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1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 

1.1.1. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és 

amunkaközösségek terveivel. 

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

tervezésés az intézményi stratégiai célok viszonya? 

1.2.2. Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai 

céljaivalösszhangban készülnek. 

1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása? 

1.3.3. 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. 

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

1.4.4. Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 

1.5. Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és tényleges megvalósulásának a viszonya? 

1.5.5. A pedagógus, tervező munkája során figyelembe veszi az 

intézményevonatkozásában alkalmazott tantervi, tartalmi és az intézményi 

belső elvárásokat, valamint az általa nevelt, oktatott egyének és csoportok 

fejlesztési céljait. 

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 

1.6.6. Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és 

apedagógusok önértékelése során is. 

1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés? 

1.7.7. Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, 

alapjátaz intézményi önértékelési rendszer jelenti. 

1.8. Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés működése a gyakorlatban? 

1.8.8. A tanulók értékelése az intézmény 

alapdokumentumaibanmegfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és 

követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 

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

önértékeléspedagógusértékelés, tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések.) 

1.9.9. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, 

módosításasorán megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk 

felhasználása. 

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). 

2.2. Hogyan fejlesztik az egyes tanulók személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a 

kiemeltfigyelmet igénylő tanulókra)? 

2.2.4. A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a tanulók személyes és 

szociálisképességeinek fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat megosztják 

egymással. 
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2.3. Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése? 

2.3.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a 

pedagógusokmegfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és 

oktató munkájukban. 

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

2.4.10. Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű 

tanulókmegkülönböztetett figyelmet kapnak. 

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

2.5.13. A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a 

gyakorlatbanalkalmazzák a téma elemeit. 

2.6. Hogyan segíti az intézmény a tanulók együttműködését? 

2.6.15. A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának 

ismeretével, ésaz alapján valósítják meg a rájuk bízott tanulócsoportok, közösségek 

fejlesztését. 

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

2.7.19. Közösségi programokat szervez az intézmény. 

3. Eredmények 

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 

3.1.1. Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: 

kompetenciamérésekeredményei, 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, stb. 

3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? 

3.2.5. Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az 

elvártaknak megfelelő. 

3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 

3.3.9. Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről 

szólóinformációk belső nyilvánosságáról. 

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 

3.4.12. A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 

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 

együttműködésejellemző (szakmai) munkaközösségek, egy osztályban tanító 

pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok. 

4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 

4.2.8. Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó 

gyakorlatokismertetése, támogatása. 

4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

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

eszközeivel. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

5.1. Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 
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5.1.1. A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 

5.2.3. Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett 

külsőpartnerekkel való egyeztetés. 

5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 

5.3.7. Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz 

tájékoztatásikötelezettségeinek. 

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 

szervezetekmunkájában és a helyi közéletben. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

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

céljainak? 

6.1.1. Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program 

megvalósításáhozszükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó 

felé. 

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

nevelésének,oktatásának? 

6.2.3. Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés 

megtörténjen, ésehhez rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök. 

6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága? 

6.3.5. Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató 

munkájában, az eszközök kihasználtsága, tanórán való alkalmazásuk nyomon 

követhető. 

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

értékeinek,céljainak? 

6.4.6. A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült 

problémákatidejében jelzi a fenntartó számára. 

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

módszereketalkalmaz? 

6.5.12. Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési 

éspedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 

6.6. Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája? 

6.6.16. Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek 

azintézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a 

nevelő-oktató munka részét képezik. 

6.7. Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás? 

6.7.18. A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi 

szabályozásában(SZMSZ) rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat 

megvalósulását. 

6.8. Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen témákban), valamint 

afejlesztésekbe? 

6.8.21. Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés 

előkészítésbetörténő bevonása – képességük, szakértelmük és a jogszabályi 

előírások alapján. 
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6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 

6.9.23. Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív 

gondolkodástösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi 

szabályozódokumentumban 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 

szabályozódokumentumban meghatározott célok a pedagógiai programban? 

7.1.1. Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért 

felelősminiszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal. 

7.2. Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok 

operacionalizálása,megvalósítása? 

7.2.3. Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek 

terveinekütemezése, ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési 

tervekben rögzítésre is kerül. 


