
Intézményi tanfelügyeleti értékelés 2022. 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

Fejleszthető tevékenységek 

 Az év végi beszámolók szempontjainak illeszkedése az intézményi önértékelési rendszerhez. 

 A tanulói teljesítmények folyamatos követése, dokumentálása, elemzése, és az egyes évek 

értékelési eredményeinek összehasonlítása, szükség esetén fejlesztési terv készítése (nem 

AJTP-s tanulók esetében). 

 Az intézményi önértékelés tapasztalatainak markánsabb megjelenítése javasolt a tervezési 

dokumentumokban. Új, aktualizált „Önértékelési Szabályzat” készítése javasolt. 

 

Kiemelkedő tevékenységek 

 Az intézményvezető irányításával készülnek a stratégiai és operatív dokumentumok, melyek 

kialakításában fontos szerepet kapnak a szakmai teamek. Az operatív dokumentumok 

tartalmazzák a szakmai csoportok munkatervét is, koherensen illeszkednek a stratégiai 

dokumentumokhoz. 

 Az intézmény egyik kiemelt nevelési területe a környezeti nevelés, ennek értelmében a PP-ben 

és az éves tervezésükben részletesen megfogalmazzák az alapelveket, célokat, és ehhez 

szerteágazó tevékenységet rendelnek. Az éves tervezést az Öko-team munkája alapozza meg 

 Az intézmény a tanulók megismerésére sokrétű, a fejlődés, fejlesztés irányát meghatározó 

mérésirendszert dolgozott ki és működtet. A méréseket a Mérési team tervezi, irányítja és 

dolgozza fel. 

 A vezető képes a pedagógusoknak lehetőséget biztosítani a szakmai céljaik megvalósítására, 

az egyéni erősségeikre építve együttműködésre ösztönözni őket. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Fejleszthető tevékenységek 

 A szülők tágabb körű és hatékonyabb bevonása a szervezeti és tanulási kultúrát fejlesztő 

intézkedések meghozatalában. 

 Az éves kollégiumi beszámolók tartalmazzák a mérési eredményekből levont fejlesztő célzatú 

következtetéseket, az ezekre irányuló személyiségfejlesztési feladatokat. Javasolt, hogy az 

intézményi éves munkatervekben megfigyelhető legyen a különbözőfejlesztések egymásra 

épülése, folyamatossága, tendenciája, szükség esetén korrekciója. A tehetséges-, valamint a 

leszakadó, illetve a gyengén teljesítő tanulók számára intézményi szinten készüljön tervezés: 

mentorálás, tanulói fejlesztési tervek létrehozása és nyomon követése, főként a 

lemorzsolódással veszélyeztetett diákok esetében. Összehangolt, célzott, és hatékony 

kommunikációt célszerű kiépíteni a szülőkkel, szorosabb és gyakoribb konzultációkkal növelni 

szerepvállalásuk. 

  



Kiemelkedő tevékenységek 

 Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az intézményt. A tanulók személyes és 

szociálisképességei felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket és technikákat hatékonyan 

alkalmazzák a kollégium pedagógusai. 

 Az intézmény pedagógusai a tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztésével 

kapcsolatos ismereteiket továbbképzéseken, konferenciákon, műhelyfoglalkozásokon szerzik 

és gyarapítják. 

 Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata az éves 

munkatervben és az éves beszámolóban is kiemelt helyen szerepel, és illeszkedik a PP. 

irányelveihez. Az e területeken tervezett tevékenységek és azok megvalósulása egyaránt 

nyomon követhető. 

 Kiemelt szerepű a közösségépítés, melyben a DÖK fontos szerepet vállal. 

 Hagyományápolás, közösségi rendezvények szervezése, a közösségi élet támogatása. 

 Kiemelkedő a pedagógusok, tanulók közötti folyamatos együttműködés és információcsere 

 

3. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények 

Fejleszthető tevékenységek 

 A tanulók, szülők, társintézmények, KÉSZ, civil szervezetek, kulturális intézmények, fenntartó 

a kollégium legfontosabb partnerei. A partnerekkel való kapcsolattartás részben szabályozott 

– tartalmi leírás nem található, a sikerkritériumok meghatározásában való együttműködés 

nem jelenik meg a dokumentumokban. 

 A tanulmányi eredmények számszerű, statisztikai bemutatása mellett, elemző értékelése és 

több év viszonylatának összehasonlítása. 

 A végzős tanulók további eredményeinek felhasználása a pedagógiai munka fejlesztésére.  

Kiemelkedő tevékenységek 

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység, a tehetség, 

képességkibontakoztatását segítő tevékenységek, differenciálása kiemelkedő. 

 A munkatervben részletesen lebontottak a feladatok. Törekednek az egyenletes terhelésre, 

mindenki tevékenykedik valamilyen szakmai teamben, vállal egyéb feladatokat. Az 

együttműködésből mindenki aktívan kiveszi a részét, ezért az eredményekhez mindenki 

hozzájárul. Sokrétű szakmai tevékenységet folytatnak, ennek megfelelően sok szakmai 

partnerrel, szervezettel működnek együtt. Az intézmény egyik erőssége az innováció, sok 

pályázatba kapcsolódnak be. Szakmai munkájukat több címmel is elismerték: OH 

Bázisintézménye, PTE Partnerintézménye, Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Ökokollégium, 

European Talent Point, Fogyasztási Tudatosságra Nevelő Iskola. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Fejleszthető tevékenységek 

 Az intézményi önértékelés keretében, a pedagógusok önértékelésének objektívebb, 

reálisabb megítélése érdekében minden terület számbavétele. Motivációjuk, szakmai 

elkötelezettségük növelése érdekében a kiemelkedő területek megállapítása. 

 Javasolt a dokumentáció rendszeres ellenőrzése, ennek dokumentálása, a megállapítások, 

eredmények visszacsatolása; ajánlott azintézményben működő pedagógiai folyamatok, 



nevelőtestület ellenőrzésének, értékelésének folyamatos rögzítése, az eredmények 

visszacsatolása, célzott stratégia alkotása. 

Kiemelkedő tevékenységek 

 A munkaközösség és az egyes szakmai teamek éves programot állítanak össze, amelyek az 

intézményi nevelési célok megvalósítását szolgálják. A munkaközösség és a szakmai 

teamek vezetői az éves terv elkészítésébe bevonják a kollégákat. A szakmai csoportok 

tevékenysége és felelősi rendszere kidolgozott, dokumentált, hatáskörük tisztázott. 

 A pedagógusok nyitottak az innovációra, gyakoriak az általuk indított fejlesztések. Egy 

munkaközösség mellett egyes nevelésiterületeket szakmai teamek koordinálják, 

rendszeresen műhelyfoglalkozásokat tartanak belső és külső partnerek számára, melynek 

keretében tudás átadása is zajlik. A belső tudásmegosztás működtetése az 

eredményességet szolgálja, amelyben a munkaközösség, a szakmai teamek komoly 

feladatot vállalnak. 

 Az információátadás gazdag módszertannal, eszközökkel történik: az intézmény él az 

információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Fejleszthető tevékenységek 

 Az intézmény partnerlistájának összeállítása, a partnerekkel történő együttműködési 

megállapodásában megfogalmazott tartalomleírás segítse elő a tudatos vezetői és 

nevelőtanári tervezési tevékenységet. Javasolt az együttműködéseket irányított 

tevékenységekkel feltölteni, célindikátorokat megjelölni az eredményes partnerség 

megvalósulásának mérésére. A szülők aktívabb szerepvállalása érdekében szorosabb és 

gyakoribb konzultáció szükséges intézményi szinten. 

Kiemelkedő tevékenységek 

 A pedagógiai program célkitűzéseinek, feladatainak teljesüléséhez igazodó külső 

kapcsolatrendszert alakított ki az intézmény. Az intézmény minden pedagógusa részt vesz 

a partnerekkel történő együttműködésben. 

 A szakmai munka színvonalának emelése, a vezetők és pedagógusok módszertani-

pedagógiai kultúrájának fejlesztése érdekében, több szakmai szervezet munkájának aktív 

résztvevője. 

 Az intézmény pedagógusai, diákjai, szervezőként és résztvevőként is részt vesznek helyi 

közéletben, városi, regionális és országos szintű rendezvényeken, versenyeken, 

vetélkedőkön. A rendezvények kapcsolódnak az intézmény fő nevelési területeihez. 

 A fenntartható fejlődés pedagógiájának megvalósítása érdekében változatos 

programokon, projekteken erősítik a tanulók szemléletét. 

 

6. A pedagógiai működés feltételei 

Fejleszthető tevékenységek 

 A tárgyi és személyi feltételek felmérése rendszeresen megtörténik (Pedagógiai program, 

munkatervek, beszámolók, Továbbképzési program), de az intézmény nem rendelkezik a 

belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó, helyzetértékelésen és igényfelmérésen 

alapuló intézkedési tervvel, így ennek megvalósíthatósága nem nyomon követhető. 



Javasolt a munkavállalókkal, partnerekkel és a fenntartóval egyeztetett intézkedési terv 

elkészítése, működtetése és ennek dokumentálása. 

Kiemelkedő tevékenységek 

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

eszközök kihasználtsága, alkalmazásuk nyomon követhető.  

 Az intézmény továbbképzési programja tartalmazza a kollégiumban dolgozó 

pedagógusokra vonatkozó terveket, melyeknél meghatározóak az intézményi célok, 

valamint az egyéni életpályák is. A program a "tudásintenzív szervezeti működés" 

megteremtésének jegyében készült. 

 A vezető felkészült a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. A vezető 

elkötelezett és elhivatott szakember. 

 Az intézménypedagógusai gyűjtik, megosztják és alkalmazzák a jó tanulásszervezési és 

pedagógiai gyakorlatokat azintézményen belül és kívül.  

 Az intézmény változatos hagyományokkal rendelkezik, amelynek ápolása és a partnerekkel 

történő megismertetése kiemelt cél. Programjaik meghatározó szerepet töltenek be a 

közösségi nevelés, a tehetségek kibontakoztatása és a személyiségfejlesztés területén. 

 

7. Az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvben 

meghatározottországos szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés 

Fejleszthető tevékenységek 

 Az objektívebb értékelés és a megvalósulás biztosítása érdekében, a tervezési 

dokumentumokban szereplő feladatokhoz, tevékenységekhez eredménymutatók, 

sikerkritériumok meghatározása, az elvárt eredmények nevesítése, visszamérésének 

beépítése a következő folyamat tervezésébe. Javasolt ezek megjelenítése és hosszú távú, 

több ciklusú visszamérése. 

Kiemelkedő tevékenységek 

 Az intézmény Pedagógiai programjának koherenciája a kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumokban foglaltakkal és tartalmi elvárásokkal. 

 Minden tanév átgondolttervezéssel kezdődik. Az intézmény tevékenységi területein 

megfogalmazzák a célokat, feladatokat és ehhez megfelelő tevékenységeket terveznek, 

melyet ütemeznek és felelősöket rendelnek hozzá. Azéves munkatervben ezeket 

táblázatos formában rögzítik, így strukturált, mindenki számára jólátlátható. 

 A tantestület elhivatott saját maga fejlődésre, valamint a tanulók fejlesztésére. Nevelési-, 

oktatási módszereik változatosak. A tanítás támogatására eszközöket biztosítanak a 

lehetőségek szerint (IKT eszközök, könyvtár). 

 


