
 

 Jegyzőkönyv  

Az eljárás azonosítója O757905474962017A002 

Az eljárás típusa Önértékelés 

Az értékelt neve Horváthné Gacsályi Marianna 

Az értékelt azonosítója 75790547496 

Az adatgyűjtés módszere Dokumentumelemzés 

Az adatgyűjtést végző neve Enyedi Judit 

Az adatgyűjtést végző 
oktatási azonosítója 

75526366183 

Az adatgyűjtés dátuma  

 

A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai 

 

1. Az előző vezetői ellenőrzés(ek) fejlesztési tervei (az önértékelés során feltöltött 

önfejlesztési terv módosítása) és az intézményi önértékelés(ek) adott vezetőre 

vonatkozó értékelőlapjai, önfejlesztési tervei 

  

1. Melyek a vezető kiemelkedő és melyek a fejleszthető területei? 

  

2. Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan születtek a fenti 

eredmények? 

  

3. Milyen irányú változás / tendencia látható az önértékelési eredményekben a korábbi 

tanfelügyeleti eredményekhez képest az egyes területeken? 

  

 

  



2. Vezetői pályázat/program 

  

1. Mi a vezető által megfogalmazott jövőkép? Ez hogyan függ össze a köznevelési rendszer előtt 

álló feladatokkal? 

A vezető által megfogalmazott jövőképben egy hagyományaira alapozó, modern iskola 

jelenik meg, melyet közös, minden érintett felet bevonó párbeszéden és 

együttmunkálkodáson keresztül mi magunk hozunk létre. Ez a szemlélet teljesen 

összhangban van a köznevelési rendszer előtt álló feladatokkal, hiszen a XXI. századi 

iskolának hasonló elvekre kell épülnie.   

 

2. Milyen célokat fogalmaz meg a vezető? Ezek milyen kapcsolatban vannak a köznevelési 

rendszer előtt álló feladatokkal? 

A vezető legfőbb céljai között szerepel, a képességekhez igazodó elvárások és a tehetség 

kibontakoztatása, a neveltségi szint emelése, a tudás értékének előtérbe helyezése, a 

digitális kompetenciák erősítése, az egészséges életmód és környezettudatos magatartás 

széles körű népszerűsítése. A vezetői programban számos ponton találhatóak olyan 

elképzelések melyek összhangban vannak a köznevelési rendszer kitűzött céljaival. (Lásd 

Nemzeti Alaptanterv I. rész I.1 A köznevelés feladatai) 

  

3. A vezető a stratégiai vezetői célokat hogyan bontotta le operatív célokra? 

Az operatív célok meghatározása az intézmény szervezeti struktúrájának figyelembe 

vételével kerültek meghatározásra, annak minden szintjére kiterjednek (munkaközösségek 

munkacsoportok). A dokumentumban operatív célok időrendi lebontása is nyomon 

követhető.     

  

4. A vezetői programalkotásban hogyan kapcsolódik a hagyományőrzéshez az innovatív 

gondolkodás, tervezés? 

A vezetői program nagyon hangsúlyosan épít az iskola hagyományaira, a jövő feladatait a 

múlt eredményeinek figyelembe vételével tervezi meg. Eme lett, innovatív, proaktív szemlélet 

jellemzi, a mind nevelés-oktatási, mind szervezeti szempontból. Ezek a modern oktatási 

technikák széles körű használatán, illetve a közösségi programok szervezésén keresztül 

valósulnak meg.     



5. Hogyan tervezi a vezető a pedagógusokkal való együttműködést? 

A vezetői program hangsúlyos eleme a pedagógusokkal történő folyamatos együttműködés 

a közös munka párbeszéden alapuló megtervezése. A vezetői program rögzíti a 

pedagógusokkal történő együttműködés formális kereteit, tervezés, megvalósítás és 

visszacsatolás tekintetében. 

  

6. Hogyan, milyen témákban történik meg a vezető erősségeinek, kiemelkedő területeinek a 

meghatározása? 

A vezetői erősségek meghatározása a vezetői program “Szakmai Hitvallásom” részben (II.1) 

találhatóak. A vezető erősségeinek meghatározása mind szakmai-vezetői, pedagógiai- mind 

kommunikációs és interperszonális tekintetben azonosíthatók.  

 

7. Hogyan tervezi a vezető a vezetői programban vezetői fejlődése lehetőségeit? 

Vezetői fejlődése lehetőségeit az intézmény szervezeti struktúráján keresztül illetve az iskola 

külső kapcsolataiba ágyazva mutatja be. A vezető tisztában van a különböző szereplőkkel 

folytatott intenzív, párbeszéden alapuló munka vezetői személyiségre hatásával. A program 

számba veszi azokat a tényezőket is melyek nehezíthetik a vezetői fejlődését. A program 

tartalmaz elképzeléseket ezen elemek kiküszöbölésére is.         

 

8. Hogyan jelenik meg a vezetői programban a tanulás eredményességének biztosítása? 

A tanulás eredményességének biztosítása pontos és kiszámítható tervezésen, az elvárások 

egyértelmű és személyre szabott voltán, a folyamatos ellenőrzésen és visszacsatoláson 

alapulnak. A tanulás eredményességét a programban hangsúlyos helyen szereplő 

kiszámítható nevelés-oktatási környezet is biztosítja.   

 

9. Hogyan jelenik meg a vezetői programban a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása? 

A vezetői programban a tanulók tanórán kívüli foglalkozásának széles spektruma jelenik 

meg. A program célja, hogy a tanórán kívüli foglalkozások keretében a diákok felfedezhessék 

egyéni érdeklődési körüket és kibontakoztathassák tehetségüket. A tanórán kívüli 

foglalkozások a vezetői program oktató-nevelő részében találhatók (Lásd: III.6.2.)  

 

 



10. Milyen szerepet kap a vezetői programban a fejlesztő célú értékelés, a reflektivitás?  

A fejlesztő célú értékelés a megfelelő munkafázisban kiemelt jelentőségű a programban. A 

vezetői program szemléletében is reflektivitásra ösztönöz, a fejlesztő célú értékelés formai 

kereteit is meghatározza.  

 

11. Hogyan jelenik meg a vezetői programban a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelése, 

oktatása? 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésének elvei a vezetői program 3.6.12 részében 

találhatóak. A programban pontos meghatározásra kerül a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

köre, illetve a fejlesztésükre szolgáló formai keretek és eszközök. A programban kiemelt 

figyelmet igénylő tanulók oktatásának céljai is nyomatékosan jelennek meg.  

  

 

  



3. Pedagógiai program 

 

S.sz. 

 

Értékelési szempont 
 

 1. Mi az intézményvezető által megfogalmazott jövőkép? Ez hogyan függ össze a 

pedagógiai program céljaival?  
 

Küldetésnyilatkozat  

„A Herceghalmi Általános Iskola Herceghalom község köznevelési intézményeként 

ellátja az alapfokú köznevelési faladatokat. 

Célunk, hogy a közoktatás a település lakói számára modern körülmények között, 

világosan megfogalmazott tartalmakkal, megfelelő eszközökkel, felkészült 

pedagógusokkal történjen. Szeretetteljes, családias légkörben kívánjuk elérni azt, 

hogy minden gyermek adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének 

megfelelő képzést kapjon. 

Iskolánk a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosít. A 

nevelés-oktatás során figyelembe vesszük a gyermekek képességeit. Tanulóinkat 

olyan légkörben neveljük, amelyben biztonságot, törődést, odafigyelést éreznek. 

Pedagógiai tevékenységünk középpontjába az emberközpontú nevelést állítjuk. 

Intézményünkben fontos a tudás, a szilárd, biztos ismeretek nyújtása, az egy életen 

át tartó tanulás megalapozása, kulcskompetenciák fejlesztése, a társadalmilag 

elfogadott értékek, a hagyományok, a nemzeti kultúra átadása és ápolása. 

Pedagógusaink számára fontos a tanulás szeretetének kialakítása, a személyes 

fejlődésnek, egyéni képességeknek a kibontakoztatása és folyamatos művelése. 

Fontos az a fajta nevelő munka, amelynek során a világra rácsodálkozó tanítvány 

fejlődik – változik – tökéletesedik. Fontos, hogy kialakítsuk tanulóinkban az igényt az 

egészséges életmód és környezettudatos értékrend iránt. 

Célunk a partnerközpontú szemlélet kialakítása: a pedagógusok szülőkkel, diákokkal 

és más partnerekkel való szoros együttműködése. Szeretnénk diákjainkat örülni 

tudó, embertársaikat tisztelő, toleráns, a továbbtanulásra – akár egy egész életen át 

– is képes emberré, munkaerővé nevelni. 

Egész iskolai közösségünk – diákok, tanárok, szülők – ezen célok megvalósításáért 

munkálkodik az intézményben.” 

Az intézményvezető által megfogalmazott jövőkép /küldetésnyilatkozat/ teljes 

mértékben összefügg a Pedagógiai program céljaival. 

 
 



2. 
 

 

A vezetői programban megfogalmazott célok és a pedagógiai program céljainak 

összhangja. 
 

Jövőkép – Pedagógiai program idevonatkozó része 

…… világosan megfogalmazott tartalmakkal, megfelelő eszközökkel, felkészült 

pedagógusokkal történjen 

 Pedagógiai alapelveink 8. o. 

 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 10. o. 

 A pedagógusok helyi intézményi feladatai 31. o. 

 Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 34. o. 

 A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 57. o. 

 A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 58. o. 

 

…… minden gyermek adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő 

képzést kapjon 

……. a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosít 

……. az oktatás során figyelembe vesszük a gyermekek képességeit 

……. egy életen át tartó tanulás megalapozása, kulcskompetenciák fejlesztése 

……. a társadalmilag elfogadott értékek, a hagyományok, a nemzeti kultúra átadása 

és  ápolása  

 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 14. o. 

 A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló 

tevékenységi rendszer és szervezeti formák 27. o. 

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendje 38. o. 

 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei 52. o. 

 A választott kerettanterv, az iskolában tanított kötelező és nem kötelező 

/választható/ tantárgyak és óraszámaik /óraterv/ 55. o. 

 Egész napos iskola 82. o. 

 A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 85. o. 

 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 90. o. 

 Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek, beleértve a projektoktatást 

is. A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a 

tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, 

együttműködésére épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján 

106. o. 

 Az iskolai nevelés és oktatás esetén a helyi tanterv a fogyatékosság típusához és 

fokához igazodó fejlesztő program 107. o. 

 

……. partnerközpontú szemlélet kialakítása: a pedagógusok szülőkkel, diákokkal és 

más partnerekkel való szoros együttműködése 

 Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok a szülő, a tanuló, a 

pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 44. o. 



 
 

3. 

A pedagógiai program alapelvei, céljai, feladatai hogyan támogatják a tanulói 

eredmények javulását?  
 

Pedagógiai programunk alapelvei, céljai, feladatai pedagógusaink mindennapi 

nevelő és oktató munkájában a következőképpen támogatják a tanulói eredmények 

javulását: 

 

 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük 

 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük 

 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban 

 az iskola, oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széles körű 

fejlesztésében látjuk 

 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit 

 biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képesség-

kibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres 

integrációt, illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi 

beilleszkedés követelményeinek 

 célunk, hogy a tanuló jó eredmények elérésére törekedjen /játékban, munkában, 

tanulásban/ - kellő motiválás 

 alsó tagozaton egész napos iskola /iskolaotthon/ működik (1-4. osztály) 

 4. osztálytól 2 idegen nyelvet (angol, német) tanulhatnak diákjaink 

csoportbontásban 

 bontott csoportban tanulják felsőseink a matematikát 

 a gyerekek felzárkóztatása érdekében szakembereket, fejlesztő pedagógust, 

logopédust, pszichológust, gyógypedagógust alkalmazunk 

 a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók egyéni, felzárkóztató foglalkozáson 

vesznek részt 

 kiemelt feladat a tehetséggondozás, tanítványaink eredményesen szerepelnek 

megyei és országos versenyeken 

 

 



4. 

A pedagógiai program alapelvei, céljai, feladatai hogyan támogatják a fejlesztő szemlélet 

érvényesülését?  

 

Iskolánk a fejlesztéseket a legkorszerűbb innovációk alkalmazásával alapozza meg, 

mint például a tehetségponttá válás. Így lehetővé válik egyszerre a fejlesztés és a 

felzárkóztatás követelményeinek teljesítése is. 

Pedagógusaink leginkább a tanórákon fejlesztik a tanulók alapkészségeit.  Korszerű, 

a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújtanak, 

mely vonatkozik az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára. Ezzel megalapozzák a tanulók műveltségét, 

világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb 

környezetükben. 

 

A fejlesztő szemlélet abban is megmutatkozik, hogy a gyermeki személyiség 

sokoldalú fejlesztése a cél. 

Mivel iskolánk minden tanuló számára biztosítja az esélyegyenlőséget, ezért ennek 

érdekében: 

a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára képesség kibontakoztató 

foglalkozást tartunk, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve 

azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés 

követelményeinek 

a gyengébb képességű tanulóinkkal fejlesztő pedagógus foglalkozik. 

  

  Tanulóink egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük /differenciált 

órai munka és házi feladat/.  

 

A fejlesztő szemlélet az osztályközösségek kialakításában, megerősítésében is 

megnyilvánul. Közös programok szervezése /színházlátogatás, múzeum, iskolai 

rendezvények, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, stb./. 



5. 

A pedagógiai program alapelvei, céljai, feladatai hogyan támogatják az egyéni 

bánásmód érvényesülését?  

A pedagógiai programunk részletesen foglalkozik az egyéni bánásmód 

érvényesülését szolgáló tevékenységgel. 

 

A gyerekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 85. o. 

 

  

 

 

 

 

 

  



4. Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók 

  
Az értékelt dokumentum címe: Munkatervek (2014-2015,2015-2016) Beszámolók (2014-

2015,2015-2016) 

 

 
 

S.sz. 

 

Értékelési szempont 
 

 

 

1. 

Hogyan valósul meg a mérési, értékelési eredmények beépítése a tanulási-tanítási 

folyamatba?  

 

A mérés-értékelési eredmények beépítése nyomon követhető mind a 

munkatervekben mind a beszámolókban. A pedagógiai munka során (év eleji, félévi, 

év végi mérések) illetve intézményi országos mérések alkalmával (DIFER, NETFIT, 

Kompetenciamérés) kapott eredmények alapján (beszámolók) kerül megtervezésre 

a következő évi munka (munkatervek) az alábbi módszerekkel: intézkedési terv 

(kompetenciamérést követően), tanulócsoportra szabott tematikus terv, 

tehetséggondozás-versenyfelkészítés, különféle egyénre szabott módszerek a 

tanulási nehézségekkel küzdők számára.  

 

2. 

Hogyan irányítja a pedagógiai tervező munkát, a tanmenetek, foglalkozási tervek 

kidolgozását és összehangolását annak érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a 

helyi tanterv követelményeinek teljesítését valamennyi tanuló számára?  

 

A pedagógiai tervező munka és a tanmenetek összehangolása tanévkezdéskor 

történik. A tervező munka különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanmenetek, és 

foglalkozási tervek teljes összhangban legyenek a helyi tantervvel, megfeleljenek a 

tanulók életkori sajátosságainak és megjelenjen bennük a tantárgyköziség. A 

tervezés szerves része az értékelés és a pedagógiai visszacsatolás, amely elősegíti a 

tervezési dokumentumok felülvizsgálatát, és a tanmenetek tanulócsoporthoz 

igazítását. 



 
 

3. 

Mi történik azokkal a területekkel, amelyek stratégiai vagy operatív szempontból 

fejlesztésre szorulnak?  

 

A tervezési dokumentumokat stratégiai szemlélet jellemzi. A fejlesztésre szoruló 

területek azonosításra kerülnek, (pl: Kompetenciamérés eredményei, iskolabővítés) 

kapcsolatfelvétel történik az érintett szereplőkkel, (fenntartó, önkormányzat, szülők) 

elkészülnek a szükséges tervezési dokumentumok, megvalósítás, majd értékelés 

történik. 

 

4. 

Milyen megvalósult tevékenységek igazolják a vezetői programban leírt célok 

teljesülését?  

 

A munkaterv részletesen és hosszan tartalmazza azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket melyek a vezetői programban leírt célok megvalósulását segítik 

elő. A beszámolókban nyomon követhetők e tevékenységek értékelése is, illetve 

amennyiben szükséges módosításuk is. 

5. 

Milyen dominanciával jelenik meg a dokumentumokban az intézményben működő 

szakmai csoportok munkája?  

 

Mivel az intézményvezetés erőteljesen épít a szakmai csoportok munkájára, ezért a 

szakmai csoportok tevékenysége igen nagy terjedelemben jelenik meg a 

dokumentumokban. A különböző munkacsoportok tanévkezdéskor, félévkor és a 

tanév végén értékelik tevékenységüket és megfogalmazzák következő évi céljaikat. 

6. 

Mire irányul a dokumentumokban az intézményi erőforrások vezetői elemzése?  

 

Az intézményi erőforrások vezetői elemzése a intézmény tárgyi és személyi 

feltételeire illetve a technikai dolgozók létszámára és képzettségére irányul. A 

dokumentumban fellelhetők az erőforrásokban bekövetkező változások illetve az 

intézmény erőforrások tekintetében stratégiai tervei is. 



7. 

Milyen, a célok elérését támogató együttműködési formák jelennek meg az operatív 

tervezésben?  

 

A dokumentumok számba veszik azon intézményi és külső szereplőket, akikkel 

együtt működve megvalósíthatók az intézményi célok. Ezek széles skálán mozognak 

egyeztetés,(Szülői Fórum) értekezletek,(Nevelőtestület) közös rendezvények. 

8. 

Az éves munkatervek hogyan közvetítik az érintettek számára az aktuális 

feladatokat?  

 

Az éves munkatervek havi, éves és munkacsoportonkénti lebontásban is közvetítik 

az érintettek számára az aktuális feladatokat. A munkatervek ilyen módon elősegítik 

a kiszámítható és kiegyensúlyozott tervezést. 

9. 

Az éves beszámolók visszacsatolást adnak-e az érintetteknek az elvégzett 

feladatokról? 

 

Az elvégzett feladatok több szakaszban kerülnek értékelésre (havi, féléves éves). 

Ezek a visszacsatolások egy jól azonosítható részét képezik az éves beszámolóknak. 

A beszámolókban fellelhető visszacsatolások lehetőséget adnak a következő évi 

tervezéskor a munka hatékonyabb megszervezésére, és az esetleges hibák 

kiküszöbölésére.   

 

 

 

 

 

  



5. SzMSz 

 

 
 

S.sz. 

 

Értékelési szempont 

 

Pontszám 

 

1. 

A vezető az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően osztja-e meg 

a vezetési feladatokat?  

 

N.é. 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

 

2. 

Megvalósul-e az SZMSZ-ben előírt eljárásrend szerint a 

pedagógiai munka belső ellenőrzése?  

 

N.é. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 
 

3. 

Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert rögzít az SZMSZ?  

 

A célok hatékony elérése érdekében az SZMSZ pontosan rögzíti az intézmény belső és külső 

kapcsolatait.(6-12 old. ) A kialakított szervezeti struktúra átláthatósága támogatja az 

intézményi célok elérését. A SZMSZ pontosan rögzíti az intézményvezető, az 

intézményvezető-helyettes és a nevelőtestület felelősségi- és feladatköreit, illetve 

jogosítványait (döntési és javaslattételi jogok). Rögzíti az intézményi közösség külső 

kapcsolatait illetve azon szervek (Szülői Szervezet, Diákönkormányzat) felelőségi és 

feladatköreit, melyek a mindennapi működés során elősegítik az intézmény céljainak 

elérést.  

4. 

Milyen a döntéshozatali rendszer szabályozása?  
 

Az SZMSZ egyértelműen szabályozza, a különböző szereplők (Intézményvezető, 

Intézményvezető-helyettes, Nevelőtestület, Szülői Szervezet Diákönkormányzat) döntési 

kompetenciáit. Rögzíti, a különböző szereplők döntési folyamatokban betöltött szerepét is 

(döntés előkészítő, döntést megelőző véleményezés, döntés meghozása).  

5. 

A szabályozás hogyan támogatja az intézményen belüli együttműködéseket?  
 

A szabályozásban egyértelmű meghatározásra kerülnek az intézményen belüli 

együttműködések formális keretei. Azzal, hogy szabályozás pontosan rögzíti a közösségi 

alkalmakat és tantárgyközi szakmai együttműködési lehetőségeket nagyban támogatja az 

intézményen belüli kohézió erősítését. 

  

 

  



 Jegyzőkönyv  

Az eljárás azonosítója O757905474962017A002 

Az eljárás típusa Önértékelés 

Az értékelt neve Horváthné Gacsályi Marianna 

Az értékelt azonosítója 75790547496 

Az adatgyűjtés módszere Interjúk 

Az adatgyűjtést végző neve Enyedi Judit 

Az adatgyűjtést végző 
oktatási azonosítója 

75526366183 

Az adatgyűjtés dátuma  

 

1. A vezetővel készített interjú javasolt kérdései 

  

1. Hogyan történik az intézményben a jövőkép kialakítása? 

Átgondolt tervezés alapján történik. A jövőkép kialakítása egy hosszú távú terv, melynek 

megvalósítása lépésről-lépésre, rövid távú célok kitűzésével és elérésével történik. 

Természetesen figyelembe véve az aktuális oktatáspolitikai elvárásokat, azok iskolánkra 

gyakorolt hatását, oktatási-nevelési rendszerünket befolyásoló tényezőket. Pedagógiai 

programunkban megfogalmazott elvek szerint működünk, mely szerint célunk, hogy a 

közoktatás a település lakói számára modern körülmények között, világosan 

megfogalmazott tartalmakkal, megfelelő eszközökkel, felkészült pedagógusokkal 

történjen. Szeretetteljes, családias légkörben kívánjuk elérni azt, hogy minden 

gyermek adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzést 

kapjon. 

 

2. Hogyan alakítja ki vezetői jövőképét, és hogyan kommunikálja azt? 

Vezetői jövőképemet a vezetői pályázatomban megfogalmazottak szerint alakítom és már 

akkor közöltem kollégáimmal iskola jövőjét illető elképzeléseimet.  Szeretném, ha a mi 

iskolánk innovációval kiemelkedne a környékbeli iskolák közül, s elérné azt, hogy ide járni 

érdem legyen, s ne kötelesség.  

A jövő iskolája nem egy hely ahová tartunk, azt mi hozzuk létre. 

 



3. Hogyan képes reagálni az intézményt érintő kihívásokra? 

Minden változás, új elképzelés kihívás számunkra. Ha kollégáim azt látják, hogy közös erővel, 

összefogással elérjük céljainkat, nem állhat elénk olyan helyzet, melyet ne tudnánk 

megoldani. Minden új cél, egy új kihívás, amelyet együtt kell megoldanunk. „ A függő 

embernek kell a másik, hogy elérje, amit akar. A független ember saját maga erejéből 

boldogul. A kölcsönösen egymástól függő emberek saját és mások erejét egyesítve érik el a 

legnagyobb sikereiket.” (Steven Covey) Az új kihívások az Iskola jövője szempontjából előre 

visznek, magasabb rangra emelik iskolánkat, több siker, elismerés társul hozzájuk. Ha egy 

vezető innovatív szemléletű, akkor a  kihívás nem ismeretlen számára, sőt szinte csak ez 

létezik. 

Gyors és határozott elképzelésekkel, tervszerű kivitelezéssel állunk a kihívások elé. 

  

4. Mit tesz az intézmény deklarált céljainak elérése érdekében? 

Hatékonyan működtetem az intézményt. Határozott elképzelésekkel, megvalósítási tervvel, 

a kollégák aktív bevonásával, (PDCA ciklus), elért eredmények értékelésével, hibák 

folyamatos korrigálásával kívánom elérni az intézmény programjában megfogalmazott 

céljait. 

 

5. A vezető a stratégiai célokat hogyan bontja le operatív célokra? 

Meghatározom a hosszú távú célkitűzéseket, irányokat, prioritásokat, kijelölve a hozzá 

vezető utakkal (5 éves terv).  Ezek alapján kidolgozott tervek összeállítása, évenkénti, 

projektenkénti bontásban (éves terv, munkaterv, feladatterv, …). 

 

6. Hogyan tudja kifejteni és munkatársaival elfogadtatni a változások szükségességét, értelmét? 

Ésszerű magyarázattal, meggyőződéssel, meggyőzéssel. Célirányok meghatározásával, 

szükséges változások, változtatások elfogadtatásával. A megújulás jó: fellendíti a közösséget, 

új irányokat mutat, megváltoztatja a meglévő struktúrát, szakmai megújulást hoz a 

pedagógusok számára.  

 

 

7. Hogyan vonja be a döntés-előkészítő munkába a vezetőtársait és a pedagógusokat? 



A megvalósítás tudatos tervezéssel, iránymutatással kezdődik. Közös megoldási tervek 

elkészítése, vélemények meghallgatása, konstruktív megvalósítások keresése. Rendszeres 

vezetői értekezletek, nevelőtestületi értekezletek szolgálják a döntések előkészítését, 

megvalósítás megtervezését. 

 

8. Milyen szerepe van a kollégák együttműködésének kezdeményezésében, koordinálásában? 

Egyrészről együttműködést támogató szerepem van, velük együtt, közösen dolgozzuk ki a 

megoldási terveket, másrészről irányító, döntést segítő, esetleg befolyásoló szerep az 

enyém. Célom demokratikus vezetési stílussal, a hatáskörök és feladatkörök pontos 

tisztázásával, rendszeres intézményvezetőségi ülések megtartásával jó munkahelyi légkör 

megteremtése, mely alapja az alkotó munkának. Fontosnak tartom, hogy minden kollégám 

érezze, a feladatok csak általa és vele oldhatók meg. Elengedhetetlennek tartom, hogy a 

munkatársak és a vezetés között nyílt és folyamatos legyen az információáramlás. 

 

9. Milyen módszerekkel inspirálja, ösztönzi munkatársait? Ezek közül melyek különösen 

eredményesek? 

Pozitív célok, eredmények felmutatásával. Elért közös és egyéni eredmények, sikerek 

rendszeres elismerésével. Az intézmény pozitív megítélésének megerősítésével. 

Munkatársaim inspirálásának, motiválásának leghatékonyabb módja a személyes 

példamutatás. Ha látják az én törekvéseimet, lelkesedésemet, valamint érzik azt, hogy 

számomra ők a legfontosabbak, úgy tapasztalom velem, értem, iskolánkért, gyermekekért 

közösen mindenre képesek. Meg kell találni minden kollégának a pozitív oldalát, erősségét, 

és abban kell érvényesíteni, teret biztosítani számára. Saját sikerélményei a legnagyobb 

motivációs erővel bírnak. 

   

 

 

 

 

 

10. Mennyire tartja fontosnak a vezetői munkában a tanulás-tanítás eredményességének 

biztosítását? 



Az iskola megítélésében kiemelten fontos a tanítás-tanulás eredményessége. Egyik 

legfontosabb mutatója az iskola oktató-nevelő munkájának, hogy milyen eredményeket 

tudnak elérni tanulói. Eredményesség mutatói számunkra az országos mérések eredményei, 

versenyeredmények, beiskolázási, továbbtanulási mutatók. 

 

11. Mit tesz az eredményesség biztosítása, a tanulói eredmények javítása érdekében? 

Pedagógusaink folyamatos módszertani továbbképzéseivel biztosítom az oktatás 

színvonalának növelését. Iskolánkban tehetséggondozó munkánknak köszönhetően kiemelt 

eredményeket érnek el tanulóink. Lehetőséget biztosítunk számukra szakkörökkel, 

versenyfelkészítésekkel, projektoktatással, hogy eredményeik folyamatosan javulhassanak. 

A szaktantárgyi csoportbontások segítenek a különböző képességű tanulók eredményeinek 

javításában. A felzárkóztató foglalkozások, egyéni fejlesztési tervek a lemaradók 

teljesítményének javítását segítik.  

 

12. Milyen szerepet kap a fejlesztő célú értékelés, a reflektivitás a vezetői tevékenységben, a 

működésben? 

Folyamatosan jelen van, e nélkül nem beszélhetünk továbblépésről, további célok 

kitűzéséről. Minden munkaértekezleten visszacsatolunk, értékelünk, elemzünk, levonjuk a 

következtetéseket. Vezetőként saját munkámat is folyamatosan elemzem, kontrollálom, 

reflektálom. Tükröt tartanak elém tanulóink, kollégáim, szülők, önkormányzat, fenntartó, 

valamint további partnereink. Mindenből tanulok - a jó és rossz dolgok is előre visznek -

,tapasztalataim, megerősítenek vezetői tevékenységemben. 

 

13. Hogyan gondoskodik arról, hogy a helyi tanterv, a tanmenetek, az alkalmazott módszerek a 

tanulói igényekhez igazodjanak? 

Helyi tantervünk, tanmeneteink évenkénti felülvizsgálatával, szükséges módosításokkal 

segítjük , hogy tanulóink a képességeiknek megfelelő képzést kapják. A minimális 

követelményszintek megtartásával, valamint a szabadon választott órakeret 

felhasználásával biztosítjuk a különböző képességű gyerekek tanulmányi eredményeinek, 

képességeinek javítását.  



Pedagógusaink tanítási módszerei változatosak: integrált oktatás formák, kooperatív 

tanulási technikák, csoportbontások, projektmódszerek segítik , támogatják tanulóink 

fejlődését, szocializációját. 

 

14. Hogyan jelenik meg az adaptivitás, differenciálás a saját tanítási gyakorlatában, valamint az 

intézményi működésben? 

Pedagógiai munkámban az egységesség és differenciálás együtt jelenik meg. Egységes elvek, 

szabályok megfogalmazásával és betartásával, ugyanakkor az egyéni képességek, igények 

figyelembevételével szervezem a tanóráimat. Az intézmény működésében célom, hogy a 

pedagógusok és a diákok egymásra figyelve, egymás valós igényeit ismerve és tekintetbe 

véve, együttműködve tudjanak részt venni az oktatás folyamatában.  

 

15. Mit tesz az inkluzív tanulási környezet megteremtése érdekében? 

Integrált iskolaként támogató, befogadó környezetet biztosítunk tanulóink számára. 

Kedvező tanulási környezet feltétele: gyermekközpontú szemlélet, minden gyerek egyedi, 

értékes. A különböző képességű gyerekek együtt oktatása-nevelése biztosítja az integrációt. 

Sajátos nevelési igényű tanulókat is fogad intézményünk. Többek között a kooperatív tanítási 

módszerek alkalmazásával teremtem meg a befogadó tanulási környezetet. Ezt a módszert 

iskolánk pedagógusainak többsége ismeri és alkalmazza a tanítási gyakorlatában, melyet  

segédanyagokkal, továbbképzésekkel támogatok. 

 

16. Mit tesz a pozitív intézményi arculat kialakítása és fenntartása érdekében? 

Az iskola egyéni arculatát szeretném teljessé tenni, képzési struktúránkkal, az iskola 

múltjának tiszteletben tartásával. Célom a meglévő értékeken, hagyományokon alapuló 

megújulás, az oktatáspolitikai elvárásoknak megfelelő irányban, mert csak így biztosítható 

iskolánk eddig elért hírnevének megőrzése, további erősítése.  

Pozitív intézményi arculat kialakítására tett eddigi lépéseim: 

- iskolai nyakkendő, iskolapóló (összetartozás, egységesség erősítése) 

- iskola logójának elkészítése, Sulinaptár, Honlap, Diákcsemege-iskolaújság, e-napló 

használata 



- pozitív hírnév kialakítása, elnyert címek: ÖKOISKOLA, Madárbarát iskola, Boldog 

Iskola, Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

- hagyományápolás (Gergely-járás, Kukorica morzsoló délután, Gesztenyés napok, 

1848 méteres futás, Márton-nap, Egészségnap…) 

- innovatív tevékenységek (egész napos iskola, Gólyanap, 8.-osok háromnegyed éves 

vizsgája, reggeli beszélgetőkörök, nyelvi koncepció, Tehetséggondozó Program) 

- pályázatokon való részvétel (NTP, Határtalanul!, …) 

- partnerkapcsolatok elmélyítése, folyamatos kapcsolattartás, információáramlás 

biztosítása, testvériskolai kapcsolatok kialakítása 

- Tehetséggondozás: matematika, művészeti nevelés (zenei képzés, képzőművészet) 

versenyszervezések, (Zsámbéki-medence kis matematikusa területi verseny 

szervezése), elért eredmények, sikerek 

Mindezekkel az intézmény pozitív megítélésének javítása. 

 

17. Hogyan működnek az intézményi célok elérését segítő kapcsolatai, hogyan fejleszti azokat? 

Nagy jelentőséggel bír az iskoláról a partnerekben kialakuló kép. Ennek alakításában jelentős 

szerepe a kapcsolattartás tudatos tervezésének. E kapcsolattartásnak kettős funkciója van. 

Egyrészt szolgálja a nélkülözhetetlen együttműködés hatékonyságát, másrészt alakítja az 

intézményről kialakult képet. Intézményi kapcsolataink különböző szervezetekkel terveink, 

céljaink megvalósításában nyújtanak segítséget a közös értékteremtés, tanulók 

eredményeinek, munkájának minőségi javítása érdekében. /Tankerületi Központ, 

Önkormányzat, Szülői Szervezet, Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány, Herceghalmi 

Csicsergő Óvoda, Határon túli testvériskolai kapcsolatok, …/ Partnereinkkel támogató 

kapcsolatban vagyok, mindennapos együttműködés segíti munkámat, támogatják 

iskolánkat, tanulóink helyzetének jobbá tételével. Folyamatosan bevonom őket 

intézményünk életébe, rendezvények, ünnepségek, versenyek, szabadidős, kultúrális 

programok, így aktív részesei mindennapi iskolai életünknek. Mivel érdekeink közösek, így 

együttműködéseink hatékonyak. 

 

 



18. Milyen a kapcsolata a középfokú oktatással? Hogyan történik a tanulói életutak követése, mit 

tesz a korai iskolaelhagyás elkerülése érdekében? 

Nyolcadikos tanulóink nyomonkövetése folyamatos. Tanulmányi előmenetelüket a 

középiskolai felvételi után is figyelemmel kísérjük. Felvételi után elkészítjük továbbtanulási 

mutatóinkat, mely alapján figyeljük: - képességeiknek megfelelő iskolát választottak-e, - az 

általuk megjelölt hanyadik iskolába vették fel, ill. hogy - milyen a különböző középiskolai 

típusokba jelentkezők aránya. Amelyik iskolába felvételt nyertek, elért eredményeikről a 

középiskolák tájékoztatnak minket. Az elballagott diákok a következő évben visszajönnek, és 

már mint középiskolai tanulók felvételi tájékoztatók, iskolabemutatót tartanak, segítenek a 

nyolcadikosoknak a tapasztalataik alapján az iskolaválasztásban. Volt tanítványaink 

bemutatják szakmáikat, így folyamatosan tájékozódunk életútjukról, szakmai 

előmenetelükről is. Szívesen járnak vissza kedvelt iskolai rendezvényeinkre, ill. a közösségi 

szolgálatukat is rendszeresen iskolánkban teljesítik. Középiskolai beiskolázási időszakban 

lehetőséget biztosítunk a környező iskoláknak a bemutatkozásra, rendszeresek az igazgatói 

látogatások, akik lelkesen invitálják tanítványainkat, szórólapokat hoznak, tájékoztatást 

tartanak.Korai iskolaelhagyás elkerülése érdekében minden tanulónak megpróbálunk a 

képességinek megfelelő középiskolát választani, felkészíteni a középiskolára. Felvételi 

előkészítőkkel segítjük a felkészülésüket a központi felvételi vizsgára. 

 

19. Milyen információk segítik vezetői munkáját, hogyan használja fel ezeket saját munkájának 

fejlesztésében? 

A tanulóktól, kollégáktól, szülőktől, fenntartótól, önkormányzattól, partnerektől kapott 

visszajelzések segítik vezetői munkámat. Rendszeresek a munkaértkezletek, szülői 

értekezletek, fogadóórák, fórumok, melyek információval szolgálnak a céljaink 

megvalósításának irányáról, teljesíthetőségéről, elért eredményeinkről, sikereinkről, 

esetleges kudarcainkról. Tapasztalatokat, véleményeket meghallgatva, konstruktív 

megoldásokat keresve irányítom a szervezet működését.  

 

 

 

 

 



20. Hogyan, milyen területeken fejleszti folyamatosan önmagát?  

Szakmai továbbképzésekre, vezetői fórumokra járok. Folyamatosan tájékozódom a törvényi, 

oktatáspolitikai változásokról, internetes portálokon, szakmai folyóiratokból. Követem a 

változásokat, melyekhez megpróbálok alkalmazkodni így a lehető leghatékonyabban 

reagálni az új dolgokra. Tankerületi vezetőtársakkal folyamatos a szakmai konzultációm, 

segítjük egymást tapasztalataink megosztásával. A jó vezető folyamatosan fejleszti magát, 

mindig megpróbál megújulni és új célokat kitűzni maga elé. 

 

21. Hogyan, milyen témákban történik meg az önreflexiója, az erősségeinek, fejleszthető 

területeinek meghatározása? 

Vezetői munkámat folyamatosan reflektátom, tapasztalatok, visszajelzések alapján 

valamennyi területen. Demokratikus vezetési stílusommal, a kollégák bevonásával a 

döntéselőkészítésbe, határozott elképzelésekkel valósítom meg kitűzött céljaimat. Tisztában 

vagyok erősségeimmel és fejlesztendő területekkel is: 

- a pedagógusok intézmény iránti elkötelezettségének erősítése,  

- munkamegosztás , egyenlő terhelés hatékonyabbá tétele 

 

22. A vezetői programjában megfogalmazott célok megvalósítása milyen eredménnyel történt 

meg (időarányosan)? 

Részlet a vezetői programom összegzéséből: 

“Legfontosabb céljaim: 

 együttműködő, jó emberi kapcsolatok kialakítása, a megfelelő légkör a kollégák és a diákok 

körében (vezetői megbízatásom alatt folyamatos- kapcsolatépítés- ÖKONAPOK 

szervezése évente kétszer, melyen szülők-pedagógusok-diákok együtt vesznek részt egy jó 

ügy érdekében: “Tegyük szebbé gyermekeink környezetét!”, hagyományápoló 

rendezvények: farsang, gesztenyés napok, kukoricamorzsoló délutánok, amelyeken 

pedagógusok és tanulók közösen lépnek fel, együtt szerepelnek: tanárok tánca a farsangon, 

Karácsonyi együtt éneklés, tanár-diák meccsek, kirándul az iskola program, tantestületi 

kirándulások …- minden évben rendszeresen megrendezett 

 a feladatok, terhelés egyenletes elosztása a konfliktus helyzetek megelőzésére, 

(munkacsoportokat hoztam létre vezetői megbízásom első évében) 



 a tanulás, a tudás értékének előtérbe helyezése, (versenyszervezések, felkészítések, 

kollégák szakmai előmenetelének támogatása, továbbképzések szervezése- folyamatos) 

 a képességekhez igazodó elvárások és a tehetség kibontakoztatása, 

erősítése.”(Tehetséggondozó program megírása 1. évben, ennek megfelően működtetése -

folyamatos, Regisztrált 3. évben, majd Akkreditált Kiváló Tehetségpont lettünk- vezetői 

megbízásunk 4. évében) 

 

Akkor nézzük részleteiben milyen kitűzött célokat valósítottam meg: 

1.) Intézményi környezet: 

- Művészeti terem kialakítása 

- Iskolaudvar fejlesztése, szépítése: játszótér kialakítása, ÖKOkert, fűszernövénykert 

kialakítása, Év fája tanösvény létrehozása, sporteszközök vásárlása, kosárpalánk 

elhelyezése, térelválasztó kerítés kialakítása, 

- Szelektív hulladéktároló kiépítése, 

- Kamerarendszer kialakítása, kivetítő elhelyezése az aulában 

- Tantermek mellé parafatáblák kihelyezése 

- Szülői, önkormányzati támogatásból fejlesztettük és átszerveztük a 

számítógépparkunkat, valamennyi tantermünket projektoros kivetítővel felszereltük, 

fénymásolót, nyomtatót, laptopokat, cd lejátszókat, Okoshangfalat szereztünk be 

oktatás színvonalának emelésére 

 

2.) Gazdálkodás: 

- Önkormányzat támogatásával tudjuk megvalósítani iskolai művészeti oktatásunkat, 

tehetséggondozásunkat, melyet az önkormányzat önként vállalt feladatként biztosít 

- Ingyenes tankönyv biztosítása a herceghalmi tanulóknak (önkormányzat) 

- 8 hetes nyári napközis tabor biztosítása, kidolgozott, tematikus programokkal 

(önkormányzat) 

 

 

 

 



3.) Szervezeti kultúra: 

- A Házirendünket átalakítottuk, aktualizáltuk 

- Folyosón, aulában, tantermekben viselkedési, kultúrális szabályok betartására felhívó 

táblák, írások kerültek kifüggesztésre 

- Szabályzatokat alakítottunk ki: Labdahasználat rendje, Csocsószabályzat 

- Diákigazgató választást tartunk 

- Munkacsoportokat, felelősségi köröket alakítottam ki, az egyenlő terhelés biztosítása 

érdekében 

- Folyamatosan biztosítom a továbbképzéseket, szakmai előmenetelt 

- Iskolatörténeti kiállítást alakítottam ki, értékeink őrzésére 

- Iskolai nyakkendőt, pólót, logót vezettünk be– egységes kép, összetartozás, 

együttműködés jelképei 

- Iskolánk büszkesége címre- büszkeségtábla elhelyezése az aulában 

- Bevezettük az e-naplót, e-ellenőrző könyvet 

 

4.) Oktató-nevelő munka: 

- Tehetség.Herceghalom Tehetséggondozó Program megírása, ennek megfelelő 

működtetése, megvalósult területek: Matematika, Zenei tehetséggondozás, 

Művészeti nevelés 

- Tanyaprogram bevezetése 

- Tehetségnap létrehozása, rendszeres megszervezése 

- Kirándul az Iskola program (4 évenként az Iskola valamennyi tanulója, Erzsébet-tábor-

Zánka) 

- ÖKOISKOLAI cím elnyerése másodszor, ÖKONAP szervezése 

- Egészségprogram kiterjesztése: Iskolatej, Iskolagyümölcs, Egészségkuckó, 

Egészségnap 

- Mindennapi testnevelésbe beillesztve: kézilabda, úszás, néptánc 

- Művészeti nevelés kiterjesztése: “Zene az kell”- zenei képzés (5 hangszer, 

kamarazenekar, stb. ,, Kincsesház” kézművesműhely (kerámia, tűzzománc) 

- Egész napos iskolai program alsó tagozaton 

- Nyelvi koncepció kialakítása: két idegen nyelv oktatása 4. osztálytól 



- Bevezettem a Nyolcadikosok háromnegyed éves vizsgáját. 

- Olvasóvá nevelés népszerűsítése: Fogadj örökbe! –könyvcsere polc kihelyezése az 

aulában 

- Módszertani megújulás: kooperatív technikák, projektmódszerek alkalmazása 

 

5.) Személyi feltételek: 

- Felelősségi körök, munkacsoportok kialakítása, pontos feladatmeghatározás, egyenlő 

terhelés 

- Elismerések rendszere (önkormányzat: Év pedagógusa, Herceghalom kiváló 

pedagógusa, Pedagógusnap, Tanév vége, Tantestületi kirándulás) 

- Szabályzatok átírása (Pedagógiai Program, SZMSZ, közzétételi lista, …) 

- Megalakult az Intézményi tanács 

- BECS: önértékelési program , éves , ötéves önértékelési terv, intézményi önértékelés 

- Életpályamodell: sikeres minősítések, szakmai elismerések (mester és 

mentorpedagógusok) 

- Hospitálások, rendszeresen tanítói-tanári gyakornokok fogadása, mentorálása 

 

6.) Kapcsolatok: 

- Harmadik éve megnyert Határtalanul! –pályázat- élő kapcsolat külhoni Magyar 

iskolákkal 

- Szülői Szervezet nagyfokú támogatásának elnyerése 

- Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány rendszeres támogatása 

- Testvériskolai kapcsolat létrehozása: Vajdaság-Bácskertes-József Attila Általános 

Iskola 

 

23. Milyen új célok jelentek meg? 

Részlet vezetői pályázatomból, ezt a célt tartom továbbra is szem előtt: Az a célom, hogy a 

Herceghalmi Általános Iskola egy olyan hely legyen, ahol jó diáknak lenni, ahol szívesen 

dolgoznak a tanárok és a technikai dolgozók, ahol minden lehetőség adott arra, hogy diákjaink 

a legsokoldalúbb fejlesztést kapják.  

 



Konkrét céljaim melyet, még nem sikerült megvalósítani, vagy azóta váltak terveim részévé: 

- Szaktantermi rendszer kialakítása, mely csak az iskolabővítés (2015-ben elkészült az 

iskolabővítési koncepcióm) megvalósulásával lehetséges : Természettudományi 

szaktanterem, Nyelvi-labor, Játék-logika terem,  

- Számítógéppark fejlesztése (új monitorok beszerzése, tanári notbookok vásárlása, 

adminisztráció megkönnyítése,)  

- Jubileumi (115 éves a Herceghalmi Általános Iskola) évkönyv megírása 

- Tehetséggondozó Program kiterjesztése:  

o nyelvi koncepció (nyelvvizsgára való felkészítés) 

o informatikai koncepció (ECDL vizsgára való felkészítés) 

- Örökös Ökoiskolai Cím megszerzése 

- Testvériskolai kapcsolataink bővítése: Kárpátalja: Szőlősgyulai Általános Iskolával 

- Iskolaátszervezés: Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

megalapítása 

- Udvari fedett színpad, közösségi tér kialakítása 

- Jó gyakorlataink átadása, népszerűsítése:  

o 15 perces beszélgetőkör 

o e-napló bevezetése az elsők között 

o Egész napos Iskola-program 

o ÖKOISKOLA-ÖKONAP 

o Tehetséggondozás-TEHETSÉGNAP 

o Boldogiskola program  

 

24. Az elmúlt időszakban milyen innovációs törekvéseket sikerült megvalósítania és ezeket 

hogyan hajtotta végre? 

- Bevezettem a Gólyanapot, az óvoda-iskola közötti átmenet biztosítására, leendő elsős 

tanulóink ezen a napon megismerkednek tanítóikkal, játékos foglalkozásokon 

vesznek részt (augusztus utolsó hetében). 

- Bevezettem a Nyolcadikosok háromnegyed éves vizsgáját. Cél, hogy egy átfogó képet 

kapjunk tanulóink kimeneti tudásáról. Továbbtanulásukhoz, középiskolai 

felkészítésükhöz ad lehetőséget. Tapasztalat, hogy felvételi vizsgák után már kevésbé 

foglalkoznak a tanulással, felkészüléssel a tanórákra.  



A diákok írásban beszámolnak magyar irodalomból, történelemből, matematikából, 

természettudományokból.  Második napon egy előre kihúzott tételből készülnek fel, 

melyről prezentációs előadás formájában számolnak be .  

- Kidolgoztam a Tehetség.Herceghalom Tehetséggondozó Programot. Iskolánk 

tehetséggondozó munkájának köszönhetően Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett. 

- Bevezettem az elektronikus naplót, értékelésre, tájékoztatásra 

- ÖKOISKOLA- bevezettem a Tanyaprogramot, mellyel tanulóink az Etyeki 

állattenyésztési telepre, tejüzembe látogatnak, megismerkednek a 

kukoricabetakarítás menetével, növénytermesztés jelentőségével 

- Alsó tagozaton Egész napos iskolai programmal működünk 

- Nyelvi koncepció kialakítása: két idegen nyelv oktatása 4. osztálytól 

- Tehetséggondozás: Matematika képesség szerinti csoportbontás felső tagozaton, 

- Diákigazgató választás, Diákcsemege iskolaújság megjelentetése évente négyszer 

 

További kérdések: 

 

 

 

  



2. A vezető munkájáról a munkáltatójával készített interjú javasolt kérdései 

  

1. Hogyan kommunikálja a vezető az intézmény jövőképét, céljait? 

Kétféle képpen, egyrészt belső kommunikáció formájában /a tantestület felé/, 

másrészt külső kommunikáció formájában /szülők, fenntartó, önkormányzat, a 

település felé/. 

A Pedagógiai programban megfogalmazott célokkal és az Intézményvezetői 

pályázattal összhangban lefektetett elvekkel. 

A vezető kommunikációjában arra törekszik, hogy a megfogalmazott jövőképpel 

minden érintett fél azonosulni tudjon, hosszútávon teljesíthető legyen és az 

oktatásban érintett személyek érdekeit szolgálja. 

2. Képviseli-e a vezető az intézmény érdekeit? Ha igen, hogyan teszi ezt? 

A vezető felkészültsége, elhivatottsága, szakmai tudása azon tulajdonságok, melyek 

segítségével maximálisan képviseli az intézmény érdekeit. Az a célja, hogy a közoktatás 

a település lakói számára modern körülmények között, világosan megfogalmazott 

tartalmakkal, megfelelő eszközökkel, felkészült pedagógusokkal történjen. Amikor az 

intézmény érdekében intézkedik, mindig ezek a szempontok vezérlik.  

3. Képviseli-e a pedagógusok érdekeit, intézi-e ügyeiket a fenntartónál? Ha igen, hogyan 

teszi ezt? 

A vezető fontos feladatának tekinti, hogy a pedagógusok érdekeit, ügyeit – a megfelelő 

határidő betartásával – mindig megbízhatóan, gyorsan és korrekten képviselje. Ennek 

érdekében naprakész kapcsolatot tart a fenntartóval, így az ügyek intézése viszonylag 

hamar megtörténik. Nemcsak az ügyek intézésének elindítója, de végig figyelemmel 

kíséri annak lebonyolítását, ha szükséges személyesen intézkedik. 

4. Elkötelezett-e a vezető az intézménye iránt? Ennek milyen jeleit tapasztalják? 

Elkötelezettsége a Herceghalmi Általános Iskola iránt egyértelmű. Folyamatosan 

nyomon követi a célok megvalósulását, ezek alapján rendszeresen meghatározza az 

intézmény erősségeit és gyengeségeit. Iskolai munkája során nemcsak maga elé 

támaszt kiemelkedő követelményeket, hanem a tantestület minden tagja elé. A vezető 

és a tantestület színvonalas munkavégzése nagymértékben köszönhető a vezető 



nyitottságának, empátiájának és motivációjának, melyet a tantestület minden tagja 

nap, mint nap megtapasztal.  

Az intézmény iránti elkötelezettségét jól mutatja, hogy minden nyilatkozatából /TV-

interjú, újság, ünnepek, beszédek, stb./ erről lehet meggyőződni. 

5. Milyen a vezető fenntartóval való együttműködése a változások kezelésében? 

A fenntartóval való kapcsolata konstruktív, kölcsönös bizalmon és megbecsülésen 

alapuló. 

6. Nyitott-e a vezető saját maga fejlesztésére? Milyen tények jelzik szakmai aktivitását? 

A vezető szaktárgyi és vezetői felkészültségét a folyamatos önképzés, szakmai 

továbbképzésen való részvétel jellemzi /másoddiplomás képzésen a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán 

pedagógus-szakvizsgát és közoktatási vezető oklevelet szerzett/.  

Fontosnak tartja, hogy állandóan tovább képezze magát. A törvényi előírásoknak 

megfelelően ismereteit az új információkkal bővítenie kell, hiszen az új törvények 

alkalmazását be kell építenie minden napi vezetői tevékenységébe, munkájába. 

Intézményen belüli és kívüli szakmai aktivitásáról elmondható, mindig kezdeményező, 

a tanulók és az iskola érdekeit szem előtt tartó.  

Aktivitásával nagymértékben hozzájárul a helyi nevelés-oktatás színvonalának 

emeléséhez és az iskola jó hírnevének megőrzéséhez. Kreatív és innovatív szemlélet 

jellemzi. Az iskolába jelentkező pedagógusokat /próbatanítás és beszélgetés/ alapján 

választja ki. Az iskola tanulói szép számmal vesznek részt és helyezést érnek el 

különböző szaktárgyi versenyeken. 

7. Tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz-e a vezető? 

Tájékoztatási kötelezettségét minden esetben korrekten, szóban vagy írásban – a 

megjelölt határidő betartásával – teljesíti. 

8. Hogyan hasznosítja a vezető az intézmény kapcsolatrendszerét? 

A vezető az intézmény kapcsolatrendszerét mindig az intézmény érdekét szem előtt 

tartva hasznosítja. Erre a kapcsolatrendszerre jellemző, hogy konstruktív, egymás 

munkáját megbecsülő és segítő. A vezető személyesen jár el mind a fenntartónál, mind 

a működtetőnél. 

 



 

  



3. A vezetőtársakkal készített interjú javasolt kérdései 

 

 1. Hogyan, mi alapján változtatja az intézmény a képzési struktúráját? Milyen szerepe 
van ebben az intézmény vezetőjének? 

Továbbképzési programunk rögzíti intézményünk 5 éves továbbképzési 

struktúráját. /2013. szept. 1-től 2018. augusztus 31-ig/, melyet az intézmény 

vezetője készített és a tantestület fogadott el. A program része a Beiskolázási terv, 

melyet minden év március 31-ig kell elfogadni. Az intézmény vezetője figyelemmel 

kíséri a pedagógusok 7 évenkénti továbbképzési kötelezettségét, valamint 

alkalmazza a mentesség szabályát. Az intézmény képzési struktúráját befolyásoló 

tényezők: a hiányterületek, a szakmai megújító képzések /finanszírozása: 

önkormányzati illetve saját erő/. Preferált területek: pedagógus szakvizsga, 

mentorképzés, mentálhigiénia, tehetséggondozás, tantárgyspecifikus területek 

/figyelembe véve a pedagógus előmeneteli rendszer adta lehetőségeket/. 

A fenntartói, szülői és tanulói igényeknek és érdeklődésnek megfelelően 

folyamatosan felülvizsgáljuk és újragondoljuk a képzési szerkezetünket. 

Az intézményvezető ezeknek a változásoknak a kezdeményezője, a folyamat 

stratégiai vezetője. 

 

2. Hogyan történik a stratégiai dokumentumok elkészítése, ezekből lebontva az 
operatív munka megtervezése? 

Az intézményi munkát meghatározó alapdokumentumokat (Pedagógiai program, 

SZMSZ, Házirend) a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a nevelőtestület 

véleményének, kezdeményezéseinek meghallgatásával, a szülők elvárásainak, az 

intézményi tanács javaslatainak, a fenntartó igényeinek figyelembevételével 

készítjük el. 

A dokumentumok végső szövegezését a vezető koordinálásával az 

intézményvezető-helyettes és a munkaközösség-vezetők végzik el, majd a 

nevelőtestület fogadja el. 

Az éves munkatervet a stratégiai céloknak megfelelően a munkaközösség-vezetők 

bevonásával készítjük el. 

 
 

 

3. Milyen stratégiai lépéseket tesz a vezető az iskola céljainak elérése érdekében? 

 



Iskolánk célja, hogy a közoktatás a település lakói számára modern körülmények 

között, világosan megfogalmazott tartalmakkal, megfelelő eszközökkel, felkészült 

pedagógusokkal történjen.  

Szeretetteljes, családias légkörben kívánjuk elérni azt, hogy minden gyermek 

adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzést kapjon. 

Célunk továbbá a partnerközpontú szemlélet kialakítása: a pedagógusok 

szülőkkel, diákokkal és más partnerekkel való szoros együttműködése. 

Szeretnénk diákjainkat örülni tudó, embertársaikat tisztelő, toleráns, a 

továbbtanulásra – akár egy egész életen át – is képes emberré, munkaerővé 

nevelni. 

/Pedagógiai program 3. o./ 

Az intézményvezető irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek 

lebontását és összehangolását, biztosítja azok megvalósulását. 

A külső és belső változásokat állandóan figyelemmel kíséri, azokra konstruktívan 

reagál, ha szükséges, változtatásokat kezdeményez és azokat megtervezi, 

irányítja. 

Rendszeresen /félévkor, tanév végén, illetve folyamatosan/ értékeli a célok 

megvalósulását és meghatározza a szükséges lépéseket, esetlegesen célokat vagy 

feladatokat módosít. 

4. Hogyan azonosítja a stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre szoruló 
területeket? Mi a vezető szerepe az azonosítási folyamatban? 

 

Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását, ezek alapján rendszeresen 

meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit. 

A külső és belső intézmény-értékelés eredményeit a munkaközösségek a saját 

szakterületükön a munkaközösség-vezetők irányításával elemzik, fejlesztési 

javaslataikat megvitatják az intézmény vezetőjével. 

A külső és belső intézmény-értékelés eredményeit, illetve a munkaközösségek 

elemzéseit felhasználva az intézményvezető határozza meg az intézmény 

erősségeit és a fejleszthető területeket. 

 

 

5. 



 Hogyan teremt a vezető a változásokra nyitott szervezetet? Mit tesz ennek 
érdekében? 

Folyamatosan tájékoztatja a kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő 

változásokról, javaslatokat tesz számukra az ezekre való reagálás lehetőségeiről. 

Szívesen veszi a nevelő-oktató munka eredményesebbé tételére irányuló 

nevelőtestületi, tanári, tanulói, szülői, fenntartói kezdeményezéseket. 

Rendszeresen konzultál vezetőtársaival, a nevelőtestület tagjaival az innovációs 

lehetőségekről, kikéri a véleményüket a változtatásokról. 

6. Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése, a pedagógusok 
tájékoztatása? 

Az intézményvezető ismeri az intézmény vezetését meghatározó jogszabályokat. 

Folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat. A pedagógusokat az 

őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabály-változásokról folyamatosan 

tájékoztatja csoportosan (tájékoztató értekezleteken), illetve egyénileg is. 

 

7. Hogyan biztosítják az intézményi működés nyilvánosságát, mi ebben a vezető 
szerepe? 

Az intézményi dokumentumokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

nyilvánosságra hozzuk. Az intézményvezetőt a partnerek folyamatosan el tudják 

érni kérdéseikkel, javaslataikkal személyesen, telefonon vagy elektronikus úton. 

 

8. Hogyan biztosítja a vezető az átláthatóságot a vezetésben, irányításban? Milyen 
módszerei, eljárásai léteznek erre? 

Személyesen is részt vesz a belső szabályzatok elkészítésében, amelyek biztosítják 

a folyamatok nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét. 

Az iskolahasználóktól megköveteli a szabályzatokban leírtak betartását, elvárja a 

szabályos, korrekt dokumentációt. 

 

9. Hogyan méri fel, milyen módon támogatja a vezető a kollégák szakmai fejlődését? 

A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy az 

megfeleljen az intézmény szakmai céljainak, valamint a kollégák szakmai 

terveinek. 

Rendszeresen felméri, hogy milyen szakmai tudásra van szüksége az 

intézménynek, és törekszik megtalálni a megfelelő személyeket ezen képzések 

elvégzésére. 

Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit (pl.: bemutató órák, 

belső szakmai továbbképzések, szaktanácsadók igénybevétele). 

 



10. Mit tesz a vezető annak érdekében, hogy a pedagógusok nyomon kövessék a 
pedagógiai szakirodalmat? 
 

Folyamatosan tájékoztatja a nevelőtestület tagjait az újonnan megjelenő 

kiadványokról (linkek, elektronikus tananyagok, tankönyvkiadók tájékoztatói, stb.) 

Ösztönzi a kollégákat a kiadványok tanulmányozására, önmaguk szakmai 

fejlesztése érdekében. 

Amíg arra biztosítva voltak a források, a munkaközösségek a számukra hasznos 

szakirodalmakból iskolai példányokat rendelhettek, ezek most az iskolai 

könyvtáron keresztül állnak a kollégák rendelkezésére. 

 

11. Mit tesz a vezető annak érdekében, hogy a pedagógusok használják a megszerzett 
új tudásokat? 
 

Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit (pl.: bemutató órák, 

belső szakmai továbbképzések, szaktanácsadók igénybevétele). 

 

12. Működik-e az intézményben tudásmegosztó fórum, az egymástól való tanulás 
bármilyen módja? Mi a vezető szerepe a működésben? 
 

Minden tanévben két alkalommal nyílt napot rendezünk, melyen nemcsak a 

szülők, de az érdeklődő kollégák is részt vesznek. Az óralátogatást a látottak közös 

megbeszélése követi. 

Rendszeresen veszünk igénybe szaktanácsadót, aki módszertani-szakmai 

segítséget nyújt kollégáinknak. 

 

13. A vezető milyen kommunikációs formákat használ, és ezek mennyire eredményesek? 
 

Vezetői, vezetőségi, nevelőtestületi, munkaközösségi értekezletek. Személyes 

konzultációk. Elektronikus forma (egyénre szabott e-mailes tájékoztatás). A 

legfontosabb információk a nevelőtestületi szobában található információs 

táblára kerülnek. 

A napi gyakorlat azt mutatja, hogy ezek a kommunikációs formák eredményesen 

működnek, a kollégákhoz időben eljutnak az őket érintő, munkájukhoz szükséges 

információk. 

 

 

14. Milyen mértékben vesz részt a vezető a pedagógusok önértékelésében? 



 Aktívan vesz részt a pedagógusok értékelésében, hiszen ez a magas színvonalú 

munkavégzés egyik alappillére. Rendszeresen látogatja a vezetőtársakkal 

/intézményvezető-helyettessel és munkaközösség-vezetőkkel/ a kollégák tanóráit, 

amelyet minden esetben részletes pedagógiai-szakmai megbeszélés és értékelés 

követ.  

A félévi és a tanév végi értékelő értekezleteken nemcsak a tanulói eredményeket, 

hanem a kollégák éves teljesítményét, munkáját is elismerjük. 

15. Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése (emberek, tárgyak, eszközök, 
fizikai környezet)? Milyen feladatot vállal ebben a munkában a vezető? 

Folyamatosan nyomon követjük az intézményi erőforrások alakulását, felmérjük 

szükségleteinket. Mivel nem vagyunk önállóan gazdálkodó intézmény, ezekről a 

fenntartóval és a működtetővel való egyeztetés szükséges. Ezeket az 

egyeztetéseket minden esetben a vezető folytatja le. Tevékenysége sikerét jelzi, 

hogy többnyire sikeresen végződnek az egyeztetések. 

 

16. Az elmúlt időszakban milyen innovációs törekvéseket sikerült megvalósítani és 
hogyan? 

Iskolánk a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács helyi intézményi/települési hatókörű, 

Akkreditált kiváló Tehetségpont cím használatára jogosult. Tehetséggondozó 

munkánkat a Tehetség.Herceghalom programunknak megfelelően végezzük, 

melynek három kiemelt területe: „Zseniképző” /matematikai tehetségműhely/ – 

„Kincsesház”/kézműves műhely/  - „Zene az kell” /néptánc és különböző 

hangszeres képzés. Tehetségnapunkon az érdeklődők, előadásokon, 

koncerteken, kiállításokon keresztül tekinthetnek be intézményünk 

tehetséggondozó munkájába, kiemelkedő tanulóink által elért eredményekbe. Az 

előző években iskolánk elnyerte a „Boldog iskola” és az „ÖKOISKOLA” címet. 

 

17. Hogyan méri fel saját erősségeit és a vezetői munka fejleszthető területeit, mit tesz 
saját szakmai fejlődése érdekében? 

Önértékelése reális, ismeri erősségeit és korlátait. Vezetői munkájával 

kapcsolatban számít vezetőtársai és kollégái, a szülők és a tanulók, illetve a 

fenntartó képviselőinek véleményére, ezeket beépíti napi vezetési gyakorlatába. 

Rendszeresen részt vesz konferenciákon, szakmai főrumokon, 

továbbképzéseken, azokon aktívan szerepel. 
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A mérés célja 

A mérés a Szülők iskolánkkal kapcsolatos elégedettségének feltérképezését szolgálja. A 

Szülők véleményének megismerése segítheti munkánkat, hiszen a velük való kapcsolattartás 

alapvető tényező az iskola életében. A mérés célja az intézmény működésének különböző 

területeivel való elégedettség, ill. elégedetlenség mértékének és az igényeknek a 

feltérképezése. Az elégedettség kimutatásával további cél a pozitív megerősítés, a 

hiányosságok és igények feltárásával pedig a változások irányának, területeinek 

meghatározása. 

 

A mérés tartalma 

A kérdőív 32 állítást tartalmazott 7 kérdéskörben, melyekre ötfokozatú skálán lehetett 

választ adni, ahol az 1-es válasz a legkevésbé elégedett, az 5-ös válasz a legelégedettebb 

véleményt mutatja, a 0-s válasz jelentése: „nincs információm”, ezáltal ez az értékelésben 

nem szerepel. 

Hét kérdéskör a következő: 

- intézményi légkör, tanulók viselkedése (1., 2. kérdés) 

- oktatás színvonala és a kollégák szakmai felkészültsége (3., 4., 5., 6., 7., 8. kérdés)  

- nevelés (19., 24., 25., 26., 27., 28. kérdés ) 

- szülők tájékoztatása, bevonás iskolai programokba (9.,10., 11., 12., 22., 23. kérdés) 

-  esélyegyenlőség, képesség-kibontakoztatása (13., 14., 15., 16., 17., 18., 20. kérdés) 

tanórán kívüli tevékenység (. kérdés) 



- vezető funkciói (29. kérdés) 

- könyvtár lehetősége, iskolaotthonos ellátás (30., 31., 32.  kérdés) 

A 33., 34., 35. kérdések nyitott kérdések, amelyben a szülő szövegesen is kifejthette 

véleményét.  

 

A mérés előkészítése 

A kérdőív 32 állításából 20 állítás az Oktatási Hivatal által a TÁMOP-3.1.8-09/1-201l0-0004 

„Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” c. kiemelt projekt keretében készült, 12 állítást 

az intézményi önértékelési csoport állított össze. A mérés végrehajtásáért, lebonyolításáért 

a minőségirányítással az intézményi önértékelési csoport vezetője felelős. 

 

A mérés lebonyolítása 

A korábbi tanévekben is a felméréseket május hónapban végeztük el. Ebben a tanévben a 

mérés lebonyolítása szintén májusban történt. A kérdőíveket a szülők szülői értekezleteken, 

2016. május 2. és 9. között, papír alapon kapták meg, hiányzó szülők esetén a tanulók vitték 

haza. A kitöltött kérdőíveket május 15-ig kellett a szülőknek visszajuttatniuk az iskola 

aulájába kihelyezett gyűjtőládába, majd az intézményi önértékelési csoport vezetőjéhez 

került.  

A felmérés során a mintavételnél a teljességre törekedtünk, mivel mindenkinek a 

véleményére kíváncsiak lettünk volna, azonban nem minden szülő juttatta vissza kitöltve a 

kérdőívet. 

Kiadott kérdőívek száma: 192 db 

Beérkezett kérdőívek száma: 97 db. 

Ez 50,5 %-os visszaérkezési aránynak felel meg. 
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máci-

óm 
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Össze-

sen-

nincs 

informá

cióm 

Érték 

1 Barátságos, családias légkör. 59 29 8 1 0 0 97 97 4,51 

2 
A diákok viselkedése más felnőttekkel és az 

intézménytársaikkal kulturált, udvarias. 
13 50 28 6 0 0 97 97 3,72 

3 Önbizalom kialakítása. 26 34 30 2 4 1 97 96 3,79 

4 A tanulás megszerettetése. 24 38 29 3 3 0 97 97 3,79 

5 Felkészítés a továbbtanulásra. 24 29 13 2 1 28 97 69 4,06 

6 
Gyermekem munkájának tantárgyi ellenőrzése 

rendszeres, tervezett és összehangolt. 
42 35 16 2 1 0 96 96 4,20 

7 
Gyermekemet az intézményben objektívan és reálisan 

értékelik. 
40 40 13 2 1 0 96 96 4,21 

8 Gyermekem tisztában van a követelményekkel 45 35 12 4 0 0 96 96 4,26 

9 
Szülőként megfelelő visszajelzést kapok az értékelések 

eredményeiről. 
49 29 11 4 2  95 95 4,25 

10 
Rendszeres tájékoztatást kapok a szaktanároktól a 

gyermek haladásáról. 
43 27 13 6 3 5 97 92 4,10 

11 Szülőként rendszeres a kapcsolatom az osztályfőnökkel 48 39 9 0 0 1 97 96 4,41 

12 

Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, 

hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy 

hozzájussanak az iskolával és a gyermekükkel 

kapcsolatos információkhoz. 

47 40 7 2 1 1 98 97 4,34 

13 
Az intézmény segíti gyermekemet, hogy megismerje és 

fejlessze képességeit. 
35 42 14 5 0 0 96 96 4,11 



14 
Az intézmény eredményesen segíti a lemaradó tanulókat, 

kezeli a felzárkóztatás feladatát 
23 28 20 4 2 20 97 77 3,86 

15 
Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség 

kibontakoztatására. 
35 39 12 4 0 5 95 90 4,17 

16 
Az intézményben tanuló diákokra jellemző az 

együttműködés. 
39 38 14 2 0 4 97 93 4,23 

17 
Az intézményben tanuló diákokra jellemző az előítélet-

mentesség. 
28 42 13 2 4 8 97 89 3,99 

18 

Az intézményben a nevelés-oktatás személyre szabott: a 

pedagógusok ismerik a tanulók testi és szellemi 

képességeit, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. 

34 41 15 3 2 1 96 95 4,07 

19 
Az intézmény elvárásai magatartási, erkölcsi téren 

reálisak, a tanulók életkorának megfelelőek. 
48 30 15 1 2 1 97 96 4,26 

20 

Az intézmény hangsúlyt fektet a tanórán kívüli 

tevékenységek (szakkörök, programok stb.) 

szervezésére. 

61 25 7 1 0 1 95 94 4,55 

21 
Szülőként időben tájékoztatást kapok az iskola 

programjairól 
56 35 2 2 0 0 95 95 4,53 

22 
Szülők bevonása az iskolai programok, rendezvények 

szervezésébe. 
55 36 5 0 0 0 96 96 4,52 

23 
Szülők bevonása a programokon, rendezvényeken való 

részvételbe. 
59 29 4 2 0 0 94 94 4,54 

24 
Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók 

környezettudatos nevelésére. 
66 24 4 1 0 0 95 95 4,63 

25 

Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra 

való nevelésre, lehetőséget teremt a rendszeres 

mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.). 

47 25 20 0 0 4 96 92 4,29 



26 

Az intézmény fontosnak tartja a nemzeti hagyományok 

megismertetését, a magyarságtudat, hazaszeretet 

kialakítását. 

60 25 10 0 0 2 97 95 4,53 

27 
Az intézmény hangsúlyt fektet a hagyományok 

ápolására. 
63 28 5 0 0 1 97 92 4,36 

28 

A tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé 

válnak arra, hogy tudatosan vállalt értékrend szerint 

alakítsák életüket. 

45 35 12 0 0 5 97 92 4,36 

29 
Az intézményvezető jelenléte meghatározó az 

intézményben. 
52 21 10 5 0 5 93 88 4,36 

30 
Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok 

magas szakmai színvonalon végzik munkájukat. 
42 28 10 1 1 13 95 82 4,33 

31 
Gyermekem él a könyvtár adta önművelődési 

lehetőségekkel. 
39 19 18 13 3 5 97 92 3,85 

32 Jól működik az iskolaotthonos ellátás. 35 18 17 12 2 12 96 84 3,86 
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