévkor és év végén, valamint 2. évfolyamon félévkor szöveges minősítést alkalmazunk.   

Ezek a következők:  
Kiválóan teljesített  

az a tanuló, aki az adott évfolyam tantervi követelményeinek teljes mértékben eleget tett.  
Jól teljesített  

az a tanuló, aki kevés segítséggel eleget tett az adott évfolyam tantervi követelményeinek.  



  
Megfelelően teljesített  

az a tanuló, aki az adott évfolyam tantervi követelményeinek pontatlanul, hiányosságokkal 
tett eleget.   
A továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel és készségekkel rendelkezik.  

Felzárkóztatásra szorul  
minősítést kap az a tanuló, aki az adott évfolyam tantervi követelményeinek nem tett eleget. 
A továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel és készségekkel nem rendelkezik.  
Ezen minősítés esetén a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni 
a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni azok 
megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.   
  

  
A Gárdonyi Géza Tagintézményben a fentiektől eltérően az alábbi tantárgyakból a tanuló teljesítményét nem 
értékeljük osztályzattal. A bizonyítványba „részt vett” bejegyzés kerül:   

 hon- és népismeret  
 informatika 1-6. évfolyam  

  
Herman Ottó Tagintézményben az alábbi tantárgyakból a tanuló teljesítményét nem értékeljük osztályzattal. 
A bizonyítványba „részt vett” bejegyzés kerül:   

 informatika 3. évfolyam  
  
A tanulók írásbeli munkáinak értékelését tantárgyanként az alábbi százalékos megosztás mutatja.  

Magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv, környezetismeret  
Magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, számítástechnika, angol nyelv, fizika, kémia, 
biológia, földrajz, történelem, természetismeret:  
0-30%=1; 31-50%=2; 51-75%=3; 76-90%=4; 91-100%=5  
  

Alsó tagozaton magyar, matematika tantárgyakból a gyengén haladó tanulókkal minimum próbát íratunk. Ez 
támpontul szolgál az év végi minősítéshez. Ennek teljesítési szintje 75%-os kell, legyen.  
  
A magatartást és szorgalmat havonta egy alkalommal, illetve félévkor és tanév végén értékeljük.  

Magatartás: példás – jó – változó – rossz.  
Szorgalom: példás – jó – változó – hanyag.  
  
A tanulói magatartás és szorgalom értékelése az iskolai házirendben megfogalmazott kötelezettségek 
teljesítésén, a közösségben és a közösségért végzett munkán alapul.  
  

Az emelt angol nyelvi csoportokba a belépés feltételei az 5. évfolyamtól a következők együttes megléte:  
 szülő kérése,   
 a 4. osztályban évfolyam szinten egységesen megírt témazáró dolgozatok érdemjegyei 40%-ban  
 a 4. osztály II. félévének végén megírt, az első négy év tananyagát mérő szintfelmérő dolgozat 
eredménye 60 %-ban   
  

Az emelt angol nyelvi csoportokba a belépés feltételei az 6. évfolyamtól a következők együttes megléte:  
 szülő kérése,   
 osztályfőnök ajánlása  
 jó tanulmányi átlag   
 szintfelmérés angol nyelvből.   

   
Az emelt szintű angol nyelvi csoportokban a továbbhaladást kizáró tényezők:   

 egyéni kérelem,   
 elégtelen osztályzat bármely tantárgyból,   
 angol nyelvből elégtelen, elégséges osztályzat év végén.   

Bármelyik tényező megléte esetén a tanuló átirányítására kerülhet sor normál óraszámú csoportba.  



  
Angol idegen nyelvből minden év májusában az angolt magasabb óraszámban a tanulók szintzáró mérőlapot 
írnak. A normál óraszámú tanulók igény esetén az 2.7.1.2. pont teljesülésével.  A szintzáró mérőlap 
eredményétől függően a tanuló:  

 kevesebb óraszámú csoportba kerül a következő tanév szeptemberétől, ha az adott nyelvi csoport 
minimum szintjét nem éri el. A minimum szint a szintfelmérő 60 %-a.   
 magasabb óraszámú csoportba kerülhet, ha magasabb óraszámú csoport minimum szintjét teljesíti és 
az 2.7.1.2. pont megvalósul.  
A csoportváltásra minden esetben a tanév elején van lehetőség.   

 

VIII. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 

Pedagógiai Program 1.9. tartalmazza.  
Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:  

 osztályozó vizsga,  
 pótló vizsga,  
 javítóvizsga,  
 különbözeti vizsga  

  
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha  

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,  
 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 
előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,  
 ha a tanulónak egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja a 
mulasztott órák száma és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 
értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 
osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az 
igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett 
értesítési kötelezettségének.(20/2012. EMMI rendelet 51§.(7)/f; (8) bek.)  

  
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 
megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.  
  
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.  

  
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint 
kell megszervezni.  

  
A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel   

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább 30 nappal,  
 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.  

  
Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) szereplő 
követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs 
munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.   

  
  

1. A VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA  
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:  

 osztályozó vizsgákra,  
 különbözeti vizsgákra,  
 javítóvizsgákra vonatkozik  
 pótló vizsgákra  



  
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:  

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik,  
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,  
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.  

  
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira  

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti 
vizsga letételét írja elő.   

Kiterjed az olyan tanulóra  
 aki valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról 
engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.  
  

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.  
  
  
2. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁKON AZ ALÁBBI TANTÁRGYAKBÓL KELL 
ÍRÁSBELI, SZÓBELI VIZSGARÉSZEKET TENNIÜK A TANULÓKNAK  
Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő 
követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs 
munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg a helyi tanterv életbelépésének megfelelően évente felmenő 
rendszerben:  
A követelmények elfogadásáról a nevelőtestület dönt.  
  
  
3. A VIZSGATÁRGYAK KÖVETELMÉNYEI  
Az iskolában az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell értékelni, de félévi és 
tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában osztályozó vizsgát kell tennie valamennyi 
tantárgyból. az iskola pedagógiai programjában foglaltak szerint;  
  
A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket 
tenniük a tanulóknak: 
1-4.ÉVFOLYAM: 

Magyar nyelv  írásbeli szóbeli 

Magyar irodalom írásbeli szóbeli 

Idegen nyelv írásbeli szóbeli 

Matematika 
írásbeli szóbeli 

Etika/Hit-és erkölcstan 
 szóbeli 

Környezetismeret 
írásbeli szóbeli 

Ének-zene  szóbeli 

Vizuális kultúra  gyakorlat 

Technika/Technika és tervezés  gyakorlat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8.ÉVFOLYAM 

Testnevelés és sport/Testnevelés 

 gyakorlat 

 

Magyar nyelv  

 

írásbeli 

 

 

szóbeli 

Magyar irodalom írásbeli szóbeli 

Idegen nyelvek írásbeli szóbeli 

Matematika írásbeli szóbeli 

Etika/Hit-és erkölcstan  szóbeli 

Történelem írásbeli szóbeli 

Természetismeret/Természettud
omány 

írásbeli szóbeli 

Fizika írásbeli szóbeli 

Kémia írásbeli szóbeli 

Biológia írásbeli szóbeli 

Földrajz írásbeli szóbeli 

Ének-zene írásbeli szóbeli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a 
tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

• javítóvizsga (augusztus utolsó hete) 

• osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten) 

• pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban) 

• különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 
alapján)     

• egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint) 

A magántanulói státusz helyébe lépő "egyéni munkarenddel" kapcsolatos tudnivalók 
A módosított köznevelési törvény 2019. szeptember 1-jei hatályba lépéssel megszüntette azt a lehetőséget, hogy a 
tanulók tankötelezettségüket magántanulói jogviszonyban teljesíthessék, annak helyébe a tanuló számára 
engedélyezhető „egyéni munkarend” lép.  

Nkt. 45. § (5)  A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete 
indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a 
tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. A szülő, nagykorú tanuló esetén 

Hon- és népismeret  szóbeli 

Rajz- és vizuális 
kultúra/Vizuális kultúra 

 gyakorlat 

Informatika/Digitális kultúra  szóbeli/ gyakorlati 

Technika, életvitel és 
gyakorlat/Technika és tervezés  

írásbeli szóbeli 

Testnevelés és sport/Testnevelés  gyakorlat 



a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be az Oktatási Hivatalhoz. Ezen időpontot követően 
csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését megakadályozó 
körülmény merül fel. A hivatal engedélye alapján a tankötelezettségét egyéni munkarendben folytató tanulónak 

minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie. 

Az egyéni munkarenddel kapcsolatos tudnivalók és az online kitölthető szülői kérelem az alábbi 
linken elérhető: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkare
nd  
 

IX. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, a beiratkozásra meghatározott idő 
PP 1.10. Az iskolaváltás, valamint a tanuló felvételének és  átvételének szabályai 

Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében van.   

  
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét 
augusztus 31. napjáig betöltse.  
  
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:  

o a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és 
a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,   
o az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást   

  
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:  

o óvodai szakvélemény,   
o nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,   
o sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.   
  

A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglalt 
eljárásrend szerint dönt. A felvételről vagy elutasításról szóló határozatot az iskolaigazgató küldi meg a 
szülő részére a Tankerület által meghatározott időpontig.   
  
A beiratkozás elutasítása esetén a szülő, a köznevelési törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján 
érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül.   
Az eljárást megindító kérelmet a Nyíregyházi Tankerületi Központ illetékes Tankerületi Igazgatójához kell 
benyújtani.   
  
A benyújtott kérelmeket a Tankerületi Központ a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles elbírálni.   
  
Az iskolaigazgató a kormányhivatal felé jelzi, ha nem íratták be intézményébe a felvételi körzetében élő 
tanulót, és arról is értesítést küld, ha körzeten kívülit vett fel.   
  
Az etika, illetve az Nkt. alapján választható hit- és etika oktatás választásáról a szülőt meg kell 
nyilatkoztatni.  
  
A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:  

o a tanuló anyakönyvi kivonatát;  
o a szülő személyi igazolványát;  
o az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;  

  
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi 
eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók 



létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója, valamint az igazgatóval történt egyeztetést követően 
a tagintézmény-vezetője dönt.  
  
Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve 
magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató, tagintézmény-vezető a 
tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam 
osztályfőnökeinek véleményét.  
Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 
rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.  
  
Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány 
miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás 
lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza.  
  
A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott 
követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket 
előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely 
tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból 
két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot 
köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.  
  
Tanulók átvétele során kérjük a befogadó iskola nyilatkozatát arról, hogy tanulói jogviszonyt létesít az adott 
tanulóval.  
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, és az iskolából való hivatalos eltávozással szűnik meg.  
A tanuló jogait a tanulói jogviszonya fennállása idején gyakorolhatja.  
  

X. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma, illetve az egyes 
osztályokban a tanulók létszáma 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma:25. 

Tanulói létszámok a 2020/2021. tanév október 1-i statisztika 
alapján: 664 

1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 5.a 5.b 5.c 5.d 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 

26 26 25 28 25 27 24 29 27 22 21 22 25 28 29 22 30 27 25 27 29 30 30 31 29 

 
 

XI. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 
 SZMSZ-ben található: 

  
Általános elvek  

 Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek 
használói felelősek:  

o az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,  
o az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  
o a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,  
o az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben 
megfogalmazott előírások betartásáért.  

 Az intézmény valamennyi dolgozójának kötelessége, hogy az épület állagát megóvja, és 
takarékoskodjon az energiával. Mindennapi munkájával a tanulókat is erre nevelje.  



 A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó vezető 
után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus, illetve a vezető által megbízott a felelős az iskola 
működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére.   
 A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (távolléte 
esetén az igazgató, tagintézmény-vezető vagy az intézményvezető helyettes), illetve a részére órát tartó 
szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés 
hiányában – az iskola elhagyására csak az intézményvezető, tagintézmény-vezető vagy 
az intézményvezető helyettes adhat engedélyt.  
 Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 
munkaidőben a titkárságokon kifüggesztett időben.  
 Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. 
Az ügyeleti rendet az iskola intézményvezetője, tagintézmény-vezetője határozza meg, és azt a szünet 
megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai 
ügyeletet kéthetente kell megszervezni.  
 A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez alól 
csak az iskola igazgatója, tagintézmény-vezetője adhat felmentést.  
 Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül /előzetes telefonos egyeztetés 
után/ csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az 
iskola intézményvezetőjétől, tagintézmény-vezetőjétől engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén).  
 Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből elvinni csak 
az intézményvezető, tagintézmény-vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.  
 Az épület lépcsőházának, folyosóinak, osztálytermeknek a dekorálása minden nevelő feladata.  
 Minden olyan tárgyi eszközt, melyet tartós használatra adunk át a dolgozóknak, leltárfüzetben kell 
vezetni. Átvételüket a dolgozó aláírásával igazolja. Az átvett eszközökért a dolgozó anyagi felelősséggel 
tartozik.   
 A tornateremben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. A tornaterembe csak megfelelő 
felszerelésben lehet belépni. Az öltözőben hagyott értéktárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.  
  A számítógépes termet csak tanári felügyelettel lehet igénybe venni.  
 A gyermekek étkeztetése felügyelettel, meghatározott rendben történik.  
 A dolgozóknak a munkahelyükön munkakezdés előtt 15 perccel kell megjelenniük.  
 Az iskola anyagi felelősséget tanítási időben, a tantermekben, illetve a zárt szekrényekben 
elhelyezett, a tanuló alapfelszereléséhez tartozó tárgyakért vállal.  
 Az új dolgozók belépéskor munka- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek. Minden tanévkezdés 
előtt munka- és balesetvédelmi szemlét és oktatást kell tartani.  
 Az iskola területén és a bejárattól 5 méteres körzetben dohányozni nem lehet.   

  
4.1. A tanulóknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje   

  
 Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7.00-17.30-ig tart nyitva. Az ettől eltérő időpontot a 
szervezett programok határozzák meg. Ajtónyitás: reggel 7 órakor. A Herman Ottó Tagintézményben 
reggel 6 órakor nyitják az iskola ajtaját. A tanulók fogadása 7.00-7.30-ig az aulában történik, 
felügyeletükről az ügyeletes nevelő gondoskodik. A tantermeket az ügyeletes tanulók a Bemben a 
takarítónők 7.30-kor nyitják. A tanulók kötelesek a tanítás megkezdése előtt 15 perccel az iskolába 
megérkezni. A tanítás hétfőtől-péntekig délelőtt történik. A tanítási szünetek alatt a nyitva tartást az előre 
közzétett ügyeleti rend határozza meg.  

A Kazinczy Ferenc Tagintézményben ajtónyitás ( ügyelet) reggel 7 
órakor kezdődik.A délutáni ügyelet  17.30 –ig tart.  

 A tanítás helye: az iskola épülete, udvara.   
 Az iskolai foglalkozásokat elsősorban az iskola tantermeiben, illetve egyéb, a foglalkozás 
megtartására alkalmas helyiségeiben kell megszervezni. Az iskolán kívül akkor szervezhető foglalkozás, 
ha a tanulók felügyelete a külső helyszínen, továbbá az oda- és visszajutás közben biztosított. Az iskolán 
kívül szervezett foglalkozásról a szülőt előzetesen tájékoztatni kell. Abban az esetben, ha a külső 
helyszínre történő eljutás akadályozza más tanítási óra megtartását, gondoskodni kell a kiesett tanítási 
óra pótlásáról.   



 Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 17.00 óra között kell megszervezni. A 
tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 15 perc.   
 A tanítási órák és szünetek rendje  

Ügyelet: 7.00 – 8.00  
1. óra: 8.00 – 8.45  
2. óra: 9.00 – 9.45  
3. óra: 10.00 – 10.45  
4. óra: 11.00 – 11.45  
5. óra: 12.00 – 12.45  
6. óra: 13.00 – 13.45  
7. óra: 14.00 – 14.45  
8. óra: 15.00 – 15.45  
9. óra 16.00 – 16.45  

  
Csengetési rend székhely intézmény:  

1. óra: 8.00 - 8.45  
2. óra: 9.00 - 9.45  
3. óra: 10.00 - 10.45   
4. óra: 11.00 – 11.45  
5. óra: 11.55 – 12.40  
6. óra: 13.00 – 13.45  
7. óra: 13.50 – 14.35  
8. óra: 15.00 – 15.45  
9. óra 16.00 – 16.45  

  
 Ügyelet: 16.45- 17.30-ig  
 A Herman Ottó Tagintézményben az ügyelet 16:00-17:30-ig tart.  
 Az iskola tanulói az iskolában az ügyelet végéig tartózkodhatnak, kivéve a szervezett programok 
időtartamát. A szervezett programok alkalmával a tanulók felügyeletéről a program felelőse 
gondoskodik.  
 Az iskolában reggel 7 órától –a Herman Ottó Tagintézményben 7,15-től- a tanítás kezdetéig és az 
óraközi szünetekben tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben vagy 
udvarrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épület rendjének, tisztaságának megőrzését, a 
balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. Baleset esetén intézkedik.  
 Az iskolában egyidejűleg az ügyeleti beosztásban megjelölt számú ügyeletes nevelő kerül 
beosztásra.   
 A tanítási órák zavartalansága érdekében a pedagógusokat és a tanulókat az óráról kihívni vagy más 
módon az órát zavarni tilos! A pedagógus a tanítási óra idejére a tanulókat csak rendkívüli esetben 
hagyhatja magukra a tanteremben, felügyeletükről gondoskodnia kell.  
 A szülők a gyermekeiket 16 órától a Házirendben szabályozott módon várhatják az iskola bejárata 
előtt.  
 A különböző felekezetek hit- és erkölcstan óráikat, hittanóráikat a számukra év elején 
kijelölt helyiségekben és időpontban tartják.  
 A tanulók az iskolából tanítási időben egyedi elbírálás alapján intézményvezetői, tagintézmény-
vezetői, intézményvezető helyettesi, tagintézményvezető helyettesi engedéllyel távozhatnak.  

  
  

4.2. Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje  
  

A pedagógusok munkaidejének beosztásáról a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 17.§. rendelkezik.  
Az iskolában dolgozó pedagógus heti munkaideje 40 óra. A kötött munkaidőről a 2011.évi CXC. 

törvény a Nemzeti köznevelésről 62.§ 5. 6. 7. bekezdése alapján az intézményvezető és a tagintézmény-
vezető dönt. A tagintézmények közötti áttanításokról a tantárgyfelosztás alapján az intézményvezető dönt.  

A kötelező pedagógus-továbbképzést a köznevelési törvény 62.§ 2. bekezdése rögzíti, módjáról külön 
szabályzat intézkedik.  



A pedagógus az órái kezdete előtt legalább 15 perccel köteles az iskolában megjelenni, és óráit a 
mindenkori csöngetési rend szerint felkészülten, pontosan kezdeni és befejezni. A reggeli ügyeletet ellátó 
tanárnak az ügyelet megkezdése előtt legalább 5 perccel meg kell érkeznie az iskolába. A pedagógus 
munkaidejének beosztásáról az intézményvezető, tagintézmény-vezető rendelkezik.  

  
  

A nevelő-oktató munkával összefüggő feladatelvégzésre való megbízás elvei:  
A nevelő-oktató munkával összefüggő teendők ellátásával bármely pedagógus megbízható önkéntes 

jelentkezés, megállapodás vagy kijelölés alapján. A pedagógus megbízatásait az érvényes munkaköri leírás 
tartalmazza. A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában rögzítetteknek, és t
ámogatják az adott feladat megvalósulását.  

  
  

Az ügyeletes pedagógus munkarendje:  
7 órás ügyelet esetén 7 órától-7.30 óráig ügyel.  
Óraközi szünetekre vonatkozó ügyelet 7.30 órától a 6. óra kezdetéig tart.   
Délutáni ügyeletet 16.45-tól 17.30-ig tartunk.   
  

Az ügyeletes pedagógus munkarendje a Herman Ottó Tagintézményben:  
Főügyelet 7,15-től 7,55-ig ügyel.  
Óraközi szünetekre vonatkozó ügyelet 7.30 órától a 5. óra kezdetéig tart.   
Délutáni ügyeletet 16.00-tól 17.30-ig tartunk.   
  
A tanulmányi kirándulást, nyári táborozást, a nyári napközis táborokat az osztályfőnök, ill. az iskolában 

tanító pedagógus szervezheti meg, a szülők és tanulók igényeit és lehetőségeit figyelembe véve.   
A testnevelő tanárnak az öltözőt ki kell nyitnia a tanítás megkezdése előtt legalább 10 perccel és a 

tanórák alatt az öltözőket zárva kell tartania. A tanulók átadott értékeinek megőrzéséről az óra megkezdése 
előtt gondoskodnia kell.  

  
 A pedagógus, amennyiben munkáját - betegség vagy váratlanul felmerülő más ok miatt - nem tudja a 

meghatározott időben megkezdeni, erről az iskola igazgatóját/tagintézmény-vezetőjét időben, előre köteles 
értesíteni, legkésőbb az adott napon munkakezdés előtt 30 perccel. A hiányzás kezdetekor tanmenetét 
köteles az intézménybe eljuttatni. Munkába állásának várható időpontjáról is köteles 
tájékoztatni az intézményvezetőt /tagintézmény-vezetőt, iskolatitkárt a megelőző munkanapon 15 óráig.   
  
   
4.3. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépésének és benntartózkodásának rendje  
  

Az iskola a zavartalan működés, a vagyonvédelem, valamint a tanulók és alkalmazottainak biztonsága 
érdekében szabályozza a belépés és benntartózkodás rendjét mindazon személyek esetében, akik nem állnak 
jogviszonyban az iskolával.  
  

 Az iskola külső használói /bérlők/ foglalkozásaik előtt 10 perccel jöhetnek be az épületbe, a 
magukkal hozott értékekért az intézmény nem vállal felelősséget.  
 Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben – külső 
igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, 
rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevők, az iskola épületén 
belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak.  
 A szülők gyermekük iskolába kísérését, a tanítás utáni várakozását a Házirend előírásai 
szabályozzák.  
 A szülők a pedagógusokkal, az iskola vezetőivel egyéni fogadóórákon beszélhetik meg 
problémáikat.   
 A tanítási órák látogatására az intézményvezető vagy az ügyeletes vezető engedélyével kerülhet sor, 
az órák lényeges zavarása nélkül.  



 A szülők, vendégek fogadása egy adott rendezvény, program esetén az erre kijelölt tanteremben vagy 
az ünnepély helyszínén történik.  
 Az intézményben tartózkodó idegenek (vendégek, javítási, karbantartási munkát végző szakemberek) 
esetében gondoskodni kell arról, hogy lehetőség szerint ne zavarják meg az oktatómunka rendjét.  

  
4.4. Helyiségek, berendezések használatának szabályai  
  
A helyiségek használatának rendjét a Házirend, illetve a termekben kifüggesztett használati rend 
tartalmazza. Az ebben foglaltakat az intézmény tanulóinak és alkalmazottainak be kell tartaniuk.   
  

 

XII. Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 
rendezvények, események időpontjai 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző 
emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében 
meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja 
 

 

 
 időpont felelős 

Az aradi vértanúk emléknapja 
(október 6.) 

2020.10.06 Nagy Edit 

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc ünnepe   

2019.10.21. Kovács Csaba, Urbán- Boiskó Zsuzsanna 

A magyar kultúra napja 2021.01.26. Veress Krisztina  

A kommunista és egyéb 
diktatúrák áldozatai emléknapja 

(február 25.) 
2021.02.25 Humán munkaközösség tagjai 

Az 1848-as forradalom és 
szabadságharc ünnepe   

2021.03.12. Czenéné Puskás Ildikó 

A holokauszt áldozatai 
emléknapja  

2021.04.16 Szuromi Piroska 

A Nemzeti Összetartozás Napja 
(június 4.) 

2021.06.04 Veress Krisztina 

 
A 6 tanítás nélküli munkanap tervezett felhasználása:  

 Nyíregyházi Bem József Általános Iskola 

1.  2020. 10.05.  



 

Az Emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről 

2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 

 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd).  

A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – százhetvenkilenc nap. 

Áthelyezett munkanapok  

7/2019. (VI. 25.) PM rendelet a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről  

augusztus 21., péntek  pihenőnap,   augusztus 29., szombat munkanap  

december 12., szombat munkanap,   december 24., csütörtök pihenőnap  

14/2020. (V. 13.) ITM rendelet a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

2021. december 11., szombat munkanap    2021. december 24., péntek pihenőnap 

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2021.január 11-2021.április 23. 

Országos Kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamokon: 2021.május 26. 

Angol, német idegen nyelvi mérés hatodik és nyolcadik évfolyamon: 2021.május 19. 

XIII. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá 
tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó 
által adható kedvezmények 
Házirend alapján 
A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei  
  

Esemény/ téma Pályaorientációs nap 

2.  2020. 10. 22.  

Esemény/ téma Őszi nevelési értekezlet 

3.  2021.02. 12.  

Esemény/ téma Szakmai értekezlet 

4.        2021.03. 31.  

Esemény/ téma Tavaszi szakmai értekezlet 

5.       2021. 04. 07.  

Esemény/ téma Nevelőtestületi értekezlet 

6.         2021. 06.01.  

  DÖK nap 



1. A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről – amennyiben 
erre az iskola jogosult – a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök véleményének kikérése után a 
nevelőtestület dönt.  
2. A szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola jogosult – 
előnyt élvez az a tanuló,   

 aki hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű,   
 akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli,   
 akit az egyik szülő egyedül nevel,    
 akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő,   
 aki állami gondozott.  
XIX/A. Iskolai tankönyvellátás  

 Az állam által a 2016/2017-es tanévtől 1-8. évfolyban térítésmentesen biztosított tankönyveket-a 
munkafüzetek kivételével- a tanulók az iskolai könyvtárból a tanév feladataihoz igazodva egy tanévre 
kölcsönözhetik.  
 A kölcsönzött tankönyveket a tanulók év végén megóvott állapotban kötelesek visszaszolgáltatni. 
Amennyiben a kölcsönzött tankönyv elveszett, vagy megrongálódott a tanuló köteles a tankönyv teljes 
beszerzési árát megtéríteni.  
 A pedagógus kézikönyveket az iskola könyvtára nyilvántartásba veszi, a pedagógusok a tanév 
feladataihoz igazodva kikölcsönözhetik.  
  
XIV. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 
nyilvános megállapításai és időpontjai 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya hatósági ellenőrzés tárgyában a SZ-
B-12/1159/2014. ügyiratszámon indított eljárást a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására 
vonatkozóan, melynek keretében dokumentumvizsgálatra és helyszíni ellenőrzésre került sor.  
A hatósági ellenőrzés eredményeként megállapításra került, hogy az Intézmény betartotta a jogszabályi 
előírásokat. 

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

 2015-2017 között 6 kolléga pedagógiai szakmai ellenőrzésére került sor.  
A tanfelügyelet mindegyik esetben megállapította, hogy a kollégák magas szakmai színvonalon 
végzi munkájukat. 

 2018. március 1-én megtörtént iskolánk Intézményi tanfelügyelete, melyet az Oktatási hivatal által 
kijelölt szakértők végeztek iskolánkban. Az intézményi tanfelügyelet megállapításai iskolánkban 
folyó nevelő-oktató munkánkról: 

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 éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. (PP, 
beszámolók, interjúk) A különböző dokumentumok koherenciája példás. 
1.1.2. 
Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az 
Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatók 
(például szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján 
készülnek. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését. 



A terület értékelése során megfigyelhető a pedagógiai programban és más stratégiai dokumentumban 
megtalálható a célok megvalósulását biztosító pedagógiai folyamatok tervezési, megvalósítási, ellenőrzési és 
értékelési rendjének tudatossága. (PP) 
1.1.3. 
A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a 
feladatra időben megtörténik. 
A stratégiai dokumentumok (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) elkészítése az intézményvezető 
feladata. Előkészítő munkaként azonban az bevonják a tantestület valamennyi tagját, kikérik véleményüket, 
javaslataikat, valamint a munkaközösségek részegységenként kidolgozzák a rájuk bízott területeket. 
Összesítés után az intézményvezető áttekinti a dokumentumokat, javítja az esetleges hibákat, majd a 
törvényben előírt módon elfogadtatja, véleményezteti a megfelelő közösségekkel (SZMSZ) 
1.1.4. 
Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 
Az intézmény napi kapcsolatban van a Tankerületi Központtal annak érdekében, hogy az oktató-nevelő 
munka feltételeit biztosítani tudják. Minden partnerükkel, így a területileg illetékes önkormányzati 
képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal, a gyermekvédelmi szervekkel, a közművelődési 
intézményekkel, a helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel, az egyházakkal, a kisebbségi 
Önkormányzattal, a egyesületekkel, hatékony együttműködésre törekszenek. A munkakapcsolat 
megszervezéséért, irányításáért az igazgató és a tagintézmény-vezetők a felelősek. 
1.1.5. 
Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés 
dokumentumainak összehangolása megtörténik. 
Ez még folyamatban van. 
1.1.6. 
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. 
Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkaközösségek, a meghatározott 
feladatok szerint. (vezetői interjú) 
1.2. Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív 
tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? 
1.2.7. 
Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. 
Az intézményi stratégiai és operatív dokumentumok az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban 
készülnek, az intézmény vezetése irányítja ezeknek a dokumentumoknak a létrehozását. Figyelemmel 
kísérik a jogszabályi változásokat, és a dokumentumokat ezzel összhangban készítik el. (int ön ért.) A 
feladat-meghatározások pontosak, és a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálják. A 
dokumentumokban jól nyomon követhetőek a tanév rendjéhez igazodó főbb célok, aktuális feladatok, 
valamint a felelősök és határidők. (interjúk) 
1.2.8. 
Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon 
követhető. 
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. Az 
intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkaközösségek, meghatározott feladatok 
szerint. A munkaközösségek egyeztetnek a kollégákkal, meghatározzák az adott tanévre vonatkozó célokat, 
feladatokat. Mindenki számára értelmezhető és elfogadható közös értékrendszert dolgoznak ki. Az 
intézményi munkaterv a javaslatokat figyelembe véve, azokat beépítve készül. A munkatervek készítésekor 
figyelembe veszik az előző nevelési év beszámolójában rögzített eredményeket, fejlesztendő területeket. Az 
intézményi munkaterv és a munkaközösségek munkatervei egységes szerkezetűek, az éves tervek adják 



alapját az intézményi beszámolóknak. Az intézmény félévkor és a nevelési év végén beszámolót készít, ahol 
értékelésre kerülnek az adott nevelési évben tervezett feladatok teljesülései. (PP, interjúk, 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 munkaközösség éves terve alapján készítik el az intézményi munkatervet, figyelembe véve az intézmény 
éves, hagyományos feladatait, rendezvényeit. Előkészítő munkálataként a munkaközösségek 
részegységenként kidolgozzák a rájuk bízott területeket, amit az intézményvezető áttekint, felülvizsgál. 
Szerves részei a munkaközösségek, a DÖK, a gyermekvédelmi, könyvtári, sportköri munkatervek. 
1.3.10. 
Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a 
pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a 
munkaközösségek és a diákönkormányzat bevonásával történik. 
A munkaközösségek az intézményen belül meghatározott feladatok szerint aktívan működnek. (éves 
munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai). 
1.3.11. 
Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását. 
Az intézményi dokumentumokban részletes meghatározzák, szabályozzák az intézmény nevelési-oktatási 
céljait, az értékelés módját, gyakoriságát, ezeket a vezetőség számon kéri és ellenőrzi.(PP, munkaterv, 
beszámolók, interjúk). 
1.3.12. 
Az intézményi pedagógiai folyamatok (például tanévre, tanulócsoportra tervezett egymásra épülő 
tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt tanulási eredmények elérését, a szülők, 
tanulók és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. 
A szülők, tanárok egyöntetűen arról számoltak be, hogy a pedagógiai folyamatok területén van fejlődés. A 
település és az iskola szorosan együttműködik.interjú 
1.4. Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya? 
1.4.13. 
Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 
A dokumentumokban egyértelműen megjelenik az egyes feladatok felelőse, határideje, a végrehajtás 
ellenőrzője (munkaterv, beszámolók, interjúk, SZMSZ) 
1.4.14. 
A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. 
A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. 
1.4.15. 
A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 
Törekszenek erre. 
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. 
Intézményében meghatározott célok mentén működő, de demokratikus elvek szerint rendeződő közösség 
működik. (interjúk) Az intézményi dokumentumokban kiemelt szerepet kap a kompetenciafejlesztés 
folyamata. (mérések elemzése, munkatervek) 
1.5.17. 



A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. 
Az éves tervezés a munkatervekben jól áttekinthető. (beszámolók). A beszámolókban elemzésre kerülnek az 
esetleges hiányosságok, és ezek hangsúlyt kapnak a következő tanév munkatervi feladatai között. 
1.5.18. 
A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói produktumokban. 
Követhetők a tanulói munkákban, plakátokon, dekorációkon.:(helyszíni áttekintés, intézményi bejárás) 
1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 
1.6.19. 
Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. 
Az intézményben kialakították a belső önértékelés feltételeit. Az intézkedési tervet az intézményi 
sajátosságok figyelembe vételével fejlesztették ki. A terv megvalósulását figyelemmel kísérik, a vezetőség 
segíti a BECS munkáját. (Interjú) 
1.6.20. 
Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel 
ellenőriz. 
A kollégák folyamatosan hospitálnak egymásnál, megbeszéléseket tartanak, ötleteikkel, véleményükkel 
segítik egymás munkáját. (interjúk) Az SZMSZ-ben, az intézményi ellenőrzési tervben és a munkatervben 
meghatározottak alapján. 
1.6.21. 
Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, 
értékeléséhez szükséges mutatókat. 
Az intézmény elemzi az eredményeket, célokat, feladatokat határoznak meg hozzá. (Interjúk.) 
1.6.22. 
A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót hajt végre. 
A szakmai munkaközösségek elemzik, értékelik a mérési eredményeket. Az országos és helyi mérések 
eredményeit fejlesztő célzattal építi be az iskola a fejlesztési folyamataiba. (beszámolók, interjúk, önért.) 
1.6.23. 
Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok önértékelése 
során is. 
A mérési eredmények tapasztalatai alapján fejlesztési terveket dolgoznak ki, melyek részei a beszámolóknak 
és alapjai az intézményi és munkaközösségi munkaterveknek. (ön. ért.) 
1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés? 
1.7.24. 
Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, alapját az intézményi önértékelési 
rendszer jelenti. 
Az önértékelés az intézményben az önértékelési szabályzatban és az Önértékelési kézikönyvben 
meghatározottak szerint zajlik. (Önértékelési dokumentumok.) 
1.7.25. 
Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az önértékelési 
folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 
Az önértékelés segíti a pedagógusok számára a saját pedagógiai tevékenységük megismerését, annak 
fejlesztését, továbbá az erősségeik kidomborítását. A vezetés számára világossá teszik a fejlesztés irányait. 
A pedagógusok jobban megismerik egymás szakmai munkáját.(önért int.) 
1.8. Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés működése a gyakorlatban? 
1.8.26. 
Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, képességeinek 
megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik. 



A mérési eredményeket beépítik az iskola fejlesztési folyamataiba, a következtetéseket levonva, a 
hiányosságokat a következő tanév céljaként fogalmazzák meg, ennek érdekében felzárkóztató 
foglalkozásokra, gyakorlásra adnak lehetőséget. (Beszámolók, interjúk.) 
1.8.27. 
A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és 
követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 
Pedagógiai Programban szabályozottan, elfogadottan működtetik. (PP) 
1.8.28. 
A pedagógusok az alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és módszereket, azok 
szempontjait az általuk megkezdett nevelési-oktatási folyamat elején megismertetik a tanulókkal és a 
szülőkkel. 
Szülői értekezleten tájékoztatják a szülőket. 
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 intézményi dokumentumokban részletes szabályozza az értékelés módját, gyakoriságát, területeit, ezeket 
számon kéri és ellenőrzi. Ez a partnerek számára is elérhető a honlapon. (PP, Házirend)A mérési adatokat 
fejlesztő céllal felhasználják a stratégiai dokumentumok elkészítésében. A dokumentumokban kiemelt 
célként jelenik meg az egyéni képességek kibontakoztatása, a tanulói személyiség sokoldalú fejlesztése, a 
kiemelt figyelmet igénylő sajátos nevelési igényű és tehetséges tanulók egyéni fejlesztését segítő 
tevékenységek alkalmazása. A visszacsatolás segíti az intézmény belső mérési-értékelési rendszerének jobb 
működtetését, a mérési eredményekre épülő fejlesztési tervek, fejlesztő programok kidolgozását. 
(Beszámolók, interjúk.) 
1.8.30. 
A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és 
szüleinek/gondviselőjének. 
A visszacsatolás rendszeres és folyamatos. (Szülői kérdőív, 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 mérési adatokat fejlesztő céllal felhasználják a stratégiai dokumentumok elkészítésében, a visszacsatolás 
segíti az intézmény belső mérési-értékelési rendszerének jobb működtetését. (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. 
A kompetencia mérések eredményeit folyamatosan elemzik és beépítik a következő évi munkatervekbe. 
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 tehetséggondozást adott területen kiemelten, felzárkóztatást megfelelően kezelik. (PP. interjúk) 
1.9.34. 
A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni 
erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és 
bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. 



Szakmai előadókat hívnak, továbbképzésekre járnak, egymásnál hospitálnak, ötletelnek. (interjúk) 

1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
- 
Kiemelkedő területek: 
Erős hivatástudat és összetartás a nevelőtestületben. Felzárkóztatással, egyéni fejlesztéssel, differenciálással 
segítik tanulóik fejlődését. A DIFER, a kompetencia és a belső mérések eredményeit elemzik, és fejlesztési 
terveket készítenek folyamatosan a fejlődés érdekében. A kompetencia mérések eredményét figyelemmel 
kísérik. A mérési eredményeket beépítik az iskola fejlesztési folyamataiba. A reális helyzetelemzés, az erre 
támaszkodva megfogalmazott feladatok és célok mutatják, az intézménynek jól körülhatárolható elképzelése 
van a jövőjével kapcsolatban. 

 

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). 
Az éves beszámolókban részletesen megjelenik az osztályfőnökök személyiségfejlesztő tevékenysége. A 
pedagógiai programban megfogalmazottak alapján komplex személyiségfejlesztés valósul meg az 
intézményben. A tanulók személyiségét különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen 
fejlesztik. 
2.1.2. 
Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. 
Intézményben határozott célok mentén működő, de demokratikus elvek szerint rendeződő közösség 
működik. Az eredmények a beszámolókban jól nyomon követhetőek.(interjúk) 
2.1.3. 
A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat 
alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. 
A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység megfelelően működik: a 
tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek, differenciálás megjelenik. Az alulteljesítő, 
tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók figyelmet kapnak. (nevelőtestületi interjú, 
beszámolók, vezetői interjú) 
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. 
Elsődleges feladatként jelenik meg a pedagógiai programban, az önálló ismeretszerzéshez, a 
problémamegoldó gondolkodáshoz szükséges alapvető készségek és képességek kialakítása a tanulókban. 
Továbbá kialakítani az önálló tanulási képességet. (PP.) Ezen szeretnének megújulni, ezért szakmai 
továbbképzéseken részt venni. 
2.2.5. 



A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak 
végre. 
Az országos és helyi mérések eredményeit fejlesztő célzattal építik be az iskola fejlesztési 
folyamataiba.(Mérések értékelése dokumentumok, interjúk) 
2.2.6. 
A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi gyakorlatban 
(tanórai és tanórán kívüli tevékenységek), DÖK programokban. 
A tematikus tervekben, a fejlesztési naplókban (negyedévente) a fejlesztésre vonatkozó célok, feladatok 
kijelölése, tapasztalatok, az értékelés megfogalmazása. A bukások számának csökkentését tűzték ki célul. 
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 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja a gyermek és 
ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. (Interjúk.) 
2.3.8. 
Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális 
helyzetéről. 
Minden pedagógus közreműködik a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásban, a tanulók fejlődését 
veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Az egyéb közösségi 
programokra bevonják a családokat az együttműködés érdekében pl. adománygyűjtés. (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. 
Együttműködnek a támogató szervekkel. PP 
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. 
Intézmény pedagógusai igyekeznek a korszerű módszereket elsajátítani, alkalmazni a tanítási órákon, a 
nevelés folyamatában. A pedagógusok többsége használja a digitális eszközöket. A tanulási folyamatban 
többen támaszkodnak az új ismeretszerzés kínálta lehetőségekre. A kooperatív technikák alkalmazása 
mellett a projektoktatást is alkalmazzák a tematikus heteken. 
2.4.11. 
Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók megkülönböztetett 
figyelmet kapnak. 
Törekszenek arra, tanulót egyéni képességei és lehetőségei szerint differenciálják. Az esélyegyenlőséget 
biztosítják a felzárkóztatás, hátránykompenzáció és tehetséggondozás során is. A gyerekek természetes 
módon fogadják el társaikat, pedagógiai munkájuk alapja a másság elfogadása, segítése. (interjú vezető) 
2.4.12. 
A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket biztosítanak, 
alkalmazva a tanulás tanítása módszertanát. 
Az intézmény alapelvei közzé tartozik, hogy felkészíti tanulóit az önálló ismeretszerzésre, ennek feltétele a 
szilárd alapkészségek kialakítása. Minden pedagógus kiemelt feladatának tekinti a tanulás tanítását. 
(Interjúk.) 
2.5. Hogyan történik a tanulók egészséges és környezettudatos életmódra nevelése? 



2.5.13. 
Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban 
előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető. 
Szerepel, és nyomon követhető a munkatervben és a beszámolókban az egészséges életvitel és a 
környezettudatos magatartás. (Munkaterv, beszámolók.) 
2.5.14. 
A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban alkalmazzák a téma elemeit. 
Minden szabadidős tevékenység során - stb.- alkalom nyílik arra, hogy egészségfejlesztés történhessen. 
(Nevelőtestületi kérdőív) 
2.6. Hogyan segíti az intézmény a tanulók együttműködését? 
2.6.15. 
A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat megvalósítja az 
intézmény. 
Az intézményben az oktatást mellett hangsúlyt kap a nevelés is. Az intézményben a tanulók megismerik az 
erkölcsi normákat, képessé válnak arra, hogy tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák életüket. 
(Nevelőtestületi interjú, nevelőtestületi kérdőív, szülői interjú, vezetői interjú) Iskolagyűlések, DÖK 
megbeszélések alkalmával és az osztályfőnökök segítségével segítik a tanulók együttműködését. 
2.6.16. 
A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján valósítják meg a 
rájuk bízott tanulócsoportok, közösségek fejlesztését. 
Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazódik, hogy a közösségfejlesztés során nem csak a 
pedagógusoknak van feladatuk, hanem az iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak. (PP.) A 
diákcsoportokat együttműködés és előítélet-mentesség jellemzi. (Nevelőtestületi interjú, nevelőtestületi 
kérdőív) 
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 intézményi dokumentumokban az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei követhetők. 
(PP. SZMSZ.) Az előző évi értékelésre építve fejlesztő célú elemek, nevelési és oktatási feladatok jelennek 
meg a munkatervekben. (Munkatervek, interjúk, vezetői beszámoló) 
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 időben megkapják a munkájukhoz 
szükséges információkat. (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. 
Kiránduláson vettek részt a pedagógusok. Szülőkkel hagyományőrző programokat szerveznek. (interjúk) 
2.7.20. 
Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. 
Iskolai közös programokon vesznek részt, bekapcsolódnak kirándulásokba, osztályprogramokba, 
szervezésben iskola napba is. 
2.7.21. 
A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 
Az intézmény bevonja-e a szülőket a közösség életébe, az intézményi hagyományok ápolásába, iskolai 
foglalkozásokba. Kirándulások, nyílt órák, iskola napok stb.(szülői kérdőív, interjúk) 



2.7.22. 
Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti és tanulási kultúrát fejlesztő 
intézkedések meghozatalába. 
Az intézményben a diákoknak, szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az őket érintő 
döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat kezdeményezzenek. (beszámolók, 
kérdőívek, interjúk) 
2.7.23. 
A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok önszerveződésének lehetőségeivel a 
tanulók és a szülők elégedettek. 
Teljes mértékben elégedettek és támogatják. ( Szülői interjúk.) 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A pszichés megsegítésre szoruló tanulókhoz főállású pszichológus, vagy mentálhigiénés szakember 
alkalmazása. 
Kiemelkedő területek: 
Az iskola közösségfejlesztő tevékenysége az intézmény hagyományaival és a tanulók személyes 
kompetenciáinak fejlesztésével összhangban történik meg. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók 
mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, 
fejlesztő és oktató munkájukban. Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű 
tanulók figyelmet kapnak. Komplex személyiségfejlesztés valósul meg az intézményben. A tanulók 
személyiségét különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlesztik. 

 

3. Eredmények 

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 
3.1.1. 
Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége. 
Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazódik, hogy tevékenységük központjában a minőségi 
oktatómunka áll, amely biztosítja tanulóink továbbhaladását a a tanulók képességeinek megfelelően. (PP.) 
Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan vizsgálják, hogy a pedagógiai programban 
megfogalmazott célok elérése reális-e az elért eredmények alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, 
az értékelés eredményének visszacsatolása folyamatosan jelen van. A kompetenciamérések ill. házon belüli 
mérések eredményeiről korrekt információt adnak, meghatározzák a fejlesztéshez, változtatáshoz szükséges 
lépéseket. A pedagógiai folyamatokat átgondolják, megtervezik, levonják a megfelelő konzekvenciát és 
megalkotják a fejlesztési és a tehetséggondozáshoz szükséges terveket.(PP, Mérések elemzése, interjúk, 
beszámolók) 
3.1.2. 
Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából 
kulcsfontosságú sikertényező indikátorok azonosítása. 
A tagintézmények egymással is napi kapcsolatban állnak. Közösek a céljaik. 
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 partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, 
visszacsatolják és fejlesztik. Öt évre visszamenőleg az országos kompetenciaeredményekről a mérési 
dokumentumban elemzik az eredményeket, célokat határoznak meg és feladatokat. Folyamatos javulás 
látható. (Kompetenciamérések eredményeinek elemzése dokumentum) 
3.1.4. 
Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a háttérváltozók 
figyelembevételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják. 
Országos szint fölé mentek azóta. (Mérési dokumentumok) Folyamatosan elemzik, hogyan viszonyul az 
iskola mérési teljesítménye az országos átlaghoz és a hozzá hasonló iskolák átlagához 
(kompetenciatípusonként és mért évfolyamonként).Több évre visszamenőleg megtalálhatók a kitűzött célok, 
fejlesztési stratégiák. Az eredmények elemzése megtörtént, egyenletes javulás látható. (Mérési dok.) 
3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? 
3.2.5. 
Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő. 
3.2.6. 
Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatása eredményes, 
amely mérhető módon is dokumentálható (versenyeredmények, felvételi eredmények, stb.). 
Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak (angol, testnevelés) 
oktatása igen eredményes, amely mérhető módon is dokumentálható (versenyeredmények, felvételi 
eredmények, beszámolók.). 
3.2.7. 
Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. 
A tantárgyi koncentráció jegyében a fejlesztést szem előtt tartva a kollégák céltudatos tervvel összefogva 
javítottak az eredményeken. (OKM elemzés, Munkatervek, Beszámolók)(Interjúk.) 
3.2.8. 
Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 
- 
3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 
3.3.9. 
Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról. 
Nevelési értekezletet tartanak, a munkaközösségek folyamatosan egyeztetnek a megfelelő 
információáramlás érdekében. (Pedagógus interjú.) 
3.3.10. 
Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása tantestületi feladat. 
Szakmai munkaközösségek belső tudásmegosztással, hospitálásokkal, célok meghatározásával támogatják 
az eredményes oktatást, nevelést. (Beszámolók, munkatervek) 
3.3.11. 
A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelés eljárásában. 
A mérési eredmények elemzése évente megtörténik az önértékelés keretében. Ezután sor kerül a tanulságok 
levonására, a fejlesztések meghatározására. (Beszámolók, interjúk.) 
3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 
3.4.12. 
A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. 
A középfokú iskolákból érkező visszajelzéseket megkapják a tanulókat korábban tanító kollégák, és a volt 
osztályfőnök. Ezt a munkát a felsős igazgató helyettes koordinálja. 
3.4.13. 



A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 
A többi diák felkészítése a továbbtanulásra, pályaválasztás segítése, nyílt napokon való részvétel. (Interjúk.) 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A bukások számának csökkentése, melyet az intézmény is megjelölt az önértékelésében. 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása folyamatosan jelen van. 
A kompetenciamérések ill. házon belüli mérések eredményeiről korrekt információt adnak, meghatározzák a 
fejlesztéshez, változtatáshoz szükséges lépéseket. A pedagógiai folyamatokat átgondolják, megtervezik, 
levonják a megfelelő konzekvenciát és megalkotják a fejlesztési és a tehetséggondozáshoz szükséges 
terveket. 

 

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, 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, interjúkSZMSZ) A munkaközösség tagjai legalább öt, azonos tantárgyat, 
tantárgycsoportot, illetve azonos nevelési feladatot ellátó pedagógus. Ennek megfelelően az iskolában öt 
munkaközösség működik. Szervezeti elhelyezkedésüket a munkaközösségek szervezeti táblázata mutatja. A 
nevelőtestület a nevelési- oktatási intézmény legfontosabb döntéshozó és tanácskozó szerve. Jogkörrel 
rendelkezik, véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az alábbi témakörökben: a pedagógiai program 
elfogadása, az SZMSZ, a házirend, az iskola éves munkatervének jóváhagyása. Az iskola munkáját átfogó 
elemzések, értékelések, beszámolók, továbbképzési program elfogadása. A szakmai munkaközösségek a 
magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. Részt vesznek az intézmény 
szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget adnak 
az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek 
képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában 
diákönkormányzat működik. Szervezéséről és működéséről, döntési, véleményezési jogköre van. (interjú) 
4.1.2. 
A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint 
dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. 
A különböző munkaközösségek önálló munkaterv szerint dolgoznak. A nevelő-oktató munka érdekében 
folyamatos megújulásra képes munkaközösségeket alakítottak ki. (Munkaterv, beszámolók.) 
4.1.3. 
A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 
Az iskola középvezetői. Kiemelkedő szaktárgyi, pedagógiai és módszertani felkészültséggel rendelkező 
szakemberek, kiket a munkaközösség javaslata alapján az intézmény vezetője bíz meg. Feladatuk: - a 
munkaközösségi tagok szaktárgyi, pedagógiai munkájának irányítása, ellenőrzése, értékelése; - részt 



vesznek az iskolavezetés ellenőrzési tevékenységében, a szakmai tanácsadás ellátásában; - a szaktárgyak, 
szaktárgyakkal kapcsolatos iskolán kívüli tevékenységek szervezése, ellenőrzése; - a munkaközösség tagjai 
között az egyenletes munkamegosztás biztosítása; - felmérések, eredményvizsgálatok irányítása, szervezése; 
- részanyagokkal segítik az intézményszintű beszámolókat; - javaslattétel a munkaközösség tagjainak 
jutalmazására, kitüntetésére, illetve a továbbképzésen való részvételére; - egységes nevelői eljárások és 
követelményrendszer biztosítása. (SZMSZ) 
4.1.4. 
Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett formában 
zajlik. 
A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési -oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, 
tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, 
4.1.5. 
Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény 
céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 
A munkaközösségek fő célja az intézményben folyó nevelő-oktató munka színvonalának és minőségének 
segítése, fenntartása, melyet az intézményvezető támogat. (vezetői beszámoló, nevelőtestületi interjú) 
4.1.6. 
A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, 
értékelése. 
Irányítja, koordinálja a szakmai munkaközösség pedagógusainak munkavégzését, teljes jogkörrel ellenőrzi a 
munkaközösség pedagógusait. Középvezetőként képviseli a szakma érdekeit, kollégáival jelentős 
erőfeszítéseket tesz a hatékony képzésért. Egyaránt felelős a munkaközösség szakmai, módszertani és 
nevelési tevékenységéért, valamint a munkafegyelemért. Teljes jogkörrel ellenőrzi a munkaközösség 
pedagógusainak munkáját. (SZMSZ) 
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 együttműködnek, de fejlesztőpedagógus, pszichológus, megléte jó lenne. (nevelőtestületi 
interjú, szülői interjú) 
4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 
4.2.8. 
Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. 
Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkaközösségek, meghatározott 
feladatok szerint. A munkaközösségek egyeztetnek a kollégákkal, meghatározzák az adott tanévre 
vonatkozó célokat, feladatokat. Mindenki számára értelmezhető és elfogadható közös értékrendszert 
dolgoznak ki. Az intézményi munkaterv a javaslatokat figyelembe véve, azokat beépítve készül. A 
munkatervek készítésekor figyelembe veszik az előző nevelési év beszámolójában rögzített eredményeket, 
fejlesztendő területeket. Az intézményi munkaterv és a munkaközösségek munkatervei egységes 
szerkezetűek, az éves tervek adják alapját az intézményi beszámolóknak. Az intézmény félévkor és a 
nevelési év végén beszámolót készít, ahol értékelésre kerülnek az adott nevelési évben tervezett feladatok 
teljesülései. 
4.2.9. 
Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása. 
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.(beszámolók, interjúk) 
4.2.10. 



A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 
5 munkaközösség működik. A tudásmegosztás, továbbképzésekről a beszámolók, jó gyakorlatok megosztása 
közösségeken belül működik. (Munkaközösség vezetők beszámolója) 
4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 
4.3.11. 
Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki. 
A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető segítségével a megbízott 
pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg. Be kell vonni a tanulókat, a szülőket és 
az intézmény dolgozóit a szervezeti és tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések meghozatalába. SZMSZ 
4.3.12. 
Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció. 
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében szabályozva van mind a külső mind a belső 
kapcsolattartás rendje és felelőse. A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató és az 
igazgató helyettesek felelősek. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az 
iskola éves munkaterve rögzíti. Továbbá szabályozva vannak a kapcsolattartások megjelenési formái. A 
partnerek tájékoztatása és véleményezési lehetőségei biztosítottak és folyamatosan elemezve, és fejlesztve 
vannak. (Interjú) 
4.3.13. 
Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. 
Az intézmény bejárása során szerzett tapasztalat és az interjúkkal is alátámasztott. 
4.3.14. 
Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez 
való hozzáférés. 
Az intézmény bejárása során szerzett tapasztalat és az interjúkkal is alátámasztott. 
4.3.15. 
Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek. 
Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: - alakuló értekezlet, - tanévnyitó értekezlet, - 
félévi értekezlet, - tanévzáró értekezlet, - félévi és év végi osztályozó értekezlet, - 2 alkalommal nevelési 
értekezlet, - szükség szerint munkaértekezlet. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a 
nevelőtestület tagjainak többsége kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy az iskola vezetősége ezt 
indokoltnak tartja. SZMSZ 
4.3.16. 
A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban folyamatosan eljutnak 
a munkatársakhoz. 
Kapnak elismerést, de szeretnék ennek a körét bővíteni.(interjú) 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A belső elismerés formáinak bővítése. 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény 
céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony 
az információáramlás és a kommunikáció. Az intézményben él az információátadás szóbeli, digitális és 
papíralapú eszközeivel. A munka értékelésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban folyamatosan 
eljutnak a munkatársakhoz. Alapvetően biztosítottak a mindennapi hatékony működéshez szükséges 
feltételek. (Intézményi bejárás tapasztalata). 



 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

5.1. Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 
5.1.1. 
Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek 
azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. 
Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek 
azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. Az intézmény fontosnak tartja a külső 
partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt megtervezi, kialakítja és működteti. Felméri a 
partnerek igényeit, elégedettségét és befogadja innovatív ötleteiket. Az intézményvezető feladata, hogy az 
intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s azokat megtartsa. (SZMSZ.) A partnerek 
tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és 
fejlesztik. Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt 
megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül felméri a 
partnerek igényeit, elégedettségét és befogadja innovatív ötleteiket. Az intézmény kihasználja azokat a 
lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és megjelenik a szűkebb/tágabb 
közösség (szakmai szervezet, település) életében is feladatvállalásaival. (Munkaterv, beszámolók, interjúk, 
intézményi bejárás) 
5.1.2. 
A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 
Az SZMSZ-ben megtalálható a külső kapcsolatok tételes felsorolása. 
5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 
5.2.3. 
Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik. 
Az SZMSZ-ben megtalálható a külső partnerekkel kapcsolatos tevékenységek részletes tartalomleírással. 
5.2.4. 
Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső partnerekkel való egyeztetés. 
A partnerekkel való egyeztetés minden esetben megelőzi a tervek elkészítését. ( Interjúk.) 
5.2.5. 
Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése. 
A partnerek elégedettségét, igényeit rendszeresen mérik kérdőívek segítségével, illetve fórumokon 
mondhatják el véleményüket. ( Interjúk.) 
5.2.6. 
Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 
Követhető az intézmény panaszkezelése. Az SZMSZ rögzíti a tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos 
szabályokat a tanulói hiányzásokat és késéseket, a beiskolázással kapcsolatos panaszkezelést. Az 
osztályfőnökök részletes munkaköri leírásában is szabályozva van a felmerülő problémák, panaszok 
kezelése. Előzetes egyeztetés alapján minden pedagógus lehetőséget biztosít a szülőknek egyéni 
beszélgetésre. Az éves munkatervben le van fektetve a fogadóórák időpontja. INTERJÚ 
5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 
5.3.7. 
Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. 
A 229/2012. (VIII. 28.) jogszabályi előírásnak megfelelően. SZMSZ. 
5.3.8. 
Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás szóbeli, digitális 
vagy papíralapú). 



Megjelenítik az iskola honlapján, valamint nagyobb eredményeket a helyi újságban, televízióban is közzé 
teszik. ( Interjúk.) 
5.3.9. 
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, 
visszacsatolják és fejlesztik. 
Továbbá szabályozva vannak a kapcsolattartások megjelenési formái. A partnerek tájékoztatása és 
véleményezési lehetőségei biztosítottak és folyamatosan elemezve, és fejlesztve vannak. 
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. 
Szinte napi szinten vesznek részt városi rendezvényen. Interjú 
5.4.11. 
A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken. 
Sportversenyeken, szakmai rendezvényeken. (Interjúk) 
5.4.12. 
Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, illetve az 
ezekre történő jelölésekkel. 
A Vöröskereszt bázisiskolája. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
- 
Kiemelkedő területek: 
Számos területen jó a kapcsolat, pl, fenntartóval, SZMK közösséggel, önkormányzattal, stb. Nyitott, és 
lehetőségekkel teli kapcsolatrendszer jellemzi az iskolát. Tájékoztatási kötelezettségüknek a jogszabálynak 
megfelelően eleget tesznek.. 

 
6. A pedagógiai munka feltételei 
6.1. Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 
céljainak? 
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 felé. Az intézmény működésének minőségét nagymértékben 
meghatározza a rendelkezésre álló tárgyi és humán infrastruktúra. Az intézmény a tanulási-tanítási folyamat 
tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak megfelelően alakította ki. Az intézményi céljának tekinti az 
együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítását. (PP, Munkaterv, beszámoló, interjúk) 
Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely 
figyelembe veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. 
Az intézményvezető folyamatosan egyeztet az épület felújítási teendőiről, lehetséges bútor, informatikai és 
taneszköz-fejlesztések lehetőségeiről. A szülők is besegítenek a termek otthonosabbá tételében. (vezetői 
beszámoló, interjúk, intézményi bejárás) 
6.2. Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő tanulók 
nevelésének, oktatásának? 



Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. 
Rendelkezik fejlesztési tervvel. 
Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez rendelkezésre állnak 
a megfelelő tárgyi eszközök. 
Törekszenek a fejlesztések megvalósítására. 
6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága? 
Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, az eszközök 
kihasználtsága, tanórán való alkalmazásuk nyomon követhető. 
Projektor, számítógép, interaktív tábla van sok teremben és ezt alkalmazzák a kollégák. (Intézmény bejárása, 
interjúk) 
6.4. Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 
céljainak? 
Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka 
humánerőforrás-szükségletéről. 
Az intézmény reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás -szükségletéről. (vezetői 
beszámoló, interjúk, intézményi bejárás) 
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó 
számára. 
Időben jelzik a a felmerülő problémát a fenntartó számára. (vezetői beszámoló, interjúk, intézményi bejárás) 
A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés 
kiemelt hangsúlyt kap. 
Törekszenek a feladatmegosztás során a szakértelem és az egyenletes terhelés figyelembe vételére. 
A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az intézmény 
deklarált céljainak. 
Megfelelő a pedagógusok végzettsége. 
6.4.10. 
Az intézmény pedagógus továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az egyéni életpálya 
figyelembe vételével alakították ki. 
Teljes mértékben. 
6.4.11. 
A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. 
Igen, ezt bizonyítja a beiskolázási terv. A továbbképzési programban azokat a képzéseket javasolja, 
támogatja, amelyek a Pedagógiai programban megfogalmazott célokkal és szükségletekkel összhangban 
van, pl.: fejlesztő pedagógus szakvizsga. (Továbbk. program, vezetői interjú) 
6.5. Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket 
alkalmaz? 
Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében. 
A vezetők rendszeresen ellenőrzik a nevelő-oktató munkát a Belső ellenőrzési szabályzatban 
megfogalmazottak szerint. Az óralátogatások ellenőrzése tervezett, előre egyeztetett, az ellenőrzés 
eredményét mindig értékelik. (Munkaterv, vezetői, pedagógusi interjúk)Az SZMSZ-t, a Házirendet, a 
Pedagógiai programot aktualizálják, a munkatervet a tantestülettel közösen megtervezik. A pedagógusok 
munkaköri leírásaiban pontosan rögzítik az ellátandó feladatokat. (Interjúk) 
Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, 
szabályok jellemzik. 
Közösen meghozott és elfogadott normák, szabályok alkotják, melyeket minden résztvevő igyekszik 
betartani.(Interjúk) 
Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, 
hatékonyság jellemző. 



A szakmai munkaközösségek és munkacsoportok munkájára egymás segítése jellemző.(Interjúk) 
Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az 
intézményen belül és kívül. 
A nevelők nyitottak az új módszerek, tanulásszervezési eljárások bevezetésében, működtetésében. (Interjúk) 
6.6. Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája? 
Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, 
tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka részét képezik. 
Nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományaik ápolására, ezek megjelennek az alapdokumentumokban is. 
Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, 
nyitottak új hagyományok teremtésére. 
Bevonják a szülőket, külső partnereket a közösség életébe, az intézményi hagyományok ápolásába. A szülők 
szívesen vesznek rész a jótékonysági bál szervezésében, a családi napon, a nyílt napon, az iskolai 
rendezvényeken, ünnepségeken. (Szülői interjú) 
6.7. Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás? 
. 
A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről rendszeresen 
beszámolnak. 
A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű.(Beszámolók) 
A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 
Törekszenek a feladatmegosztás során a szakértelem és az egyenletes terhelés figyelembe vételére. 
A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SZMSZ) rögzítetteknek, és 
támogatják az adott feladat megvalósulását. 
Az alkalmazottak felelőssége, jogköre és hatásköre egyértelműen szabályozott. Az intézmény SZMSZ-ében, 
munkaköri leírásaiban, éves munkaterveiben a jogszabályi előírásokat figyelembe véve egyértelmű a 
felelősség, jogkör, hatáskör. 
6.8. Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen témákban), valamint a 
fejlesztésekbe? 
Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés-előkészítésbe történő bevonása – képességük, 
szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján. 
A vezető a vezetőtársait, a munkaközösségeket folyamatosan bevonja a döntés-előkészítésbe. (Interjúk) 
Ennek rendje kialakított és dokumentált. 
Az SZMSZ rögzíti. 
6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 
Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a 
fejlesztést. 
Nyitott az intézmény az innovációs javaslatokra, a javaslatokat a nevelőtestület tagjai megvitatják, 
megvalósulásukat segítik. A pályázatok figyelésében, azok előkészítésében, megvalósításában az intézmény 
munkatársai tevékenyen részt vesznek. (Interjúk) 
Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző 
műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 
Az intézmény támogatja a szakmai továbbképzéseken való részvételt, szakmai fórumok szervezését, projekt 
napokat szervez.(Interjúk) 
. 
A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és az 
intézményvezetés. 
A munkaközösségi megbeszéléseken, intézményi szakmai értekezleteken, nevelőtestületi értekezleteken 
nyílik lehetőség az eredmények bemutatására.(Interjúk) 
6. A pedagógiai munka feltételei 



A kompetencia értékelése: 
Fejleszthető területek: 
- 
Kiemelkedő területek: 
A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározása pontos, érthető, és végrehajtható. Az 
intézmény céljainak kialakításába bevonja a munkaközösség vezetőt, a DÖK-vezetőt, nevelőtestülete 
minden tagját. Elkötelezettség a tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezésekre, 
innovációkra és fejlesztésekre, valamint az ehhez szükséges humán és dologi feltételek megteremtésére. 

 
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? 
. 
Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott 
tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal. 
A helyi tanterv és a választott kerettantervek megfelelnek az oktatási miniszter által kiadott a nemzeti 
alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítására. 
A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény 
sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. 
Teljes mértékben. 
7.2. Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, 
megvalósítása? 
Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását. 
Minden év március 31-ig hajtják végre az esetleges módosításokat. 
Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az éves 
munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül. 
Munkatervben nyomon követhető. 
A tervek nyilvánossága biztosított. 
Biztosítják az iskola honlapján történő nyilvános hozzáférést. 
. 
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 tervezés átfogja az intézményi működés és oktató-nevelőmunka egészét. A részcélok, feladatok, felelősök 
követhetők. (Beszámolók, Munkatervek, önért.) 
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. 
A továbbképzési tervben leírtak szerint. 
A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató papír alapú és digitális tankönyvek, segédanyagok 
kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. 
A tankönyvek kiválasztásánál a jogszabályi előírásokat, valamint az egymásra épültségét követik. 
(Beszámolók, interjúk) 
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: 
- 



Kiemelkedő területek: 
Az intézmény pedagógiai programja a NAT által meghatározott fejlesztési célokra és kulcskompetenciák 
fejlesztésére épül. Az intézmény figyelembe veszi a rövid és hosszú távú nevelési célokat, a köznevelés előtt 
álló feladatokat (tehetséggondozás, hátránykompenzáció stb.) A pedagógiai program alapján minden évben 
elkészített szabályozó dokumentumok aktualizálva vannak a jogszabályi elvárásoknak megfelelően. A 
tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai 
program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. 
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl 
elveiben és tartalmában illeszkedik az intézmény más belső szabályzataihoz, így a pedagógiai programban 
foglaltakhoz is. 
 
 
 
 
 


