
F. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai 

Intézményvezetői tanfelügyeleti látogatás megállapításai: 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

                -Kiemelkedő területek 

 

    Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása 

folyamatos. A stratégiai döntések eredményeként az iskolastruktúra átalakításával a 

diákmegtartó-képesség növekszik, lemorzsolódás csökken. Az első osztályba való 

jelentkezésszámok növekednek, megjelenik a túljelentkezés. 

 

Fejleszthető területek 

 

    A tehetséggondozás, versenyeztetés erősítése, fejlesztése. A kompetenciamérések 

eredményeinek szélesebb körű feldolgozása, következtetések levonása, azok stratégiai 

dokumentumokban való fejlesztő célú megjelenítése. Eredmények fejlesztése. 

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Kiemelkedő területek 

 

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

azt kialakítja és működteti. Az intézmény kihasznál minden lehetőségeket, ahol a környezete 

számára bemutathatja értékeit, és a közösség életében is megjelenik feladatvállalásaival. A 

megfogalmazott új intézményi jövőkép eléréséhez szükséges döntések előkészítése, 

egyeztetése, kivitelezése. 

 

Fejleszthető területek 

 

    - 

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Kiemelkedő területek 

 

    A párbeszéd, kommunikációja, kapcsolatok építése, innovációra való törekvése. 

Iskolavezetési stílusa, gyakorlata, kommunikációja a keresztényi elköteleződés 

megingathatatlan alapjain nyugszik, ami szolgálatában mintaértékű. 

 

Fejleszthető területek 

 

    Törvényi ismereteinek erősítése, az intézmény szervezeti működésének hatékonyabbá 

tétele. 

 

4. Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása 

 



Kiemelkedő területek 

 

    Döntéshez szükséges ismereteket megosztja az érintettekkel. A pályázatok az intézményi 

sajátosságokhoz kapcsolódnak, elősegítve a tanulási környezet javítását. Személyes, 

folyamatos kapcsolatot tart a fenntartóval, az Egyházmegyével, a városvezetéssel, a helyi 

plébániával és az intézmény teljes munkatársi körével. Meghallgatja tanácsaikat, 

véleményükre pozitívan reagál és ő is szívesen segít a problémák megoldásában. Széleskörű 

kapcsolatrendszert épített ki az intézményi célok megvalósítása érdekében. Támogatja, 

ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket. 

 

Fejleszthető területek 

 

    A pedagógusok önértékelésének megerősítése, a belső ellenőrzési rendszer működtetése. 

A belső tudásmegosztás különböző formáinak fejlesztése a nevelőtestület igényeinek 

figyelembe vételével. 

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Kiemelkedő területek 

 

    Az intézményvezető számára fontos az intézmény arculata, törekszik a pozitív intézményi 

arculat kialakítására és megtartására. Jó kapcsolatot ápol az intézmény fenntartójával és 

partneri körével. Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. Gondoskodik az intézményhez 

kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségek eredményes elvégzéséről. A vezető célszerűen és 

kreatívan használja fel az iskola rendelkezésére álló intézményi erőforrásokat és ezek 

fejlesztésére törekszik. 

 

 

Intézményi tanfelügyeleti látogatás megállapításai: 

1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

• Jól strukturált és dokumentált, az összehasonlítást lehetővé tevő, belső mérési rendszer 

intézményi szintű kialakítása (saját fejlesztésű, jól kalibrált tantárgyi, illetve komplex 

feladatlapokkal), mely célszerűen kapcsolódik a tanulói teljesítmény rendszeres 

dokumentálásához. • Az intézményi elvárások (adaptált) tanmenetekben történő konzekvens 

megjelenítése, a tanmenetek tartalmi és formai követelményeire vonatkozó intézményi / 

vezetői elvárásrendszer kialakítása. • Az SZMSZ átdolgozása, átgondolása – a Köznevelési 

törvény által alkalmazott terminológiának történő megfeleltetése. 

Kiemelkedő területek: 

• Az intézmény közép- és hosszútávú stratégiája, jövőképe, küldetésnyilatkozata a mérési, 

demográfiai, munkaerő-piaci mutatók, köznevelés-politikai elvárások, változások alapos 

elemzésével, azok figyelembevételével került kialakításra. • Az operacionalizált tervek (éves 

intézményi munkaterv, a munkaközösségek munkatervei) elkészítése a nevelőtestület 

tagjainak bevonásával történik, a megvalósítás a nevelőtestület tagjainak aktív részvételével 

zajlik. • A munkaközösségi struktúra kialakult, a munkaközösségek – elkötelezett 

munkaközösség-vezetőkkel az élükön – a munkaközösségi tagok együttműködésével 

valósítják meg a munkatervi célokat. • Az intézményi pedagógiai folyamatok a tanulói 



személyiség épülését, a szociális kompetenciák növekedését, a közösség fejlődését szolgálják. 

• A nevelőtestület – belső igényből eredő önképzési, továbbképzési folyamatok beiktatásával 

– törekszik az aktuális pedagógiai innovációk megismerésére. alkalmazására. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

• A diákönkormányzat komolyabb mértékű bevonása a közösségi programok 

megtervezésébe, szervezésébe; és a diákönkormányzati tevékenységek, erőforrások 

közösségformálásban, fejlesztésben történő hasznosítása. 

Kiemelkedő területek: 

• Az intézmény fontos, a partneri kör számára is vonzó erőssége a nevelést előtérbe helyező, 

családias légkör, a tanulócentrikus pedagógiai felfogás. • A kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

integrált nevelése-oktatása, a szükséges humán erőforrások megtalálásával / biztosításával; 

ugyanakkor preferencia a tehetséggyanús tanulók azonosítása, gondozása. • Az egészséges 

és környezettudatos életmódra nevelés, melynek gyakorlati megvalósítása során 

(kirándulások, túrák, zarándoklatok) a tanulók környezetközeli élményhez jutnak. • A 

közösségfejlesztést – az intézmény katolikus, egyetemes jellegénél, küldetésénél fogva is – 

elsődleges feladatnak látják. A közösségfejlesztési szándékok maximálisan, aktív 

nevelőtestületi részvétellel, szülői egyetértéssel és támogatással valósulnak meg. • Az 

intézmény gyakorta rendez immár hagyományos – a szülői kör támogatását és aktív 

részvételét is feltételező – közösségi programokat (bálok, színházlátogatás, egyházi típusú 

közösségi alkalmak), melyeken keresztül az iskola a város kulturális, szellemi életébe is 

bekapcsolódik, nyit a külvilág, a külső környezet felé. • Az intézmény jól kialakult, átlátható, 

az aktualitásokhoz rugalmasan alkalmazkodó hagyományrendszerrel bír. • Az 

intézményvezetés folyamatos jelenléte, elérhetősége, nyitottsága, valamennyi intézményi 

folyamatra kiterjedő figyelme 

 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

• Kompetenciamérés szövegértési eredményeinek javítása. • A tanulókövetés rendjének 

kialakítása. (A tanulók további életútjának nyomon követése fontos információkkal szolgálhat 

elsősorban az intézményben végzett oktató munka hatékonyságáról, gyakorlati életben való 

alkalmazásáról, valamint segítségül szolgálhat a pályaorientációs tevékenység során. ) • A 

belső elégedettségmérés rendjének és módszereinek kialakítása. 

Kiemelkedő területek: 

• A pedagógiai folyamatokat átgondolják, megtervezik, levonják a megfelelő konzekvenciát 

és megalkotják a fejlesztési és a tehetséggondozáshoz szükséges terveket. • Mérési-

értékelési módszerek jól működnek, az óralátogatások, önértékelések rendszere hasznos. • 

Sportverseny-eredmények a tárgyi feltételek hiányának ellenére • A külső kapcsolatok 

javulása révén megjelenő elismertség növekedése (városi szereplések, ünnepélyek 

rendezése, közös játszótér építés) 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 



A belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció megfelelően működik az intézményben, 

ezért ezen a területen nem jelöltünk meg fejleszthető területet. 

Kiemelkedő területek: 

• Pedagógus és szülői összefogás, segítségnyújtás. • Belső kapcsolatok terén erős a 

munkaközösségi szintű kapcsolati háló. • Az információáramlás hatékonysága. • Hatékony 

tudásmegosztás (Balogh Antal Közkincstár, amelyen minden kolléga közzé teheti jó 

gyakorlatát) • A vezetőség továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremtő hozzáállása. 

• A megindult fejlesztések, amelyek a mindennapi hatékonyabb működést szolgáló 

feltételeket teszik lehetővé. (Látványtervek: új sportcsarnok, közösségi tér, szaktantermek 

felszereltséggel) 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

• Pedagógusok, nem pedagógus alkalmazottak panaszkezelése. • A pedagógusok és az 

intézményvezető erkölcsi elismerése melletti anyagi megbecsülése kitüntetésekkel, díjakkal a 

fenntartó részéről. 

Kiemelkedő területek: 

• Az intézmény kiemelkedő közéleti és sport tevékenysége, a hiányzó tornaterem ellenére • 

Az információátadás változatos formái helyi médiákban, interneten • A pedagógiai célok 

meghatározása során a szülői elvárások és a szakmai követelmények összehangolása • Az 

intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tevő tájékoztatási kötelezettségei. • 

A közszolgálati munka megszervezése és nyilvántartása • Iskolai étkeztetés szervezése, 

lebonyolítása 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 

• A belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési terv • Az ötéves továbbképzési 

program 

Kiemelkedő területek: 

• Az intézmény vezetőségének hagyományápoló, hagyományteremtő munkája • Az 

intézményben dolgozók és külső partnereik hagyományőrző és ápoló tevékenysége • Az 

intézmény lehetőség-teremtése az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző 

műhelyfoglalkozásokra, szakkörökre 

 

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: 

• Jövőre vonatkozó oktatási stratégiák keresése fejlesztési terv alakjában. • Tényleges 

névsorokat tartalmazó öt éves továbbképzési program 

Kiemelkedő területek: 

• A kitűzött stratégiai célok következetes szem előtt tartása. • A nevelőtestület tagjainak 

ösztönzése a továbbtanulásra, továbbképzések elvégzésére az intézményvezetés részéről. • 

Eredmények, felmérések kiértékelése, elemzése és dokumentálása. Jövőre vonatkozó 

oktatási stratégiák keresése. 


