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1. Pedagógiai folyamatok 

Fejleszthető területek: 

Jó gyakorlatok gyűjtésének és továbbadása gyakorlatává váljon az intézménynek. Belső 

ellenőrzés terv kiterjesztése az ellenőrzés gyakoriságára és az eszközök megnevezésére. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézményi önértéklési folyamata. Az ellenőrzési és értékelési rendszert, szempontokat 

időben megismertetik az érintettekkel. Minden kiemelt figyelmet igénylő tanuló szakszerű 

ellátására tudatosan készül az intézmény. Az SNI, BTMN és hátrányos helyzetű tanulók 

fogadását nem teherként, hanem kihívásként éli meg a tantestület. Egészségfejlesztés és sport. 

Diákönkormányzat bevonása a megvalósítási folyamatokba. Hagyományok ápolása, jól 

szervezett közösségi élet, tartalmas iskolai programok, innovatív és gyermekszerető munkáját 

színvonalasan végző pedagógusok és vezetők. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Fejleszthető területek: 

Belső hospitálások intézményszintű tudásmegosztása. 

Kiemelkedő területek: 

Hagyományos és korszerű infokommunikációs eszközökre alapozva megvalósul a 

pedagógusok és a diákok, valamint a szülők közötti információáramlás. A családlátogatást 

fontosnak tartják és alkalmazzák. A szülők szerepe a közösségi programokban. 

Hagyományápolás által a közösségi életre nevelés, identitásuk. A kiemelt figyelmet igénylő 

tanulókkal kapcsolatos információkezelés zökkenőmentes, a szükséges megkülönböztetett 

figyelmet a diákok megkapják. Erzsébet - táborban való részvétel pályázat útján. 

3. Eredmények 

Fejleszthető területek: 

A továbbtanuló diákok eredményeinek nyomon követése, középfokú intézmények által 

megküldött eredmények elemzése, felhasználása a lehetőségek tükrében. Szlovák nemzetiségi 

versenyekbe való bekapcsolódás. 

Kiemelkedő területek: 

Sporteredmények Bozsik program keretében. Az eredményekről való tájékoztatás az érintettek 

felé. A belső mérések eredményeinek elemzése, kiértékelése, azok visszacsatolása a fejlesztés 

folyamatába. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Fejleszthető területek: 

Jó gyakorlatok összegyűjtése belső és külső megosztása. 

Kiemelkedő területek: 
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A belső információáramlás a hagyományos és korszerű technikákra alapozott. A tanuló 

nevelése/oktatása érdekében a pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással és a 

segítő szakemberekkel a felmerülő problémák megoldásában. Továbbképzésekre, megújulásra 

lehetőséget teremt a vezetőség, támogató ebben és megteremti a feltételeket pályázatok útján 

is. Innovatív együttműködés jellemző a tantestületre, melyre az intézmény vezetősége 

támaszkodhat. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Fejleszthető területek: 

Kapcsolatok bővítése hazai szlovák nemzetiségi iskolákkal. Panaszkezelési szabályzat 

megalkotása. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási 

kötelezettségének. A partnerek véleményezési lehetőségét folyamatosan biztosítják, és a 

tervezésbe bevonják. A pedagógusok és tanulók részt vesznek a különböző helyi, regionális 

rendezvényeken. Az iskola a településen, aktív szereplője és szervezője a helyi kulturális 

életnek. A külső partnerekkel való együttműködés tartalmas, sokrétű és folyamatos. 

Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal, közös rendezvények szervezése. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

Fejleszthető területek: 

IKT eszközök még hatékonyabb alkalmazása az oktatási és nevelési folyamatban. 

Továbbképzés a különös bánásmódot igénylő tanulók megsegítése érdekében. 

Kiemelkedő területek: 

A tárgyi környezet a pedagógiai céloknak megfelelően kialakított, fejlesztésük folyamatos. 

Sikeres pályázat infrastruktúra fejlesztésére. A nevelőtestület és az intézményvezetés jól 

összeszokott kialakult értékrend alapján dolgozik együtt. A humán erőforrás tudatos tervezése 

a pedagógiai munka feltételeinek biztosítására. Az intézmény és telephelye barátságos, ahol a 

tanulók, a tanárok és a szülők jól ismerik egymást és a közöttük lévő személyes kapcsolat jó 

alapot ad a mindennapi munka során felmerülő nehézségek megoldásához. 

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

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 

Fejleszthető területek: 

A tantervi szabályozó dokumentumok, elvárások, célok eddigi koherenciájának fenntartása. 

Kiemelkedő területek: 

A stratégiai dokumentumok – jogszabály követő - összehangolt kidolgozása lehetővé teszi a 

pedagógiai folyamatok nyomon követését. A humánerőforrás fejlesztésének tervezésekor 

maximálisan tekintettel vannak az intézmény jelenlegi és jövőbeni igényeire, céljuk a jobb 

szakmai színvonal biztosítása. A Munkatervek és megvalósulás dokumentumainak összhangja. 

Tárgyi erőforrások folyamatos fejlesztése és bővítése. 


