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A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai 
 

1. Pedagógiai program 

1. Mi az iskola pedagógiai hitvallása, van-e olyan pedagógiai elv, amelyet kiemelten képvisel? 

Szerepel-e olyan nevelési-oktatási feladat benne, amely az iskola specialitása? 

 

Az iskola pedagógiai hitvallását a pedagógiai programban található küldetési nyilatkozatban, 

illetve pedagógiai hitvallásunk című részben fogalmazza meg (Ped. program 4.old.illetve 7. 

oldal)  

A program kiemelt elvként fogalmazza meg a tanulóközpontú nevelést, mely figyelembe veszi 

a gyermek képességeit, adottságait és életkori sajátosságait.  

Az intézmény több specialitással is rendelkezik, melyek a nevelési és oktatási munka 

hatékonyságát kívánják növelni.  

Nevelési szempontból kiemelt jelentőségűek a reggeli beszélgetőkörök, (15 perces 

beszélgetések), az aktív Diákönkormányzati tevékenység, és az intézmény hagyományos 

programjai (pl: Kukorica-bál, kirándul az iskola program). 

Oktatási szempontból az iskola specialitása az iskolaotthonos rendszer alsó tagozaton, a 

második idegen nyelv oktatásának lehetősége, a bontott csoportos matematika oktatás felső 

tagozaton. Hagyományos versenyeink (pl: Zsámbéki-medence kis matematikusa, 1848 

méteres futás), környezeti, egészségi neveléshez; idegennyelvi oktatáshoz, illetve 

tehetséggondozáshoz kapcsolódó projektnapjaink (Egészség-nap, tavasz, őszi Öko-nap, 

Idegennyelvi-nap, Tehetségnap) 

2. Hogyan kapcsolódnak az intézmény által megfogalmazott célok a Kormány és az oktatásért 

felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott 

elvárásokhoz, és a jogszabályi elvárásokhoz? 

 



Az intézmény által megfogalmazott nevelés-oktatási célok a szabályozókban megfogalmazott 

elvárásokon alapulnak, azokkal összhangban vannak. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet arra, 

hogy az esetleges jogszabályi változásokat rövid időn belül beépítse nevelés-oktatási 

gyakorlatába. Az elvárások pedagógia munkába építése a pedagógia program 9.oldalán 

találhatók. 

3. A dokumentumban mi igazolja, hogy az intézmény a programját pedagógiai tudatossággal, 

stratégiát alkotva tervezte meg? 

 

A pedagógiai program megalkotása során figyelembe vételre kerültek a globális-európai 

folyamatok, az oktatáspolitikai elvárások, a magyar társadalmi környezet, a település 

hagyományai és sajátosságai, és a 21. század fiataljainak igényei és elvárásai. A sokrétű 

szempontrendszer hozzájárul ahhoz, hogy pedagógiai programunk egy időtálló, rugalmas 

stratégiai dokumentum legyen. 

4. A programban meghatározott, az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 

értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai  

o konkrétak-e, 

o rendelhető-e hozzájuk tevékenység,  

o megfelelnek-e az intézmény lehetőségeinek,  

o reálisak-e? 

A programban nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

jól áttekinthető táblázatokban és logikus felsorolásokban konkrét elvárásokat fogalmaznak meg. A 

konkrét elvárásokhoz az intézmény mindig rendel tevékenységeket, hiszen ezeken keresztül tudja 

aktivizálni tanulóit. A tervezés során az intézmény saját lehetőségeiből indul ki, ezért elmondható az, 

hogy a célok feladatok összhangban kerülnek meghatározásra, megfelelnek az intézmény 

lehetőségeinek. Mivel a pedagógiai programban megfogalmazott elvek és célok az intézményi 

munkatervekben testet öltenek és azok megvalósításra kerülnek, ezért azt mondhatjuk a célok és 

feladatok reálisak. 

5. A meghatározott célok megvalósításához szükséges feltételrendszert számba vették-e? 

A szükséges feltételrendszer számbavételre kerül. Az intézmény törekszik arra, hogy céljai eléréséhez 

megfelelő feltételrendszert biztosítson, illetve arra, hogy a nevelés-oktatás feltételrendszereit 

folyamatosan javítsa.  

 

 

  



 

2. SZMSZ 

  

1. A szervezet felépítése és működésének jellemzői milyen módon kapcsolódnak az intézmény 

pedagógiai programjában megfogalmazottakhoz? 

 A szervezet felépítése a következőképpen kapcsolódik a Pedagógiai programhoz: 

SZMSZ-ben szereplő szervezeti felépítésből a Pedagógiai programban a következő szervezetek 

találhatók: 

 

 Intézményvezető /intézményvezető-helyettes/ 

 Munkaközösség-vezetők 

 Pedagógusok /Felelősségi körök/ 

 Tanulók 

 DÖK 

 DÖK segítő tanár 

 Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány 

 Iskolatitkár 

 Gazdasági ügyintéző 

 Technikai dolgozók /takarítók/ 

 Gyermekvédelmi felelős 

 

 

A szervezet működése a következőképpen kapcsolódik a Pedagógiai programhoz: 

SZMSZ-ben szereplő szervezet működése a következőképpen jelenik meg a Pedagógiai 

programban vállalt feladatokkal. 

 

Intézményvezető /intézményvezető-helyettes/ 

 

A tanulók felmentésének esetei, szabályai 43. o.  

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

 A tanuló jutalmazásával, fegyelmezésével összefüggő, valamint magatartásának, 

szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 73. o. 

 

Munkaközösség-vezetők 

Rész vesznek a Pedagógiai program, a Helyi tanterv kidolgozásában, módosításában és 

végrehajtásában 8. o. 

 Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek, beleértve a projektoktatás is 

106. o.  

 A pedagógusok helyi intézményi feladatai 31. o.  

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje 

38. o./ 

 

Pedagógusok, osztályfőnök, felelősségi körök 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek 25. o. 

A pedagógus feladata 29. o.   

 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 14. o.  

 Az iskolai egészségnevelési program 16. o.  

 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 19. o. 

 Iskolai környezeti nevelési program 21. o.  

 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 26. o.  



 A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló 

tevékenységi rendszer és szervezeti formák 27. o.  

 A pedagógusok helyi intézményi feladatai 31. o.  

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

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje 

38. o.  

 A pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 44. o. 

 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 59. o. 

 A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és 

értékelési módja … 68. o. 

 Egésznapos iskola 82. o. 

 Az otthoni /tanulószobai/ felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 83. o. 

 A tanulók fizika állapotának méréséhez szükséges módszerek 94. 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. 

 

 

    T a n u l ó k 

A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás 41. o. 

 A tanuló jutalmazásával, fegyelmezésével összefüggő, valamint magatartásának, 

szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 73. o. 

A tanulók felmentésének esetei, szabályai 43. o. 

 A gyerekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 85. o. 

 

DÖK, DÖK segítő tanár 

A munkakörök feladat- és hatásköre, ezek gyakorlásának módja 8. o. 

A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje, időbeosztása 48. o. 

 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje 

41. o. 

 A tanuló jutalmazásával, fegyelmezésével összefüggő, valamint magatartásának, 

szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 73. o.  

 Iskolai Környezeti nevelési program 21. o. 

 A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló 

tevékenységi rendszer és szervezeti formák 27. o. 

 A pedagógusok helyi intézményi feladatai 31. o. 

 

    Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány 

Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 33. o. 

 Iskolai környezeti nevelési program 21. o. 

 Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 44. o. 

 

Iskolatitkár, gazdasági ügyintéző, technikai dolgozók 

Irat és adatkezelési szabályzat 54. o. 

 Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 44. o. 

 Iskolai környezeti nevelési program 21. o. 

 

    Gyermekvédelmi felelős 

Intézmény szervezeti rendszere, felépítése, irányítása – Az intézmény dolgozói 6. o. 

 Iskolai egészségnevelési program 16. o. 

 

 



2. Az egyes intézményi közösségek és a szakmai közösségek milyen súllyal jelennek meg a 

szervezet életében? 

 Folyamatosan, maximálisan kiveszik a részüket 

3. Mennyire egyértelműek az SZMSZ-ben rögzített hatás- és jogkörök? 

 Egyértelműek. 

4. Milyen, az információátadással, belső és külső tájékoztatással kapcsolatos szabályokat rögzít az 

SZMSZ? 

 Milyen, az információátadással, belső és külső tájékoztatással kapcsolatos szabályokat rögzít az 

SZMSZ?  

 

Intézményünkben kétféle /belső és külső/ módon történik az információáramlás és a 

kapcsolattartás. 

 

BELSŐ kapcsolattartás formái: 

 Értekezletek /vezetői – munkaközösség vezetői – munkaközösségi – nevelőtestületi/ 17. o. 

 Intézményi Tanács 22. o. 

 Közalkalmazotti Tanács 23. o. 

 DÖK 49. o. 

 Alsó tagozatos szakmai munkaközösség 30. o. 

 Felső tagozatos szakmai munkaközösség 31. o. 

 Felelősségi körök 31. o. 

 Iskolai sportkör 52. o. 

 E-napló 25. o. 

 

KÜLSŐ kapcsolattartás formái: 

 Az intézményt a külső kapcsolatokban az intézmény vezetője képviseli 33. o. 

 Intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal való kapcsolattartás 33. o. 

 A pedagógusok és a szülők kapcsolattartásának formái 24. o. 

 Az intézményvezető további feladata /bombariadó, rendkívüli esemény/ 39. o. 

 A pedagógusok és a szülők kapcsolattartása 24. o. 

 

5. Milyen panaszkezelésre vonatkozó szabályokat rögzít az intézményi dokumentumokban? 

 Panaszkezelésre vonatkozó szabályok: 

 Intézményünkben a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárást részletesen szabályoztuk. 

41. o. 42. o. 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezeteként javaslattal 

élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

49. o. 

 

  



 

3. Egymást követő 2 tanév munkatervei és az éves beszámolók (a 

munkaközösségek munkaterveivel és beszámolóival együtt) 

  

1. Milyen az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? 

 . Az operatív tervezés az intézmény stratégiai céljaival összhangban áll. A munkatervek 

kötődnek a pedagógiai program célkitűzéseihez. 

 

2. Hogyan jelenik meg az intézményi munkaterv és a munkaközösségek éves terveinek egymásra 

épülése? 

 A 2015/2016-os intézményi munkaterv elkészítése az új tanév központi, helyi feladataival az 

előző évi beszámolók és a tanév rendje alapján történt. 

Felelős: igazgató, iskolavezetés. 

A munkaközösségek és szakmai munkacsoportok az intézményi munkaterv céljait figyelembe 

véve készítették el munkaterveiket. 

Felelősök: munkaközösség-vezetők, szakmai munkaközösségek. 

Az iskola éves tervezése tudatosan épül be a folyamatos fejlesztési folyamatba és a 

munkacsoportok munkaterveibe. 

 

3. Az előző évi értékelésre építve milyen fejlesztő célú elemek, nevelési és oktatási feladatok jelennek 

meg a munkatervekben? Milyen aktuális feladatok fogalmazódnak meg a munkatervben mint kiemelt 

nevelési, oktatási és egyéb feladatok? 

  

4. Egyértelműen megjelenik-e az egyes feladatok felelőse, határideje, a végrehajtás ellenőrzője? 

 Egyértelműen megállapítható. 

5. Hogyan jelennek meg az intézmény hagyományai az éves tervezésben? 

 Az intézmény hagyományai a tanév során kiemelt helyet töltenek be. A munkatervnek 

megfelelően kerülnek megrendezésre az iskola hagyományos rendezvényei ünnepségei. Külön 

forgatókönyv társul hozzá a program ismertetésével, feladatokkal, felelőssel, határidővel 

egyértelműen megjelölve. A program felelőse a havi munkaértekezleten reflektál az elvégzett 

munkáról 

6. A munkatervben meghatározott tartalom megvalósítása reális volt-e? 

 A tartalom megvalósítása reális volt 

7. A beszámolóban megjelent-e a munkatervre való reflexió? 

 Nem jelent meg írásban csak szóban 

Ötletek: 

2015/2016. munkaterve alapján megállapítható fejlesztési terület 

- elektronikus napló bevezetése és használata 



- kiemelt helyen áll az oktató nevelő munkában a nevelés. Ez a munkatervekben is megnyilvánul 

- további kiemelt, aktuális feladat a tehetséggondozás, felzárkóztatás. A tehetséggondozás, 

felzárkóztatás több munkacsoport munkatervében is elsődleges feladat (alsós, felsős 

munkaközösség munkaterve, humán munkacsoport, reál munkacsoport munkaterve). 

- versenyek: kiemelt „Zsámbéki medence kis matematikusa” térségi verseny 

- művészeti nevelés 

Aktuális feladatok: az aktuális feladatokat az eseménynaptár tartalmazza. 

Kiemelt területek: Gesztenyés napok, ÖKOnap, Kukoricamorzsoló délután, karácsonyi ünnepség, 

farsang, Zsámbéki medence kis matematikusa, tavaszi zsongás, 8.-os 3/4- éves vizsga. 

kompetenciamérés, idegen nyelvi nap, határtalanul tehetségnap, tanévzáró és ballagás 

  



 

4. Továbbképzési program – beiskolázási terv 

  

1. Hogyan jelennek meg a pedagógiai programban meghatározott elvek, célok, az intézmény 

fejlesztési céljai a továbbképzési programban, beiskolázási tervben? 

 

Továbbképzési programunk összeállításánál figyelembe vettük a pedagógiai programban lefektetett 

célokat és elveket. Az intézményünk fejlesztési céljai megtalálható az „Elemzés” címszó alatt – 

nehézségeink és erősségeink meghatározásánál /3. o./. 

Továbbképzési programunk tartalmazza a beiskolázási terv szempontjait /3. o./, valamint 

„Elsőbbséget élvez” – időtényező szerint, téma szerint /5. o./ 

 

2. Milyen elvek szerint készül a Továbbképzési program és a beiskolázási terv?  

 

Világosan megfogalmazott elvek, elvárások alapján állítottuk össze Továbbképzési programunkat. 

Törvényi előírás szabályozza a kötelező jellegű továbbképzés elvégzését. „Továbbképzési 

kötelezettség és mentesség szabálya” /7. o./ Minden pedagógusnak kötelező 7 évenként 120 órás 

továbbképzésen részt vennie. Megszüntethető – közalkalmazotti jogviszony esetében az 

alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a pedagógusnak a munkaviszonya, 

közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait 

nem fejezte be sikeresen /7. o./ 

Továbbképzés alóli mentesség szabálya /5. 8. o./. 

Fontosnak tartjuk, intézményünk, pedagógiai munkánk színvonalának, fejlődésének szempontjából, 

hogy olyan továbbképzéseket preferáljunk, mely kitűzött célunkat jobban szolgálja /3. o./. Ilyen 

továbbképzésen vett részt kollégánk: „A tehetségekért – felkészítés a felismeréstől a komplex 

fejlesztési lehetőségekig”. 

Hogy jelennek meg a pedagógusok egyéni céljai a továbbképzési programban és a beiskolázási 

tervben?  

 

Pedagógusaink egyéni céljai egybeesnek Pedagógiai programunkban lefektetett  

  céljainkkal. 

  Továbbképzési programunkban szabályoztuk, hogy a beiskolázási terv elkészítésénél kiket  

  kell előnyben részesíteni /3. o./.  Ettől függetlenül minden pedagógusnak lehetősége van  

  egyéni továbbképzésen részt vennie /3. o./. 

 

  



 

5. Mérési eredmények adatai, elemzése (országos mérések, 

kompetenciamérés eredménye öt tanévre visszamenőleg) 

  

Hogyan viszonyul az iskola mérési teljesítménye az országos átlaghoz és a hozzá hasonló 

iskolák átlagához (kompetenciatípusonként és mért évfolyamonként)?  

2011. évi 
4. évfolyam 

 

S Z Ö V E G É R T É S 
 

O L V A S Á S K É S Z S É G   K I É P Ü L T S É G E 

Elemzési szint Átlag   (%) Létszám 

Intézményi átlag 86 % 17 fő 

Országos átlag 86 %  

 

O L V A S Á S K É S Z S É G   G Y A K O R L O T T S Á G A 

Elemzési szint Átlag   (%) Létszám 

Intézményi átlag 62 % 17 fő 

Országos átlag 55 %  

 

Í R Á S M I N Ő S É G   F E J L E T T S É G E 

Elemzési szint Átlag   (%) Létszám 

Intézményi átlag 83 % 17 fő 

Országos átlag 64 %  

 

Í R Á S K É S Z S É G   G Y A K O R L O T T S Á G A 

Elemzési szint Átlag   (%) Létszám 

Intézményi átlag 38 % 17 fő 

Országos átlag 51 %  

 

VISZONYÍTÁS 

17 fő negyedik osztályos tanuló írta meg az olvasási és írási képességet felmérő anyagot. Az olvasási 

készség gyakorlottsága és az írásminőség fejlettsége magasabb az országos átlagnál, az olvasási 

készség kiépültsége megegyezik és csupán az íráskészség gyakorlottsága lett alacsonyabb, mint az 

országos átlag. A felmérő anyagot 1 fő SNI-s tanuló is megírta, akinek komoly nehézsége van az 

írással. Ezzel magyarázható az alacsonyabb átlag elérése. Az SNI-s tanuló folyamatosan 

fejlesztésben részesült és a jövő tanévekben is részesülni fog.  

M A T E M A T I K A 

ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLTSÉGE 

Elemzési szint Átlag   (%) Létszám 

Intézményi átlag 92 % 17 fő 

Országos átlag 93 %  

 

ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG GYAKORLOTTSÁGA 

Elemzési szint Átlag   (%) Létszám 

Intézményi átlag 85 % 17 fő 



Országos átlag 83 %  

 

SZÁMÍRÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLTSÉGE 

Elemzési szint Átlag   (%) Létszám 

Intézményi átlag 95 % 17 fő 

Országos átlag 95 %  

 

MÉRTÉKEGYSÉG-VÁLTÓ KÉSZSÉG KIÉPÜLTSÉGE 

Elemzési szint Átlag   (%) Létszám 

Intézményi átlag 51 % 17 fő 

Országos átlag 66 %  

 

ÖSSZEADÁS KÉSZSÉGÉNEK KÉPÜLTSÉGE 100-AS SZÁMKÖRBEN 

Elemzési szint Átlag   (%) Létszám 

Intézményi átlag 99 % 17 fő 

Országos átlag 98 %  

 

KIVONÁS KÉSZSÉGÉNEK KIÉPÜLTSÉGE 100-AS SZÁMKÖRBEN 

Elemzési szint Átlag   (%) Létszám 

Intézményi átlag 92 % 17 fő 

Országos átlag 93 %  

 

 

SZORZÁS KÉSZSÉGÉNEK KIÉPÜLTSÉGE 100-AS SZÁMKÖRBEN 

Elemzési szint Átlag   (%) Létszám 

Intézményi átlag 98 % 17 fő 

Országos átlag 97 %  

 

OSZTÁS KÉSZSÉGÉNEK KIÉPÜLTSÉGE 100-AS SZÁMKÖRBEN 

Elemzési szint Átlag   (%) Létszám 

Intézményi átlag 93 % 17 fő 

Országos átlag 95 %  

 

ELEMI GONDOLKODÁSI KÉPESSÉG KIÉPÜLTSÉGE 

Elemzési szint Átlag   (%) Létszám 

Intézményi átlag 72 % 17 fő 

Országos átlag 64 %  

 

ELEMI GONDOLKODÁSI KÉPESSÉG GYAKORLOTTSÁGA 

Elemzési szint Átlag   (%) Létszám 

Intézményi átlag 71 % 17 fő 

Országos átlag 68 %  

 

ELEMI RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG KIÉPÜLTSÉGE 

Elemzési szint Átlag   (%) Létszám 

Intézményi átlag 70 % 17 fő 



Országos átlag 63 %  

 

ELEMI KOMBINATÍV KÉPESSÉG KIÉPÜLTSÉGE 

Elemzési szint Átlag   (%) Létszám 

Intézményi átlag 78 % 17 fő 

Országos átlag 66 %  

 

VISZONYÍTÁS 
A számírási készség területen az országos átlaggal megegyezik teljesítményünk. 

Alacsonyabb az átlagunk a következő területeken: 

az elemi számolási készség kiépültsége területen, mértékegység-váltó készség, kivonás képessége 

100-as számkörben, osztás képessége 100-as számkörben. 

Magasabb átlagot értünk el a következő területeken: 

Elemi számolási készség gyakorlottsága, összeadás készsége 100-as számkörben, szorzás készsége 

100-as számkörben, elemi gondolkodási képesség (kiépültsége, gyakorlottsága), elemi rendszerező 

képesség, elemi kombinatórikai képesség. 

A jövőben figyelmünket az alacsonyabb átlagot elért területek fejlesztésére fordítjuk 

(mértékegység-váltás, kivonás, osztás) gyakorlása.  

6. évfolyam 

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET 

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1592 20 fő 

Országos átlag 1486  

Községi általános iskolák 1437  

 

SZÖVEGÉRTÉS  

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1549 20 fő 

Országos átlag 1465  

Községi általános iskolák 1408  

 

VISZONYÍTÁS 

A hatodik évfolyam matematika és szövegértés műveltségi területen magasabb átlagot ért el, mind 

az országos, mind a községi általános iskolák átlagához képest.  

8. évfolyam 

 

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET 

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1662 18 fő 

Országos átlag 1601  

Községi általános iskolák 1550  

 

SZÖVEGÉRTÉS  

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1532 18 fő 

Országos átlag 1577  



Községi általános iskolák 1513  

 

VISZONYÍTÁS 

 

 
A 8. évfolyamon matematika műveltségi területen magasabb, (mind az országos, mind a községi 

általános iskoláknál) a szövegértés területen alacsonyabb átlagot értek el tanulóink az országosnál, 

de magasabb átlagot a községi általános iskoláknál. Célunk a szövegértés fejlesztése, több időt 

fogunk szánni a gyakorlásra. 

 

 

2012. évi 
6. évfolyam 

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET 

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1585 18 fő 

Országos átlag 1489  

Községi általános iskolák 1435  

 

SZÖVEGÉRTÉS  

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1514 18 fő 

Országos átlag 1472  

Községi általános iskolák 1412  

 

VISZONYÍTÁS 

A hatodik évfolyam matematika és szövegértés műveltségi területen magasabb átlagot ért el, mind 

az országos, mind a községi általános iskolák átlagához képest.  

 

8. évfolyam 

 

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET 

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1499 13 fő 

Országos átlag 1612  

Községi általános iskolák 1549  

 

SZÖVEGÉRTÉS  

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1453 13 fő 

Országos átlag 1567  

Községi általános iskolák 1494  

 

VISZONYÍTÁS 



A 8. évfolyamon matematika műveltségi területen alacsonyabb, (mind az országos, mind a községi 

általános iskoláknál) a szövegértés területen is alacsonyabb átlagot értek el tanulóink az országosnál 

és alacsonyabb átlagot a községi általános iskoláknál. Célunk mind a matematika, mind a 

szövegértés fejlesztése, több időt fogunk szánni a gyakorlásra. 

 

2013. évi 
 

6. évfolyam 

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET 

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1600 23 fő 

Országos átlag 1489  

Községi általános iskolák 1436  

 

SZÖVEGÉRTÉS  

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1555 23 fő 

Országos átlag 1497  

Községi általános iskolák 1428  

 

VISZONYÍTÁS 

A hatodik évfolyam matematika és szövegértés műveltségi területen magasabb átlagot ért el, mind 

az országos, mind a községi általános iskolák átlagához képest.  

 

8. évfolyam 

 

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET 

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1647 17 fő 

Országos átlag 1620  

Községi általános iskolák 1558  

 

SZÖVEGÉRTÉS  

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1590 17 fő 

Országos átlag 1555  

Községi általános iskolák 1493  

 

VISZONYÍTÁS 

A nyolcadik évfolyam matematika és szövegértés műveltségi területen magasabb átlagot ért el, 

mind az országos, mind a községi általános iskolák átlagához képest.  

 

2014. évi 



 

6. évfolyam 

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET 

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1563 13 fő 

Országos átlag 1491  

Községi általános iskolák 1456  

 

SZÖVEGÉRTÉS  

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1544 13 fő 

Országos átlag 1481  

Községi általános iskolák 1430  

 

VISZONYÍTÁS 

A hatodik évfolyam matematika és szövegértés műveltségi területen magasabb átlagot ért el, mind 

az országos, mind a községi általános iskolák átlagához képest.  

 

8. évfolyam 

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET 

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1662 17 fő 

Országos átlag 1617  

Községi általános iskolák 1570  

 

SZÖVEGÉRTÉS  

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1568 17 fő 

Országos átlag 1557  

Községi általános iskolák 1497  

 

VISZONYÍTÁS 

A nyolcadik évfolyam matematika és szövegértés műveltségi területen magasabb átlagot ért el, 

mind az országos, mind a községi általános iskolák átlagához képest.  

 

2015. évi 
 

6. évfolyam 

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET 

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1554 17 fő 

Országos átlag 1497  



Községi általános iskolák 1448  

 

SZÖVEGÉRTÉS  

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1514 17 fő 

Országos átlag 1488  

Községi általános iskolák 1424  

 

VISZONYÍTÁS 

A hatodik évfolyam matematika és szövegértés műveltségi területen magasabb átlagot ért el, mind 

az országos, mind a községi általános iskolák átlagához képest.  

8. évfolyam 

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET 

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1535 16 fő 

Országos átlag 1618  

Községi általános iskolák 1555  

 

SZÖVEGÉRTÉS  

Elemzési szint Átlag   (pontozás) Létszám 

Intézményi átlag 1450 16 fő 

Országos átlag 1567  

Községi általános iskolák 1494  

 

VISZONYÍTÁS 

A nyolcadik évfolyam matematika és szövegértés műveltségi területen alacsonyabb átlagot ért el, 

mind az országos, mind a községi általános iskolák átlagához képest.  

 

Kimutatható-e változás vagy tendencia e téren az utolsó öt évben?  

 

 

Kimutatható a következő évfolyamok esetében: 

 

2011-ben 

 

4. osztály Szövegértés műveltségi területen az „Íráskészség gyakorlottsága” alacsonyabb, mint 

az országos átlag. A Matematika műveltségi területen az „Elemi számolási készség kiépültsége”, 

a „Mértékegység-váltó készség”, „Kivonás képessége 100-as számkörben”, „Osztás képessége 

100-as számkörben” alacsonyabb átlagú, mint az országos átlag. 

 

2011-ben 

 

6. osztály matematika és szövegértés műveltségi területen mind az országos mind a községi 

általános iskolák átlagánál magasabb átlagot ért el. 

8. osztály matematika műveltségi területen az országos és a községi általános iskolák átlagánál 

magasabb átlagot ért el. A szövegértés területen az országosnál és a községi általános iskolák 

átlagánál alacsonyabb átlagot ért el. 



 

2012-ben 

 

6. osztály matematika és szövegértés műveltségi területen mind az országos mind a községi 

általános iskolák átlagánál magasabb átlagot ért el. 

8. osztály matematika és szövegértés műveltségi területen mind az országos, mind a községi 

általános iskolák átlagánál alacsonyabb átlagot ért el. 

 

2013-ban 

 

6. osztály matematika és szövegértés műveltségi területen mind az országos mind a községi 

általános iskolák átlagánál magasabb átlagot ért el. 

8. osztály matematika és szövegértés műveltségi területen mind az országos mind a községi 

általános iskolák átlagánál magasabb átlagot ért el. 

 

2014-ben 

 

6. osztály matematika és szövegértés műveltségi területen mind az országos mind a községi 

általános iskolák átlagánál magasabb átlagot ért el. 

8. osztály matematika és szövegértés műveltségi területen mind az országos mind a községi 

általános iskolák átlagánál magasabb átlagot ért el. 

 

2015-ben 

 

6. osztály matematika és szövegértés műveltségi területen mind az országos mind a községi 

általános iskolák átlagánál magasabb átlagot ért el. 

8. osztály matematika és szövegértés műveltségi területen mind az országos, mind a községi 

általános iskolák átlagánál alacsonyabb átlagot ért el. 

 

 

 

E L E M Z É S 

 

Vizsgált időszak: 2011-2015 

A 6. évfolyam teljesítménye megbízható, kiegyensúlyozott, hiszen minden tanévben a szövegértés 

és a matematika műveltségi területen az országosnál és a községi általános iskoláknál magasabb 

átlagban teljesítettek.   

A 8. évfolyam teljesítménye hullámzó. 2011-ben a matematika műveltségi területen magas, a 

szövegértés területén alacsonyabb. 2012-ben és 2015-ben mind a két műveltségi területen 

alacsonyabb átlagot értek el, míg 2013-ban és 2014-ben jól teljesítettek. 

Hogyan viszonyul az iskolában az alapszintet el nem érők aránya az országos átlaghoz és a 

hozzá hasonló iskolák átlagához (kompetenciatípusonként és mért évfolyamonként)?  

 

2011 

 

4. évfolyam    OLVASÁSKÉSZSÉG KIÉPÜLTSÉGE 
 

Elemzési szint Átlag 

k%p 
A tanulók %-os megoszlása az elsajátítási szintek szerint 

A L A P S Z I N T  
előkészítő 

0-59 k%p 

kezdő 

60-69 k%p 

haladó 

70-79 k%p 

befejező 

80-89 k%p 

optimális 

90-100 k%p 

Országos 86 1 1 11 57 30 

Iskolák 87 0 0 5 76 18 

Iskolánk 86 0 0 6 81 13 

 



 

Az olvasáskészség kiépülésének 5 elsajátítási szintjét vizsgálták, melyben az alapszintet az 

előkészítő, a kezdő és a haladó szintek reprezentálják. Ezeken a szinteken lévő tanulóknál 

probléma a betűk felismerése, összeolvasása, valamint nem képesek az olvasás eszközszerű 

használatára. 

A befejező és az optimális elsajátítási szinten lévő tanulókra jellemző, hogy az alapszókincs 

legalább 90 százalékát ismerik, illetve gyakorlott olvasóvá fejlődtek. 

Jelmagyarázat:  

 A k%p jelzés az aktuálisan elért eredményt az alapkészség, alapképesség optimális 

kiépüléséhez, optimális elsajátításához viszonyítva mutatja. 

 A k% jelzés a gyakorlottság aktuálisan elért szintjét fejezi ki az optimális 

gyakorlottsághoz viszonyítva. 

A táblázat alapján tanulóink az országos szinttel azonosan, az iskolákhoz képest 1 k%p-tal 

alacsonyabban teljesítettek. A rész szintek értéke – mind az országos, mind az iskolák esetében: 

az előkészítő és a kezdő szinten 0 k%p-tot szereztek. 

A haladó szinten 6 k%p-tot értek el tanulóink, az országosnál jóval alacsonyabb, az iskoláknál 1 

k%p-tal magasabb értéket.  

A befejező szinten az országos és az iskolai átlagnál magasabb értéket értek el. 

Az optimális szinten 13 k%p-tot értek el, mely érték alacsonyabb, az országos és az iskolák 

átlagánál. 

Az alapszintet el nem érők aránya alacsonyabb, mint az országos átlag. 

 

 

2011 

 

4. évfolyam    OLVASÁSKÉSZSÉG GYAKORLOTTSÁGA 
 

 

Elemzési szint Átlag 

k% 
A tanulók %-os megoszlása az elsajátítási szintek szerint 

A L A P S Z I N T  
előkészítő 

40-26 p. 

29 k% 

és kevesebb 

kezdő 

25-21 p. 

30-39 k% 

haladó 

20-17 p. 

40-49 k% 

befejező 

16-12 p. 

50-69 k% 

optimális 

11 perc 

és kevesebb 

70k% és több 

Országos 62 6 9 17 31 37 

Iskolák 80 0 11 0 21 68 

Iskolánk 55 0 25 0 50 25 

 

Az olvasáskészség gyakorlottságának 5 szintjét vizsgálták, melyben az alapszintet az előkészítő, 

a kezdő és a haladó szintek reprezentálják. Az előkészítő szinten 0 k%-os értéket értünk el az 

országos átlaghoz képest. A kezdő szinten 25 k%-os szintet értünk el, ami az országos és az 

iskolák átlagához viszonyítva magasabb érték. A haladó szinten az országos átlag alatt vagyunk 

/0 k%/.  

A befejező szinten /50 k%/ magasabb értéket értünk el, mind az országos, mind az iskolák 

átlagánál. Az optimális szinten /25 k%/ alacsonyabb értéket értünk el, mind az országos, mind az 

iskolák átlagánál. 

2011 

 

4. évfolyam    ÍRÁSMINŐSÉG FEJLETTSÉGE 
 



Elemzési szint Átlag 

k%p 
A tanulók %-os megoszlása az elsajátítási szintek szerint 

A L A P S Z I N T  
előkészítő 

0-49 k%p 

kezdő 

50-59 k%p 

haladó 

60-69 k%p 

befejező 

70-79 k%p 

optimális 

80-100 k%p 

Országos 64 14 9 39 10 28 

Iskolák 85 0 0 16 8 76 

Iskolánk 83 0 0 25 6 69 

 

Az írásminőség fejlettségének 5 szintjét vizsgálták, melyben az alapszintet az előkészítő, a kezdő 

és a haladó szintek reprezentálják. Az előkészítő szinten 0 k%p-os értéket értünk el az országos 

átlaghoz képest. A kezdő szinten 0 k%p-os szintet értünk el, ami az országos átlagához 

viszonyítva alacsonyabb érték. A haladó szinten az országos átlagnál alacsonyabb /25 k%p/, de 

az iskoláknál magasabb átlagot értünk el.  

A befejező szinten /6 k%p/ alacsonyabb értéket értünk el, mind az országos, mind az iskolák 

átlagánál. Az optimális szinten /69 k%p/, mely érték az országos átlagnál magasabb, de az 

iskoláknál alacsonyabb érték.  

 

2011 

 

4. évfolyam    ÍRÁSMINŐSÉG GYAKORLOTTSÁGA 
 

Elemzési 

szint 

Átlag 

k% 
A tanulók %-os megoszlása az elsajátítási szintek szerint 

A L A P S Z I N T  
előkészítő 

44 betű/p 

kevesebb 

44 k% és 

kevesebb 

kezdő 

45-54 

betű/p  

45-54 k% 

haladó 

55-64 

betű/p 

55-64  k% 

befejező 

65-69 

betű/p 

65-69 k% 

optimális 

70 betű/p 

és több 

70 k% és 

több 

Országos 51 35 29 20 6 10 

Iskolák 63 34 8 5 5 47 

Iskolánk 38 81 19 0 0 0 

 

Iskolánk átlaga alacsonyabb, az országos és az iskolák átlagánál.  

Az előkészítő szinten 81 k%-os értéket értünk el az országos átlaghoz képest. A kezdő szinten 19 

k%-os szintet értünk el, ami az országos és az iskolák átlagához viszonyítva magasabb érték. A 

haladó szinten az országos és az iskolák átlagnál alacsonyabb /0 k%/, értéket értünk el.  

A befejező szinten /0 k%/ alacsonyabb értéket értünk el, mind az országos, mind az iskolák 

átlagánál. Az optimális szinten /0 k%/, mely érték az országos és az iskolák átlagánál, 

alacsonyabb érték.  

 

 

2011 

 

4. évfolyam    AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLTSÉGE 
 

Elemzési szint Átlag 

k%p 
A tanulók %-os megoszlása az elsajátítási szintek szerint 

A L A P S Z I N T  
előkészítő 

0-79 k%p 

kezdő 

80-84  k%p 

haladó 

85-89 k%p 

befejező 

90-94 k%p 

optimális 

95-100 

k%p 

Országos 93 5 3 9 28 55 

Iskolák 93 5 3 13 42 37 

Iskolánk 92 13 6 6 38 38 

 

Az előkészítő szinten 13 k%p-os értéket értünk el az országos átlaghoz képest. A kezdő szinten 6 

k%p-os szintet, ami az országos átlagához viszonyítva magasabb érték. A haladó szinten az 

országos és az iskolák átlagánál alacsonyabb /6 k%p/ értünk el.  



A befejező szinten /38 k%p/ magasabb értéket értünk el, mind az országos, mind az iskolák 

átlagánál. Az optimális szinten /38 k%p/, mely érték az országos átlagnál alacsonyabb, de az 

iskoláknál magasabb érték.  
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4. évfolyam    AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG GYAKORLOTTSÁGA 
 

Elemzési szint Átlag 

k% 
A tanulók %-os megoszlása az elsajátítási szintek szerint 

A L A P S Z I N T  
előkészítő 

40-31 perc 

49 k% 

és kevesebb 

kezdő 

30-26 perc 

50-54   k% 

haladó 

25-21 perc 

55-59 k% 

befejező 

20-15 perc 

60-69 k% 

optimális 

14 perc 

és kevesebb 

70 k% és több 

Országos 83 2 3 11 15 69 

Iskolák 101 0 0 5 8 87 

Iskolánk 85 0 0 13 19 69 

 

Az előkészítő szinten 0 k%p-os értéket értünk el az országos átlaghoz képest. A kezdő szinten 0 

k%p-os szintet, ami az országos átlagához viszonyítva alacsonyabb érték. A haladó szinten az 

országos és az iskolák átlagánál magasabb, /13 k%p/ értünk el.  

A befejező szinten /19 k%p/ magasabb értéket értünk el, mind az országos, mind az iskolák 

átlagánál. Az optimális szinten /69 k%p/, mely érték az országos átlaggal megegyezik, de az 

iskolák átlagánál alacsonyabb érték.  
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4. évfolyam    A SZÁMÍRÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLTSÉGE 
 

 

Elemzési szint Átlag 

k% 
A tanulók %-os megoszlása az elsajátítási szintek szerint 

A L A P S Z I N T  
előkészítő 

0-74 k%p 

kezdő 

75-79 k%p 

haladó 

80-84 k%p 

befejező 

85-89 k%p 

optimális 

90-100 

 k%p 

Országos 95 3 0 3 7 87 

Iskolák 96 3 0 5 8 84 

Iskolánk 95 6 0 6 6 81 

 

 

Az előkészítő szinten 6 k%p-os értéket értünk el az országos átlaghoz képest. A kezdő szinten 0 

k%p-os szintet, ami az országos és az iskolák átlagával megegyezik. A haladó szinten az országos 

és az iskolák átlagánál magasabb, /6 k%p/ értünk el.  

A befejező szinten /6 k%p/ alacsonyabb értéket értünk el, mind az országos, mind az iskolák 

átlagánál. Az optimális szinten /81 k%p/, mely érték az országos és az iskolák átlagánál 

alacsonyabb érték.  
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4. évfolyam    A MÉRTÉKEGYSÉG-VÁLTÓ KÉSZSÉG KIÉPÜLTSÉGE 
 

Elemzési szint Átlag 

k% 
A tanulók %-os megoszlása az elsajátítási szintek szerint 

A L A P S Z I N T  
előkészítő kezdő haladó befejező optimális 



0-44 k%p 50-59 

 k%p 

60-69 k%p 70-79 k%p 80-100 

 k%p 

Országos 66 21 11 13 14 41 

Iskolák 62 34 5 16 11 34 

Iskolánk 51 50 6 6 19 19 

 

Az előkészítő szinten 50 k%p-os értéket értünk el az országos és az iskolák átlagánál magasabb 

értéket. A kezdő szinten 6 k%p-os szintet, ami az országosnál alacsonyabb, de az iskolák átlagánál 

magasabb. A haladó szinten az országos és az iskolák átlagánál alacsonyabb /6 k%p/ értünk el.  

A befejező szinten /19 k%p/ magasabb értéket értünk el, mind az országos, mind az iskolák 

átlagánál. Az optimális szinten /19 k%p/, mely érték az országos és az iskolák átlagánál 

alacsonyabb érték.  
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4. évfolyam    AZ ÖSSZEADÁS KÉSZSÉGÉNEK KIÉPÜLTSÉGE 

100-AS SZÁMKÖRBEN 
 

Elemzési szint Átlag 

k% 
A tanulók %-os megoszlása az elsajátítási szintek szerint 

A L A P S Z I N T  
előkészítő 

0-79 k%p 

kezdő 

80-84 

 k%p 

haladó 

85-89 k%p 

befejező 

90-94 k%p 

optimális 

95-100 

 k%p 

Országos 98 1 1 1 5 92 

Iskolák 98 0 3 0 3 95 

Iskolánk 99 0 0 0 0 100 

 

Mind az országos és az iskolák átlagánál magasabb átlagot értünk el. Nincsen olyan tanulónk, aki 

az alapszintet nem tudta teljesíteni. Iskolánk az optimális szinten a 100 %-ot teljesítette. 
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4. évfolyam    A KIVONÁS  KÉSZSÉGÉNEK KIÉPÜLTSÉGE 

100-AS SZÁMKÖRBEN 
 

Elemzési szint Átlag 

k% 
A tanulók %-os megoszlása az elsajátítási szintek szerint 

A L A P S Z I N T  
előkészítő 

0-79 k%p 

kezdő 

80-84 

 k%p 

haladó 

85-89 k%p 

befejező 

90-94 k%p 

optimális 

95-100 

 k%p 

Országos 93 9 4 5 10 72 

Iskolák 93 8 3 3 18 68 

Iskolánk 92 13 0 0 13 75 

 

Mind az országos és az iskolák átlagánál alacsonyabb átlagot értünk el. Az előkészítő szinten 

magasabb átlagot értünk el az országos és az iskolák átlagánál. Nincsen olyan tanulónk, aki a 

kezdő és a haladó szintet nem tudta teljesíteni. Iskolánk a befejező szinten az országos átlagnál 

magasabb, az iskolák átlagánál alacsonyabban teljesített. Optimális szinten az országos és az 

iskolák átlagánál magasabb átlagot értünk el. 
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4. évfolyam    A SZORZÁS  KÉSZSÉGÉNEK KIÉPÜLTSÉGE 

100-AS SZÁMKÖRBEN 
 

Átlag A tanulók %-os megoszlása az elsajátítási szintek szerint 



Elemzési szint k% A L A P S Z I N T  
előkészítő 

0-79 k%p 

kezdő 

80-84 

 k%p 

haladó 

85-89 k%p 

befejező 

90-94 k%p 

optimális 

95-100 

 k%p 

Országos 97 2 1 2 5 90 

Iskolák 97 0 0 5 11 84 

Iskolánk 98 0 0 13 0 88 

 

Mind az országos és az iskolák átlagánál magasabb átlagot értünk el. Az előkészítő és a kezdő 

szinten nincsen olyan tanulónk, aki nem tudta teljesíteni. A haladó szinten magasabb átlagot 

értünk el, az országos és iskolák átlagánál. A befejező szinten nincs egy tanulónk sem. Az 

optimális szinten az országosnál alacsonyabb, de az iskolák átlagánál magasabb átlagot értünk el. 
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4. évfolyam    AZ OSZTÁS  KÉSZSÉGÉNEK KIÉPÜLTSÉGE 

100-AS SZÁMKÖRBEN 
 

Elemzési szint Átlag 

k% 
A tanulók %-os megoszlása az elsajátítási szintek szerint 

A L A P S Z I N T  
előkészítő 

0-79 k%p 

kezdő 

80-84 

 k%p 

haladó 

85-89 k%p 

befejező 

90-94 k%p 

optimális 

95-100 

 k%p 

Országos 95 6 2 3 7 82 

Iskolák 95 3 5 3 11 79 

Iskolánk 93 6 6 6 13 69 

 

 

Mind az országos és az iskolák átlagánál alacsonyabb átlagot értünk el. Az előkészítő szinten az 

országossal megegyező, az iskoláknál magasabb átlagot értünk el. A haladó szinten magasabb 

átlagot értünk el, az országos és iskolák átlagánál. A befejező szinten magasabb átlagot értünk el 

az országos és az iskolák átlagánál. Az optimális szinten az országosnál és az iskolák átlagánál 

alacsonyabb átlagot értünk el. 
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4. évfolyam    AZ ELEMI GONDOLKODÁSI KÉPESSÉG KIÉPÜLTSÉGE 

                         

 

Elemzési szint Átlag 

k% 
A tanulók %-os megoszlása az elsajátítási szintek szerint 

A L A P S Z I N T  
előkészítő 

0-39 k%p 

kezdő 

40-49 

 k%p 

haladó 

50-59  k%p 

befejező 

60-69 k%p 

optimális 

70-100 

 k%p 

Országos 64 18 8 13 13 48 

Iskolák 75 5 3 5 8 79 

Iskolánk 72 6 6 6 13 69 

 

Az országos átlagnál magasabb, de az iskolák átlagánál alacsonyabb átlagot értünk el. Az 

előkészítő szinten az országosnál alacsonyabb, de az iskoláknál magasabb átlagot értünk el. A 



kezdő szinten az országosnál alacsonyabb, de az iskoláknál magasabb átlagot értünk el. A haladó 

szinten az országosnál alacsonyabb, de az iskoláknál magasabb átlagot értünk el. A befejező 

szinten az országossal azonos, de az iskoláknál magasabb átlagot értünk el. Az optimális szinten 

az országosnál magasabb, de az iskolák átlagánál alacsonyabb átlagot értünk el. 

 

 

2011 

 

4. évfolyam    AZ ELEMI GONDOLKODÁSI KÉPESSÉG 

GYAKORLOTTSÁGA 
 

Elemzési szint Átlag 

k% 
A tanulók %-os megoszlása az elsajátítási szintek szerint 

A L A P S Z I N T  
előkészítő 

40-36 p. 

49 k% 

és kevesebb 

kezdő 

35-31 p. 

50-54 k% 

haladó 

30-26 p. 

55-59 k% 

befejező 

25-21 p. 

60-65k% 

optimális 

20 perc 

és kevesebb 

66k% és több 

Országos 68 2 4 8 15 71 

Iskolák 75 0 0 3 0 97 

Iskolánk 71 0 0 6 0 94 

 

 

Az országos átlagnál magasabb, az iskolák átlagánál alacsonyabb értéket értünk el. Az előkészítő 

és a kezdő szinten egy tanulónk sincs, a haladó szinten alacsonyabb az átlagunk az országos 

szinttől, de magasabb az iskolák szintjénél. A befejező szinten egy tanulónk sincs. Az optimális 

szinten magasabb az átlagunk az országos szinttől, de alacsonyabb az iskolák szintjénél.  
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4. évfolyam    AZ ELEMI RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG KIÉPÜLTSÉGE 

                         

 

Elemzési szint Átlag 

k% 
A tanulók %-os megoszlása az elsajátítási szintek szerint 

A L A P S Z I N T  
előkészítő 

0-19 k%p 

kezdő 

20-39 

 k%p 

haladó 

40-59  k%p 

befejező 

60-79 

k%p 

optimális 

80-100 

 k%p 

Országos 63 5 12 21 34 28 

Iskolák 74 0 3 13 42 42 

Iskolánk 70 0 6 13 50 31 

 

Az országos átlagnál magasabb, de az iskolák átlagánál alacsonyabb átlagot értünk el. Az 

előkészítő szinten nincs tanulónk, a kezdő szinten az országos átlagnál alacsonyabb, az iskoláknál 

magasabb átlagot értünk el. A haladó szinten az országosnál alacsonyabb, de az iskoláknál 

ugyanazt az átlagot értünk el. A befejező szinten az országosnál és az iskoláknál magasabb átlagot 

értünk el. Az optimális szinten az országosnál magasabb, de az iskolák átlagánál alacsonyabb 

átlagot értünk el. 
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4. évfolyam    AZ ELEMI KOMBINATÍV KÉPESSÉG KIÉPÜLTSÉGE                        

Elemzési szint Átlag 

k% 
A tanulók %-os megoszlása az elsajátítási szintek szerint 

A L A P S Z I N T  
előkészítő 

0-25 k%p 

kezdő 

26-44 

 k%p 

haladó 

45-74  k%p 

befejező 

75-86 k%p 

optimális 

87-100 

 k%p 



Országos 66 21 7 15 12 45 

Iskolák 79 8 5 8 18 61 

Iskolánk 78 13 0 6 25 56 

 

Az országos átlagnál magasabb, de az iskolák átlagánál alacsonyabb átlagot értünk el. Az 

előkészítő szinten az országos átlagnál alacsonyabb, de az iskoláknál magasabb átlagot értünk el. 

A kezdő szinten nincs egy tanulónk sem. A haladó szinten az országosnál és az iskoláknál 

alacsonyabb átlagot értünk el. A befejező szinten az országosnál és az iskoláknál magasabb 

átlagot értünk el. Az optimális szinten az országosnál magasabb, de az iskolák átlagánál 

alacsonyabb átlagot értünk el. 

____________________________________________________________________ 

2011 

 

6. évfolyam    M A T E M A T I K A 

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1486  

Községi általános iskolák 1437  

Iskolánk 1592 20 fő 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 5,7 13,9 22,1 24,6 20,0 10,0 0,7 3,0 

Községi 

ált. iskolák 

8,6 18,2 24,8 23,1 16,3 7,0 1,8 0,3 

Iskolánk 

20 fő 

- - 10,0 

2 fő 

35,0 

7 fő 

35,0 

7 fő 

15,0 

3 fő 

5,0 

1fő 

- 

0 fő 

 

Tanulóink átlageredménye magasabb, mint az országos és a községi általános iskolák átlaga. 

Szint alatt és az első szinten az országos és a községi általános iskoláknál jobb eredményt értünk 

el, mert ezen a szinten nincsen egy tanulónk sem. A 2. szinten szintén jobban teljesítettünk az 

országos és a községi általános iskoláknál. A 3. 4. 5. 6. szinten mind az országos, mind a községi 

általános iskoláknál magasabb értéket értünk el /ami alacsonyabb átlagot jelent/. A 7. szinten 

nincsen tanulónk. 
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6. évfolyam    S Z Ö V E G É R T É S 

                         

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1465  

Községi általános iskolák 1408  

Iskolánk 1549 20 fő 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 2,1 7,8 18,0 26,6 25,3 15,3 4,5 0,5 

Községi 

ált. iskolák 

3,7 12,0 22,6 28,0 21,7 9,7 0,2 2,1 

Iskolánk 

20 fő 

- - 20,0 15,0 30,0 30,0 - 5,0 

 

Tanulóink átlageredménye magasabb, mint az országos és a községi általános iskolák átlaga. 



Szint alatt és az első szinten az országos és a községi általános iskoláknál jobb eredményt értünk 

el, mert ezen a szinten nincsen egy tanulónk sem. A 2. szinten az országos szintnél magasabb, de 

a községi általános iskoláknál alacsonyabb szintet értünk el. A 3. szinten az országos és a községi 

általános iskoláknál alacsonyabb szintet értünk el. A 4. és az 5. szinten az országos és a községi 

általános iskoláknál magasabb szintet értünk el. Az 6. szinten nincsen egy tanulónk sem. A 7. 

szinten az országos és a községi általános iskoláknál magasabb szintet értünk el.  
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8. évfolyam    M A T E M A T I K A 

                         

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1601  

Községi általános iskolák 1550  

Iskolánk 1662 18 fő 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 2,0 6,4 13,6 21,5 25,6 20,0 8,5 2,4 

Községi 

ált. iskolák 

3,3 9,2 17,1 23,4 24,6 16,0 5,3 0,9 

Iskolánk 

20 fő 

- - 5,6 33,3 22,2 22,2 16,7 - 

 

Tanulóink átlageredménye magasabb, mint az országos és a községi általános iskolák átlaga. 

Szint alatt és az első szinten az országos és a községi általános iskoláknál jobb eredményt értünk 

el, mert ezen a szinten nincsen egy tanulónk sem. A 2. szinten alacsonyabb értéket értünk el, ez 

jobb, mint az országos és a községi általános iskolák szintje. A 3. szinten az országos és a községi 

általános iskoláknál magasabb szintet értünk el. A 4. szinten az országos és a községi általános 

iskoláknál alacsonyabb szintet értünk el. Az 4. és az 5. szinten az országos és a községi általános 

iskoláknál alacsonyabb szintet értünk el. A 6. szinten az országos és a községi általános iskoláknál 

magasabb szintet értünk el. A 7. szinten nincsen tanulónk. 
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8. évfolyam    S Z Ö V E G É R T É S 

 

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1577  

Községi általános iskolák 1513  

Iskolánk 1532 18 fő 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 0,8 3,0 8,9 18,9 27,2 25,4 12,7 3,2 

Községi 

ált. iskolák 

1,6 5,0 13,3 23,8 27,9 20,2 7,0 1,3 

Iskolánk 

20 fő 

- 5,6 5,6 33,3 22,2 27,8 5,6 - 



 

Az országos átlagnál alacsonyabb, de a községi általános iskoláknál magasabb átlagot értek el 

tanulóink. 

Szint alatt nincsenek tanulóink. Az 1. szinten magasabb /gyengébb/ eredményt értünk el, az 

országos és a községi általános iskoláknál. A 2. szinten alacsonyabb /jobb/ eredményt értek el 

tanulóink az országos és a községi általános iskoláknál. A 3. szinten magasabb /kevesebb/ értéket 

értek el tanulóink az országos és a községi általános iskoláknál. A 4. szinten alacsonyabb /jobb/ 

értéket értek el tanulóink az országos és a községi általános iskoláknál. Az 5. szinten magasabb 

/jobb/ eredményt értek el az országos és a községi általános iskoláknál. A 6. szinten alacsonyabb 

értéket értek el az országos és a községi általános iskoláknál. A 7. szinten nincsen tanulónk. 

2012 

 

6. évfolyam    M A T E M A T I K A      

                    

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1489  

Községi általános iskolák 1435  

Iskolánk 1585 18 fő 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 5,3 12,3 21,4 27,3 21,5 9,5 2,3 0,4 

Községi 

ált. iskolák 

8,4 17,2 24,7 26,1 16,3 5,9 1,1 0,2 

Iskolánk 

20 fő 

-- 5,6 11,1 38,9 22,2 16,7 5,6 - 

 

Tanulóink átlageredménye jóval magasabb, mint az országos és a községi általános iskolák 

átlaga. 

Szint alatt nincsenek tanulóink. Az 1. és a 2. szinten alacsonyabb /jobb/ eredményt értünk el, az 

országos és a községi általános iskoláknál. A 3. szinten magasabb /gyengébb/ átlagot értünk el az 

országos és a községi általános iskoláknál. A 4. szinten az országosnál alacsonyabb, a községi 

általános iskoláknál magasabb eredményt értünk el. Az 5. és a 6. szinten magasabb /jobb/ 

eredményt értünk el az országos és a községi általános iskoláknál. A 7. szinten nincsenek 

tanulóink. 

 

2012 

6. évfolyam    S Z Ö V E G É R T É S 

                         

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1472  

Községi általános iskolák 1412  

Iskolánk 1514 18 fő 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 1,7 7,8 18,2 25,8 24,7 15,4 5,5 0,9 

Községi 

ált. iskolák 

3,2 11,9 23,8 26,9 20,9 10,3 2,7 0,3 

Iskolánk 

20 fő 

- - 27,8 27,8 11,1 16,7 11,1 5,6 



 

Tanulóink átlageredménye jóval magasabb, mint az országos és a községi általános iskolák 

átlaga. 

Szint alatt és az 1. szinten nincsenek tanulóink. A 2. és a 3. szinten magasabb /gyengébb/ 

eredményt értünk el az országos és a községi általános iskoláknál. A 4. szinten alacsonyabb 

eredményt értünk el az országos és a községi általános iskoláknál. 

Az 5. 6. 7. szinten magasabb /jobb/ eredményt értünk el az országos és a községi általános 

iskoláknál. 

 

2012 

 

8. évfolyam    M A T E M A T I K A                       

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1612  

Községi általános iskolák 1549  

Iskolánk 1499 13 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 1,7 5,5 12,7 21,7 26,4 20,3 9,1 2,6 

Községi 

ált. iskolák 

3,0 8,8 17,2 24,7 25,1 15,0 4,9 1,1 

Iskolánk 

20 fő 

- - 38,5 38,5 23,1 - - - 

 

Az országos és a községi általános iskoláknál alacsonyabb átlagértéket értünk el. 

Szint alatt és az 1. szinten nincsenek tanulóink. A 2. és 3. szinten magasabb /gyengébb/ értéket 

értünk el az országos és a községi általános iskoláknál. A 4. szinten alacsonyabb eredményt értek 

el tanulóink az országos és a községi általános iskoláknál. Az 5. 6. 7. szinten nincsenek tanulóink. 

 

 

2012 

 

8. évfolyam    S Z Ö V E G É R T É S 

                         

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1567  

Községi általános iskolák 1494  

Iskolánk 1453 13 fő 

 

 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 0,7 3,7 10,5 19,7 26,2 23,2 12,6 3,4 

Községi 

ált. iskolák 

1,6 6,8 16,4 24,4 25,1 17,3 7,1 1,4 

Iskolánk 

20 fő 

- 7,7 7,7 30,8 53,8 - - - 

 

Tanulóink átlageredménye alacsonyabb az országos és a községi általános iskoláknál. 



Szint alatt nincsenek tanulóink. Az 1. szinten az országosnál és a községi általános iskoláknál 

magasabb /gyengébb/ eredményt értünk el. A 2. szinten alacsonyabb /jobb/ eredményt értünk el 

az országos és a községi általános iskoláknál. A 3. és a 4. szinten az országos és a községi általános 

iskoláknál magasabb /közepes/ eredményt értünk el. Az 5. 6. 7. szinten nincsenek tanulóink. 

 

 

2013 

 

6. évfolyam    M A T E M A T I K A 

                         

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1489  

Községi általános iskolák 1436  

Iskolánk 1600 23 fő 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 5,0 13,0 22,0 26,6 20,9 9,5 0,4 2,6 

Községi 

ált. iskolák 

8,0 17,6 25,2 25,7 16,0 5,9 1,3 0,2 

Iskolánk 

20 fő 

- - 4,3 39,1 43,5 4,3 8,7 - 

 

Tanulóink átlageredménye jóval magasabb, mint az országos és a községi általános iskolák 

átlaga. 

Szint alatt és az 1. szinten nincsenek tanulóink. A 2. szinten alacsonyabb /jobb/ eredményt értek 

el az országos és a községi általános iskoláknál. A 3. 4. szinten magasabb /jobb/ eredményt értek 

el az országos és a községi általános iskoláknál. Az 5. szinten alacsonyabb értéket értek el az 

országos és a községi általános iskoláknál. A 6. szinten jóval magasabb eredményt értek el 

tanulóink az országos és a községi általános iskoláknál. A 7. szinten nincsenek tanulóink. 

 

2013 

6. évfolyam    S Z Ö V E G É R T É S 

                         

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1497  

Községi általános iskolák 1428  

Iskolánk 1555 23 fő 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 1,6 7,7 16,0 23,1 23,8 18,2 8,0 1,5 

Községi 

ált. iskolák 

3,0 12,2 21,5 25,3 21,4 11,9 4,1 0,6 

Iskolánk 

20 fő 

- 4,3 17,4 26,1 21,7 26,1 4,3 - 

 

Tanulóink átlageredménye jóval magasabb, mint az országos és a községi általános iskolák 

átlaga. 

Szint alatt nincsenek tanulóink. Az 1. szint alacsonyabb /jobb/ az országos és községi általános 

iskoláknál. A 2. szint eredménye az országosnál magasabb, de a községi általános iskoláknál 



alacsonyabb. A 3. szint magasabb az országos és a községi általános iskoláknál. A 4. szint 

alacsonyabb az országosnál, de magasabb a községi általános iskoláknál. Az 5. szint az országos 

és a községi általános iskoláknál magasabb /jobb/ eredmény. A 6. szint eredménye az országosnál 

alacsonyabb /gyengébb/, de a községi általános iskoláknál magasabb. A 7. szinten nincsenek 

tanulóink. 

 

2013 

8. évfolyam    M A T E M A T I K A 

                         

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1620  

Községi általános iskolák 1558  

Iskolánk 1647 17 fő 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 1,5 5,4 11,9 21,2 26,0 20,8 10,1 3,0 

Községi 

ált. iskolák 

2,4 8,7 16,4 25,0 24,5 16,3 5,5 1,2 

Iskolánk 

20 fő 

- - 5,9 29,4 41,2 17,6 5,9 - 

 

Tanulóink átlageredménye jóval magasabb, mint az országos és a községi általános iskolák 

átlaga. 

Szint alatt és az 1. szinten nincsenek tanulóink. A 2. szinten alacsonyabb /jobb/ eredményt értünk 

el az országos és a községi általános iskoláknál. A 3. szinten magasabb eredményt értünk el az 

országos és a községi általános iskolánál. A 4. szinten jóval magasabb értéket értünk el az 

országos és a községi általános iskolánál. Az 5. szinten az országosnál alacsonyabb, a községi 

általános iskolánál magasabb értéket értünk el. A 6. szinten az országosnál alacsonyabb, a községi 

általános iskoláknál magasabb értéket értünk el. A 7. szinten nincsenek tanulóink. 

 

2013 

8. évfolyam    S Z Ö V E G É R T É S 

                         

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1555  

Községi általános iskolák 1493  

Iskolánk 1590 17 fő 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 1,0 3,9 10,6 20,3 26,9 23,3 11,4 2,5 

Községi 

ált. iskolák 

1,8 6,8 15,2 24,5 26,3 17,9 6,5 1,0 

Iskolánk 

20 fő 

- - 11,8 17,6 11,8 35,3 17,6 5,9 

 

Tanulóink átlageredménye jóval magasabb, mint az országos és a községi általános iskolák 

átlaga. 



Szint alatt és az 1. szinten nincsenek tanulóink. A 2. szinten az országosnál magasabb, a községi 

általános iskoláknál alacsonyabb szintet értek el tanulóink. A 3. és a 4. szinten az országosnál és 

a községi általános iskoláknál alacsonyabb szintet értünk el. 

Az 5. 6. 7. szintnél, az országosnál és a községi általános iskolánál magasabb /jobb/ szintet értek 

el tanulóink. 

2014 

6. évfolyam    M A T E M A T I K A 

                         

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1491  

Községi általános iskolák 1456  

Iskolánk 1563 13 fő 

 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 3,1 12,1 24,3 28,9 20,7 8,4 2,2 0,4 

Községi 

ált. iskolák 

4,6 16,1 26,7 27,4 17,6 6,0 1,5 0,2 

Iskolánk 

20 fő 

- 7,7 15,4 46,2 7,7 15,4 7,7 - 

 

Tanulóink átlageredménye jóval magasabb, mint az országos és a községi általános iskolák 

átlaga. 

Szint alatt nincsenek tanulóink. Az 1. 2. szinten alacsonyabb /jobb/ eredményt értek el tanulóink 

az országos és a községi általános iskoláknál. A 3. szinten jóval magasabb eredményt értek el 

tanulóink az országos és a községi általános iskoláknál. A 4. szinten alacsonyabb értéket értek el 

az országos és a községi általános iskoláknál. Az 5. 6. szinten magasabb /jobb/ eredményt értek 

el az országos és a községi általános iskoláknál. A 7. szinten nincsenek tanulóink. 

 

2014 

6. évfolyam    S Z Ö V E G É R T É S 

                         

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1481  

Községi általános iskolák 1430  

Iskolánk 1544 13 fő 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 2,2 7,3 16,8 24,7 25,0 16,5 6,4 1,0 

Községi 

ált. iskolák 

3,9 11,3 20,3 25,7 22,0 12,4 4,9 0,5 

Iskolánk 

20 fő 

- - 15,4 30,8 23,1 15,4 15,4 - 

 

Tanulóink átlageredménye jóval magasabb, mint az országos és a községi általános iskolák 

átlaga. 

Szint alatt és az 1. szinten nincsenek tanulóink. A 2. szinten alacsonyabb eredményt értek el az 

országos és a községi általános iskoláknál. A 3. szinten magasabb értéket értek el az országos és 

a községi általános iskoláknál. A 4. szinten az országosnál alacsonyabb, a községi általános 



iskoláknál magasabb értéket értek el. Az 5. szinten az országosnál alacsonyabb, a községi 

általános iskoláknál magasabb értéket értek el. A 6. szinten magasabb értéket értek el az 

országosnál és a községi általános iskoláknál. A 7. szinten nincsenek tanulóink. 

 

2014 

8. évfolyam    M A T E M A T I K A 

                         

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1617  

Községi általános iskolák 1570  

Iskolánk 1662 17 fő 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 1,0 5,0 13,8 22,2 25,7 19,4 9,4 3,5 

Községi 

ált. iskolák 

1,6 7,4 17,5 24,5 24,8 16,4 6,1 1,6 

Iskolánk 

20 fő 

- - 11,8 11,8 35,3 29,4 5,9 5,9 

 

Tanulóink átlageredménye magasabb, mint az országos és a községi általános iskolák átlaga.  

Szint alatt és az 1. szinten nincsenek tanulóink. A 2. 3. szinten alacsonyabb /jobb/ eredményt értek 

el az országos és a községi általános iskoláknál. A 4. 5. szinten magasabb értéket értek el az 

országos és a községi általános iskoláknál. A 6. szinten alacsonyabb értéket értek el az országos 

és a községi általános iskoláknál. A 7. szinten magasabb eredményt értek el az országos és a 

községi általános iskoláknál. 

 

2014 

 

8. évfolyam    S Z Ö V E G É R T É S 

                         

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1557  

Községi általános iskolák 1497  

Iskolánk 1568 17 fő 

 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 0,8 3,7 11,0 20,8 27,0 22,5 11,1 3,0 

Községi 

ált. iskolák 

1,6 6,5 15,5 24,4 26,4 17,5 6,8 1,3 

Iskolánk 

20 fő 

- - 11,8 29,4 23,5 17,6 11,8 5,9 

 

Tanulóink átlageredménye magasabb, mint az országos és a községi általános iskolák átlaga.  

Szint alatt és az 1. szinten nincsenek tanulóink. A 2. szinten alacsonyabb /jobb/ eredményt értek 

el tanulóink az országos és a községi általános iskoláknál. A 3. szinten magasabb értéket értek el 

az országos és a községi általános iskoláknál. A 4. szinten alacsonyabb értéket értek el az országos 

és a községi általános iskoláknál. Az 5. szinten az országosnál alacsonyabb, a községi általános 



iskoláknál magasabb szintet értek el. A 6. 7. szinten magasabb értéket értek el az országos és a 

községi általános iskoláknál. 

 

2015 

6. évfolyam    M A T E M A T I K A 

                         

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1497  

Községi általános iskolák 1448  

Iskolánk 1554 17 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 4,1 10,8 21,9 29,3 22,4 9,1 2,1 0,3 

Községi 

ált. iskolák 

6,9 15,2 25,3 27,3 18,0 6,2 1,0 0,1 

Iskolánk 

20 fő 

- 5,9 5,9 47,1 29,4 11,8 - - 

 

Tanulóink átlageredménye magasabb, mint az országos és a községi általános iskolák átlaga.  

Szint alatt nincsenek tanulóink. Az 1. 2. szinten alacsonyabb /jobb/ értéket értünk el az országos 

és a községi általános iskoláknál. A 3. 4. 5. szinten magasabb értéket értünk el az országos és a 

községi általános iskoláknál. A 6. 7. szinten nincsenek tanulóink. 

 

2015 

 

6. évfolyam    S Z Ö V E G É R T É S 

                         

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1488  

Községi általános iskolák 1424  

Iskolánk 1514 17 

 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 1,9 7,6 16,4 23,7 24,8 17,6 6,9 1,1 

Községi 

ált. iskolák 

3,4 11,8 21,4 26,0 21,5 11,9 3,5 0,5 

Iskolánk 

20 fő 

- - 11,8 35,3 29,4 17,6 5,9 - 

 

 

Tanulóink átlageredménye magasabb, mint az országos és a községi általános iskolák átlaga.  

Szint alatt és az 1. szinten nincsenek tanulóink. A 2. szinten alacsonyabb /jobb/ értéket értek el 

tanulóink az országos és a községi általános iskoláknál. A 3. 4. 5. szinten magasabb eredményt 

értek el az országos és községi általános iskoláknál. A 6. szinten az országosnál alacsonyabb, a 

községi általános iskoláknál magasabb értéket értek el. A 7. szinten nincsenek tanulóink. 

 

 

2015 



8. évfolyam    M A T E M A T I K A 

                         

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1618  

Községi általános iskolák 1555  

Iskolánk 1535 16 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 1,3 4,7 12,0 22,4 27,6 20,4 8,9 2,6 

Községi 

ált. iskolák 

2,3 7,9 16,9 25,8 26,3 15,1 4,7 0,9 

Iskolánk 

20 fő 

- 6,3 25,0 18,8 37,5 12,5 - - 

 

Az országos és a községi általános iskoláknál alacsonyabb átlagot értek el tanulóink. Szint alatt 

nincsenek tanulóink. Az 1. szinten az országosnál magasabb, a községi általános iskoláknál 

alacsonyabb szintet értek el tanulóink. A 2. szinten az országos és a községi általános iskolánál 

magasabb /gyengébb/ értéket értek el. A 3. szinten alacsonyabb értéket értek el az országosnál és 

a községi általános iskoláknál. A 4. szinten magasabb értéket értek el az országos és a községi 

általános iskoláknál. Az 5. szinten alacsonyabb értéket értek el az országos és a községi általános 

iskoláknál. A 6. 7. szinten nincsenek tanulóink. 

 

2015 

 

8. évfolyam    S Z Ö V E G É R T É S 

Mérés szinterei A tanulók átlageredménye és az átlag 

megbízhatósági tartománya 

Tanulók  

száma 

Országos 1567  

Községi általános iskolák 1494  

Iskolánk 1450 16 

 

Mérés 

szinterei 

 

S Z I N T E K / % / F Ő 

szint alatt 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Országos 0,8 3,8 10,1 20,1 26,2 23,1 12,6 3,3 

Községi 

ált. iskolák 

1,5 7,1 15,2 24,7 26,5 17,0 6,8 1,2 

Iskolánk 

20 fő 

- 6,3 37,5 18,8 18,8 18,8 - - 

 

Az országos és a községi általános iskoláknál alacsonyabb átlagot értek el tanulóink. 

Szint alatt nincsenek tanulóink. Az 1. szinten az országosnál magasabb, a községi általános 

iskoláknál alacsonyabb /jobb/ értéket értek el. A 2. szinten az országos és a községi általános 

iskoláknál magasabb értéket értek el. A 3. 4. szinten az országos és a községi általános iskoláknál 

alacsonyabb szintet értek el. Az 5. szinten az országosnál alacsonyabb, a községi általános 

iskoláknál magasabb értéket értek el. A 6. 7. szinten nincsenek tanulóink. 

 

Kimutatható-e változás vagy tendencia e téren az utolsó öt évben (kompetenciatípusonként és 

mért évfolyamonként)?  

2011 

4. évfolyam 



 

OLVASÁSKÉSZSÉG KIÉPÜLTSÉGE 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 0 

Iskolák 1 /99 %/ 

Mi iskolánk 0 

 

OLVASÁSKÉSZSÉG GYAKORLOTTSÁGA 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 0 

Iskolák 0 

Mi iskolánk 0 

 

 

4. évfolyam 

 
 

ÍRÁSMINŐSÉG FEJLETTSÉGE 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 0 

Iskolák 0 

Mi iskolánk 0 

 

ÍRÁSMINŐSÉG GYAKORLOTTSÁGA 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 0 

Iskolák 1 /99/ 

Mi iskolánk 0 

 

ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLTSÉGE 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 0 

Iskolák 0 

Mi iskolánk 0 /101 %/ 

 

ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG GYAKORLOTTSÁGA 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 0 

Iskolák 0 

Mi iskolánk 0 /101/ 

 

SZÁMÍRÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLTSÉGE 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 0 

Iskolák 0 

Mi iskolánk 1 /99 %/ 

 



MÉRTÉKEGYSÉGVÁLTÓ KÉSZSÉG KIÉPÜLTSÉGE 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 0 

Iskolák 0 

Mi iskolánk 0 

 

 

 

 

 

 

4. évfolyam 
 

ÖSSZEADÁS KÉSZSÉGÉNEK KIÉPÜLTSÉGE 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 0 

Iskolák 0 /101 %/ 

Mi iskolánk 0 

 

KIVONÁS KÉSZSÉGÉNEK KIÉPÜLTSÉGE 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 0 

Iskolák 0 

Mi iskolánk 0 /101 %/ 

 

SZORZÁS KÉSZSÉGÉNEK KIÉPÜLTSÉGE 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 0 

Iskolák 0 

Mi iskolánk 0 /101 %/ 

 

OSZTÁS KÉSZSÉGÉNEK KIÉPÜLTSGE 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 0 

Iskolák 0 /101 %/ 

Mi iskolánk 0 

 

ELEMI GONDOLKODÁSI KÉPESSÉG KIÉPÜLTSÉGE 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 0 

Iskolák 0 

Mi iskolánk 0 

 

ELEMI GONDOLKODÁSI KÉPESSÉG GYAKORLOTTSÁGA 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 0 

Iskolák 0 



Mi iskolánk 0 

 

 

 

 

 

 

4. évfolyam 
 

ELEMI RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG KIÉPÜLTSÉGE 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 0 

Iskolák 0 

Mi iskolánk 0 

 

ELEMI KOMBINATÍV KÉPESSÉG KIÉPÜLTSÉGE 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 0 

Iskolák 0 

Mi iskolánk 0 

 

 

 

 

 

 

2011 
 

6. évfolyam 
 

 

MATEMATIKA 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 5,7 

Iskolák 8,6 

Mi iskolánk 0 

 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 2,1 

Iskolák 3,7 

Mi iskolánk 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2012 
 

6. évfolyam 
 

 

 

MATEMATIKA 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 5,3 

Iskolák 8,4 

Mi iskolánk 0 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 1,7 

Iskolák 3,2 

Mi iskolánk 0 

 

 

2013 
 

6. évfolyam 
 

 

MATEMATIKA 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 5,0 

Iskolák 8,0 

Mi iskolánk 0 

 

 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 1,6 

Iskolák 3,0 

Mi iskolánk 0 

 

 

 

 

 

 

2014 
 



 

6. évfolyam 
 

 

MATEMATIKA 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 3,1 

Iskolák 4,6 

Mi iskolánk 0 

 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 2,2 

Iskolák 3,9 

Mi iskolánk 0 

 

 

2015 
 

6. évfolyam 
 

 

 

MATEMATIKA 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 4,1 

Iskolák 6,9 

Mi iskolánk 0 

 

 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 1,9 

Iskolák 3,4 

Mi iskolánk 0 

 

 

 

 

 

 

2011 
 

8. évfolyam 
 

 

MATEMATIKA 



Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 2,0 

Iskolák 3,3 

Mi iskolánk 0 

 

 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 0,8 

Iskolák 1,6 

Mi iskolánk 0 

 

 

2012 
 

8. évfolyam 
 

 

MATEMATIKA 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 1,7 

Iskolák 3,0 

Mi iskolánk 0 

 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 0,7 

Iskolák 1,6 

Mi iskolánk 0 

 

 

 

 

 

2013 
 

8. évfolyam 
 

 

MATEMATIKA 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 1,5 

Iskolák 2,4 

Mi iskolánk 0 

 

 



SZÖVEGÉRTÉS 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 1,0 

Iskolák 1,8 

Mi iskolánk 0 

 

 

 

2014 
 

8. évfolyam 
 

 

 

MATEMATIKA 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 1,0 

Iskolák 1,6 

Mi iskolánk 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 
 

8. évfolyam 
 

 

MATEMATIKA 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 1,3 

Iskolák 2,3 

Mi iskolánk 0 

 

 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

SZÖVEGÉRTÉS 

Felmért terület ALAPSZINTET   

el nem érők %-os aránya 

Országos 0,8 

Iskolák 1,6 

Mi iskolánk 0 



Országos 0,8 

Iskolák 1,5 

Mi iskolánk 0 

 

A kompetenciamérésben részt vevő tanulóink közül /kompetenciatípusonként és mért 

évfolyamonként/ nincsen olyan tanulónk, aki az alapszintet nem érte el. 

 

Megjelenik-e az iskola CSH-indexe a telephelyi jelentésben, azaz mennyire elkötelezett az iskola 

tanulói szociokulturális hátterének megismerésében (kompetenciatípusonként és mért 

évfolyamonként)?  

 

2011 

6. évfolyam 

CSH-index átlagértéke és az átlag megbízhatósági tartománya 

Telephelyünkön    0,333 

Országosan - 0,035 

 

Községi általános iskolákban - 0,521 

 

Matematika és a szövegértés területére vonatkozik. 

 

2011 

8. évfolyam 

CSH-index átlagértéke és az átlag megbízhatósági tartománya 

Telephelyünkön - 

Országosan - 0,010 

Községi általános iskolákban - 0,495 

2012 

6. évfolyam 

CSH-index átlagértéke és az átlag megbízhatósági tartománya 

Telephelyünkön   0,465 

Országosan - 0,035 

Községi általános iskolákban - 0,537 

2012 

8. évfolyam 



CSH-index átlagértéke és az átlag megbízhatósági tartománya 

Telephelyünkön - 

Országosan 0,029 

Községi általános iskolákban 0,545 

 

Matematika és a szövegértés területére vonatkozik. 

2013-ban nem találtam egyik évfolyamra sem! 

2014-ben nem találtam egyik évfolyamra sem! 

2015-ben nem találtam egyik évfolyamra sem! 

Ennek magyarázata: csak azoknak a telephelyeknek van CSH-indexe, amelyeken legalább a 

tanulók kétharmadára /10 tanulóra/ kiszámítható és a CHS-indexszel rendelkező tanulók 

átlaga beleesik az összes tanuló képességátlagának konfidencia-intervallumába mindkét 

felmért terület esetében!  

 

Kimutatható-e változás vagy tendencia e téren az utolsó öt évben (kompetenciatípusonként és 

mért évfolyamonként)?  

 

Csak 2011 és 2012 tanévben volt mérhető a tanulók CSH-indexe. Ezután változás következett be 

2013, 2014 és 2015 tanévben már nem rendelkeztünk ilyen adatokkal, mert intézményünkben 10 

fő alatt volt a szociokulturális hátérrel rendelkező tanulók száma. 

 

Megállapítható-e az iskola szociokulturális hátránykompenzáló hatása 

(kompetenciatípusonként és mért évfolyamonként), és ha igen, akkor az milyen (az átlagnál 

jobb, átlagos, az átlagnál rosszabb)?  

 

Az átlagnál jobb iskolánk hátránykompenzáló hatása, mert 2013-2015 tanévben csökkentettük 

ezeknek a tanulóknak a hátrányát. 

Kimutatható-e változás vagy tendencia e téren az utolsó öt évben (kompetenciatípusonként és 

mért évfolyamonként)?  

 

Kimutatható a változás 2013-2015 tanévben. 

Megállapítható-e az iskola fejlesztő hatása (kompetenciatípusonként és mért évfolyamonként), 

és ha igen, akkor az milyen (az átlagnál jobb, átlagos, az átlagnál rosszabb)?  

 

Az iskola fejlesztő hatása megállapítható, az átlagnál jobb.  

Kimutatható-e változás vagy tendencia e téren az utolsó öt* évben (kompetenciatípusonként és 

mért évfolyamonként)?  

*2010-től állnak rendelkezésre az iskola fejlesztő hatását vizsgáló adatok, tehát 2015-ig a már 

meglévő adatokat kell vizsgálni.  

  

Kimutatható változás, ez köszönhető az egyénre szabott fejlesztéseknek /fejlesztő pedagógus, 

logopédus, pszichológus alkalmazásának/. 

Az azonos évfolyamon lévő egyes osztályok teljesítménye mennyire eltérő?  



 

A vizsgált időszakban /2011-2015/ nem volt azonos évfolyamon lévő osztályunk. 

Kimutatható-e változás vagy tendencia e téren az utolsó öt évben (kompetenciatípusonként és 

mért évfolyamonként)?  

 

Nem mutatható ki. 

 

Milyen az iskolában a többiektől kifejezetten leszakadó tanulók aránya?  
 

2015. január 1-től lépett életbe az a törvény, mely a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal 

kapcsolatos teendőket szabályozza. Ilyen tanulónk 2015-ben nem volt. 2016-ban 2 tanuló volt 

érintett, ez az iskola létszámának /211 fő/ 0,9 %-a. 

Milyen az iskolában a többiekhez képest kifejezetten jobb eredményt elérő tanulók aránya?  
 

2016-ban 75 kitűnő tanulónk volt, ez az iskola létszámának /211 fő/ 35,5 %-a. 

 

 

  



 

6. A pedagógus-önértékelés eredményeinek összegzése 
 

A pedagógus-önértékelés eredményeinek összegzése:  
Az intézmény önértékelésének idejére az intézmény pedagógusai részt vettek már önértékelésen, 

így a rendelkezésre álló értékeléseket az önértékelő kollégák elemző módon áttekintik, különösen 

az alábbiakat figyelembe véve:  

 Milyen átlagos eredménnyel zárultak az értékelések az egyes területeken?  

Az önértékelések során az értékelő pedagógusok azonosítani tudták erősségeiket és 

fejlesztendő területeiket. Az erősségek területén számos azonosság található, melyek az 

intézmény erősségének alapját adják. Tagozattól és munkaközösségektől függetlenül hasonló 

területeket jelöltek meg fejlesztendő területként. Ebből kirajzolódik az intézmény lehetséges 

fejlesztési iránya. A fejlesztésre szoruló területek összhangban vannak az oktatáspolitika által 

elvárt irányokkal is. 

 Van-e olyan fejlesztésre megjelölt terület, amely valamennyi vagy a legtöbb értékelt 

pedagógus esetében azonos?  

Ilyen területek az infokommunikációs eszközök hatékonyabb használata és beépítése a 

mindennapi nevelés-oktatási gyakorlatba, részletes tematikus tervek kidolgozása, a tanulók 

önálló ismeretszerzésének és önértékelésének fejlesztése, illetve a szakmai együttműködések 

és a tehetséggondozás hatékonyságának növelése. 

 Van-e olyan erősség, kiemelkedő terület, amely valamennyi vagy a legtöbb értékelt 

pedagógus esetében azonos?  

Ilyen területek a szaktantárgyi tudás és módszertani felkészültség, a segítő támogató légkör, a 

nyugodt tanulási környezet kialakítása. A differenciálás, a szociális tanulás, a motiváció, a 

hatékony konfliktuskezelés illetve a személyre és csoportokra szabott oktatás is megjelenik a 

legtöbb értékelt pedagógus tekintetében. 

 

 A pedagógusok értékelésének eredményei között van-e egyéb összefüggés, 

megfigyelhető(k)-e:  

o az azonos szakmai munkaközösségben tanító pedagógusok kiemelkedő és fejleszthető 

területeinek azonossága,  

Mind az alsós mind a felsős munkaközösségben vannak olyan kiemelkedő és 

fejlesztendő területek, melyet több pedagógus megjelölt. (Erősségek: tanulási 

környezet, differenciálás, motiváció; fejlesztendő: IKT, tematikus tervek, 

tehetséggondozás).  

o az alsó és felső tagozaton tanító pedagógusok eredményei közötti eltérések,  



Az alsó -és felső tagozaton tanító pedagógusok eredményei között nem figyelhető meg 

jelentős eltérés az erősségek és a fejlesztendő területek tekintetében. 

o a módszertani felkészültség erősségeinek, fejleszthető területeinek azonossága?  

A módszertani felkészültség erősségeinek, fejleszthető területeinek azonossága 

megfigyelhető. A pedagógusok elsősorban az IKT eszközökhöz kapcsolódó 

módszertani fejlődésben látják az egyik legjelentősebb fejlesztendő területet. 

 Van-e jelentős eltérés egyes pedagógusok tanfelügyeleti és önértékelése között?  

A pedagógusok tanfelügyeleti és önértékelése között jelentős eltérés nem tapasztalható. 

 

  



 

 Jegyzőkönyv  

Az eljárás azonosítója O0324430012017A001 

Az eljárás típusa Önértékelés 

Az értékelt neve Herceghalmi Általános Iskola 

Az értékelt azonosítója 032443001 

Az adatgyűjtés módszere Interjúk 

Az adatgyűjtést végző neve Enyedi Judit 

Az adatgyűjtést végző 
oktatási azonosítója 

75526366183 

Az adatgyűjtés dátuma 2017. szeptember 15. 

 

1. Az intézményi önértékelés során a vezetővel készített interjú javasolt 

kérdései 

 1) Milyen az Ön intézménye? Fogalmazzon meg (emeljen ki) öt intézményi 
jellemzőt!  
Az intézmény személyiségközpontú, családias, integráló, innovatív légkörben oktatja-neveli diákjait. 

Intézményünk Akkreditált Kiváló Tehetségpont, ÖKOISKOLA, alsó tagozaton egész napos oktatási 

rendszerben működik. Kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmód, a környezettudatosság, illetve 

differenciált képességfejlesztés területeire. Alapfokú Művészeti Iskolánk három művészeti ágon képzi 

diákjait. 

 

2) Melyek az intézmény kiemelt, sajátos céljai?  
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. 

 
3.)Milyen rendszere van az intézményben folyó nevelő oktató munkát 
meghatározó dokumentumok elkészítésének? (Stratégiai dokumentumok, az 
éves munkát  meghatározó dokumentumok.) 
 
Pedagógiai program, SZMSZ, házirend évente felülvizsgálatra kerül, A felülvizsgálat keretében 

megtörténik az alapdokumentumok a hatályos törvénynek való megfeleltetése. Ez alapján készül el az 

éves munkaterv. A munkaterv félévenkénti értékelése, az év végi visszacsatolás, újratervezés, 

átgondolás (PDCA ciklus) jellemzi munkánkat. 

 

4.) Hogyan jelennek meg ezekben az intézmény sajátos jellemzői? (Stratégiai 
dokumentumok, az éves munkát meghatározó dokumentumok.)  
Az éves munkaterv az intézményi munkacsoportok munkatervein alapul. A különböző 

munkacsoportok (pl: környezeti, egészség, idegen nyelvi, reál) programjai illetve éves tevékenysége 

az intézmény hagyományaira, sajátosságaira épül. A pedagógiai programban jól azonosíthatók azok a 

nevelés-oktatási sajátosságok, amelyek az intézmény jellemzői. 

 
5) Az intézmény stratégiájának tervezésekor figyelembe vették-e a települési 
környezet, a köznevelés-irányítás elvárásainak változásait?  



A intézmény stratégiája a települési környezet illetve a köznevelés-irányítás elvárásai alapján azzal 

összhangba kerültek meghatározásra. 

 
6.) Hogyan történik az aktuálisan megjelenő új feladatok ellátása az 
intézményben?  
(Például mindennapos testnevelés stb.) 
Rugalmasan, és szakmailag felkészülten alkalmazkodunk az új kihívásokhoz. A mindennapos 

testnevelést körültekintő munkaszervezéssel, kinti testnevelési órákkal oldjuk meg. Az elektronikus 

naplóban használatát megfelelő mennyiségű kipróbálási idővel, illetve belső továbbképzéssel tettük 

könnyebbé. A pedagógus életpálya modell intézményi alkalmazását szakmai segítségadással, tervezés, 

szaktanácsadók és szakértők bevonásával illetve belső továbbképzésekkel oldottuk meg. 

 
 

7.)Mi jellemzi az intézményben a feladat-, hatáskör- és felelősség 
megosztást?  
 
Az intézmény törekszik az egyenlő mértékű feladatmegosztásra. A pedagógusok profiluknak 

megfelelő munkacsoportokban dolgoznak, melyekben egymással megosztják a feladatot, hatáskört és 

felelősséget. Az intézmény munkaközösségei a munkacsoportok munkáját koordinálják, szervezik, 

illetve irányítják. (Alsós-, felsős munkaközösség, Tehetséggondozás, Képzőművészet) A 

munkaközösség vezetői összehangolják munkájukat az intézményvezetés elvárásaival. 

 
8) Hogyan működik az intézményben az ellenőrzés? (Ki, mit, milyen 
gyakorisággal, céllal, eszközökkel ellenőriz?) 
Éves tervnek megfelelően, vezetőtársakkal egyeztetve, összehangolva, éves ellenőrzési-értékelési 

ütemterv alapján. az óralátogatások Kiemelt szerepet kapnak az óralátogatások, az új kollégák, 

gyakornok, valamint az intézményi önértékelésben részt vett pedagógusok ellenőrzése a Belső 

Ellenőrzési Csoport (BECS) munkaterve, az intézmény éves önértékelési terve alapján. Havonkénti 

nevelőtestületi értekezleteken visszacsatolás, tapasztalatok összegzése, munkacsoportok beszámolói. 

9) Az intézményi önértékelés rendszer működtetése milyen támogatást jelent 
a vezetés, a pedagógusok számára?  
 
Megalakult a BECS (mely az intézményi éves önértékelési terve alapján működve, tevékenységével 

hozzájárul az intézményi önértékelés, tanfelügyeleti ellenőrzések, minősítések szakszerű 

végrehajtásához, pedagógusok minél sokoldalúbb támogatásához. (Elkészült az Intézményi 

Önértékelési Szabályzata, az Éves Önértékelési Terv, BECS működési terve, illetve az Intézményi 

elvárás-rendszer. 

 

 

10) Hogyan történik meg a visszacsatolás? 
Óralátogatások utáni megbeszéléseken közvetlenül, óralátogatási jegyzőkönyv kitöltése, erősségek, 

gyengeségek elemzése, fejlesztési terv készítése. 

11) Mi történik az ellenőrzési, mérési, értékelési eredményekkel? 
Értékeljük, kielemezzük, a kolléga személyi anyagában tároljuk. Szükség esetén fejlesztési tervet 

készítünk. 

 

12) Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 
Továbbtanulási mutatókat elkészítjük, elemezzük, közzétesszük a honlapon. Pályaválasztási 

tanácsadó kolléga feladata az éves nyomonkövetés, feladatok elvégzése, pályaválasztással, 

továbbtanulással kapcsolatos határidők betartása, koordinálás. Középiskolák bemutatkoznak, a volt 

tanítványok visszajönnek és elmondják a felvételi előtt a 8.-osoknak a tapasztalataikat. Szülői fórumot 

tartunk a továbbtanulásról, felvételiről. A középiskoláknak kötelezően vissza kell jelezniük a volt 

tanulóink előmenetelét. 



13) A munkaközösség vezetők hol, milyen tevékenység formájában 
kapcsolódnak be a vezetés munkájába? 
Havonkénti értekezleteket tartunk, vezetői értekezleteket, ahol beszámolnak a szakmai munkáról, 

ötletekről, tapasztalatokról. A munkaközösség-vezetők közvetlenül felelnek a pedagógusok 

munkájáért. 

14.) Mi jellemzi az intézményben a feladat hatáskör és felelősség megosztást? 
Négy munkaközösségünk van (alsó és felső tagozat, tehetséggondozó, képzőművészeti 

munkaközösségek) egy-egy munkaközösség vezetővel. Év elején tisztázzuk a feladatköröket, 

munkacsoportok alakulnak (egészségnevelési munkacsoport, környezetvédelmi, reál, humán, sport) 

mely csoportoknak valamennyi kolléga tagja, tehát mindenkinek vállalnia kell feladatot. Havonkénti 

beszámolás, félév és év végén összefoglaló beszámoló az éves munkáról.  

15) Milyen módszerei használatosak az intézményen belüli 
tudásmegosztásnak? 
Belső továbbképzések, értekezletek. Mentor és mesterpedagógusaink szakmai tudásának továbbítása 

(mentorálás, innovatív módszerek, hospitálások, egymás munkájának segítése, tudásmegosztás). 

16) Milyen módszerei, formái valósulnak meg az intézményen belüli 
információátadásnak? 
Naprakész információáramlás, tanáriban falitábla, havonkénti értekezlet, munkaterv, eseménynaptár, 

tanév rendje. Iskolai honlap naprakész információkkal, tanulói tájékoztató füzet, e-napló. Aulában 

kivetítőn az eseményekről készült fényképek, ill. az aktuális programok. 

 
17) Melyek a pedagógus továbbképzés preferált irányai? 
Hiányterületek, a kollégák szakmai megújító képzései, melyeket az önkormányzat támogatásával, 

valamint saját erőből finanszíroz. 5 éves továbbképzési terv, melynek része az éves beiskolázási terv 

(elfogadás minden év március 31-ig). Preferált területek: pedagógus szakvizsga, mentorképzés, 

mentálhigiénia, tehetséggondozás, tantárgy specifikus területek (figyelembe véve a pedagógus 

előmeneteli rendszer adta lehetőségeket) 

18) Milyen az intézmény viszonya az új módszerekhez, tanulásszervezési 
eljárásokhoz?  
Innovatív módszereket, megoldásokat alkalmazunk: egész napos oktatási forma az alsó tagozaton, 

gólyanap a leendő elsősöknek, ¾ éves vizsga a 8. osztályosoknak, e-napló bevezetése, ÖKOiskola, 

Akkreditált kiváló tehetségpont, kooperatív tanítás, Meixner módszer első osztályban, Mesezene-

zenezörej módszerrel kombinálva, képesség szerinti csoportbontás matematikából, idegen nyelvből, 

4. osztálytól két idegen nyelv oktatása, reggeli beszélgető kör. 

19) Hogyan értékeli az intézmény az alkalmazott módszerek beválását, mi 
történik a be nem vált módszerekkel? 
Tapasztalatokat értekezleteken összegezzük, javítunk, módosítunk a beválásuk alapján. A be nem vált 

módszereket értékelés után változtatjuk, ha  után abbahagyjuk. 

20) Hogyan értékeli az intézmény hagyományápoló/hagyomány teremtő 
munkáját? 
Kiemelten fontos a hagyományápolás, hagyományőrzés, értékőrzés. Hagyományápoló 

eseményeinket, rendezvényeinket minden évben megtartjuk: Gesztenyés napok, Kukorica-morzsoló 

délután, jeles napokhoz kötődve: Lucázás, karácsony, farsang, húsvét, májusfa állítás, az aulában: „A 

hagyománnyal élni kell” – tábla, melyen az aktuális hagyományos rendezvények, népszokások, jeles 

napokról olvashatnak a gyereket. 

21) A nevelő-oktató munka szempontjából melyik partnerekkel való 
együttműködést tartja a leghasznosabbnak? Mi a tartalma a kapcsolatoknak? 
A nevelő-oktató munka során napi kapcsolatot tartunk fenn a fenntartó és működtető Érdi Tankerületi 

központtal Herceghalom község önkormányzatával, a Szülői Szervezettel, Herceghalom 

Gyermekeiért Alapítvánnyal, Herceghalmi Óvodával, Községi Könyvtárral, Kulturális Központtal, 

egyesületekkel, civil szervezetekkel. Az együttműködések eredményeképpen hatékonyabban tudjuk 

szervezni a mindennapi nevelés-oktatási feladatokat. A kapcsolatok során a tanulók érdekében 

szervezzük a nevelési –oktatási programjainkat. 



22) Hogyan tájékoztatják a partnereket az intézmény eredményeiről? 
Beszámoló formájában félévkor és év végén írásban. Az iskola honlapján, helyi újságban, akikre 

büszkék vagyunk” – versenyeredményeink, iskola aulájában falitáblán, szülői fórumokon. 

23) Milyen szakmai közéleti szerepeket tölt be az intézmény? 
Szakmai szerep: tudásmegosztó tevékenység az érdeklődő partnereknek, Tehetséggondozás Nemzeti 

Tehetségprogramban (pilot) való részvétel, Térségi „Zsámbéki-medence kis matematikusa” verseny 

megrendezése 

Közéleti szerep: részvétel a község valamennyi ünnepségén, rendezvényén, nemzeti ünnepeket 

iskolánk tanulóinak műsorai adják. 

24) Ha vannak az intézményben sajátos nevelési igényű tanulók, ez a tény 
milyen hatást gyakorol az intézményben folyó munkára? 
Integráljuk őket a szakmai alapdokumentumunknak megfelelően. A pedagógiai szakszolgálat 

munkatársai látják el az SNI-s tanulókat, valamint saját pedagógusaink, akiknek gyógypedagógiai 

szakvizsgájuk van. 

 
25) Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célok milyen 
eredménnyel valósultak meg az intézményben? Különösen 
személyiségfejlesztés területen, 
Személyiségfejlesztés folyamatosan jelen van iskolai életünkben. Kiemelten fontos a 
házirend ismerete, viselkedési szabályok betartatása. Célunk: 
- olyan légkör kialakítása, ahol a gyermekek otthon érezhetik magukat.  
- biztosítani mindenki számára az esélyegyenlőséget, 
- a gyermekek nyitottságára, érdeklődésére és aktivitására építve a személyiségfejlesztés, a 
tehetséggondozás.  
- egészséges életmódra, környezettudatos életformára nevelés.  
- társadalmilag elfogadott értékek, hagyományok ápolása, nemzeti kultúra átadása.  
–tanulás szeretetének kialakítása.   

közösségfejlesztés területen, 
Számtalan közösségépítő programot szervezünk a tanév során tanulóinknak, szüleiknek, 
valamint pedagógusainknak: (projektnapok, rendezvények, ÖKO-napok, ünnepségek, 
fesztiválok, kirándulások, egyéb szabadidős tevékenységek).  
Jelentős közösségfejlesztési munkát végzünk a Diákönkormányzat segítségével is (közösségi 

események, diákújság, diákjogok).  A programok nagyon népszerűek a tanulók és a szülők körében is.  

tehetséggondozás területen, 
Kitűzött célunkat elértük, mely szerint Kiválóan Akkreditált Tehetségpont lettünk. 
Tehetséggondozó munkánk szerteágazó, melyet a Tehetségprogramunk szerint végzünk. A 
hiányterületek pótlására Tehetséggondozó munkaközösséget hoztunk létre, melynek 
feladata rendszer szinten gondolkozva kidolgozni a tehetségterületeket. Az azonosítástól, a 
méréseken át, az iránymutatásig, ill. a tehetségterületek kidolgozottságának fokozásáig.  

szociális hátrányok enyhítése területen? 
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók esetében a pedagógus felveszi a kapcsolatot a 
védőnővel, gyermekvédelmi felelőssel és a gyermekjóléti szolgálat képviselőjével. A 
hátrányos helyzetű tanulók integrálása közösségi programok szervezésével, tanulótársak 
kijelölésével, egyéni bánásmóddal, differenciálással, odafigyeléssel valósul meg. 

26) Melyek az intézmény kiemelt céljai? (Ped. programból) 
 
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. Hosszú távon szeretnénk, ha a mi 

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

legyen, s ne kötelesség. 



27) Mennyire élénk és rendszeres a szakmai szervezetek munkájában vagy a 
helyi közéletben való személyes / munkaközösségi részvétel? 
Helyi közéletben rendszeres, aktív a részvételünk. A település közösségi rendezvényein, ünnepi 

megemlékezésein részt veszünk, műsorainkkal, rendezett programjainkkal gazdagítjuk a község 

rendezvényeit. A község szakmai szervezeteivel szoros kapcsolatban állunk, éves munkatervünket 

egymáshoz igazítva állítjuk össze. Szakmai partnereink: Óvoda, Kulturális Központ, Községi 

Könyvtár és Önkormányzat valamint a településen működő civil szervezetek, egyesületek. 

 
28) Vannak e olyan intézményi alkalmak, díjak, amelyekkel elismerik a 
partnerek kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét? 
Pedagógusnapon: év pedagógusa díj, kiváló pedagógus díj. 

Tanévnyitó, tanévzáró ünnepségen, Önkormányzati testületi üléseken, Alapítványi bálon: szóban, 

oklevéllel, ajándékkal. 

 

 

  



 

Az intézményi önértékelés során a pedagógusokkal készített interjú kérdései és válaszai 

 

1. Ha jellemezni kellene az intézményét, mely három jellemzőt emelné ki?  

o Iskolánk szeretetteljes , elfogadó légkörben, jól felszerelt körülmények között, felkészült 

pedagógusokkal barátságos, családias légkörben várja a tanulókat. 

o Tevékenységünk középpontjába a gyerekközpontú nevelést állítjuk, ahol fontos a szilárd 

tudás, a biztos ismeretek, az egy életen át tartó tanulás megalapozása, a hagyományok 

ápolása.  

o Pedagógusaink számára fontos a tanulás szeretetének kialakítása, a személyes fejlődés, az 

egyéni képességeknek a kibontakoztatása. Ennek érdekében továbbképzéseken vesznek 

részt, hogy megismerkedjenek az újabb módszerekkel, frissítsék ismereteiket, meg 

tudjanak újulni.  

2. Melyek az intézmény kiemelt céljai?  

Célunk  

o minden gyermek adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzést 

kapjon 

o a partnerközpontú szemlélet kialakítása: a pedagógusok szülőkkel, diákokkal és más 

partnerekkel való szoros együttműködése 

o olyan légkör kialakítása, ahol a gyermekek otthon érezhetik magukat. Biztosítjuk mindenki 

számára az esélyegyenlőséget 

o a gyermeki nyitottságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés és a 

tehetséggondozás 

o egészséges, környezettudatos életformára tanítás 

o társadalmilag elfogadott értékek, hagyományok, nemzeti kultúra átadása és ápolása 

o tanulóinkkal és szüleikkel településünk hagyományaiban, programjaiban részt venni 

o  művészeti képzés, tehetséggondozás, felzárkóztatás  

o iskolánk hagyományait megőrizni és továbbvinni 

o egy életen át tartó tanulás megalapozása, kulcskompetenciák fejlesztése 

o tanulás szeretetének kialakítása 

 

3. Hogyan jelennek meg ezek a célok a mindennapi pedagógiai gyakorlatban?  

o A munkaközösségek és szakmai munkacsoportok az intézmény rövid és hosszú távú céljait 

figyelembe véve készítik el éves munkaterveiket. Az éves munkatervnek, intézkedési 

tervnek munkaközösségi, szakmai közösségek terveinek megvalósítása a pedagógusok, 

szakmai munkaközösségek, munkacsoportok, DÖK bevonásával történik. A tervszerű 



nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, számukra korszerű, a 

mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt. 

o Értékek közvetítése, hagyományok ápolása, kompetenciák erősítése tanórán és tanórán 

kívüli foglalkozásokon 

o Biztos és hasznos tudások átadása, egyéni fejlesztés.  

o Egészségmegőrző és környezetvédő programok. 

o ”Tanulni jó” kezdeményezések 

o A diákönkormányzat szabadidős programjai, szakkörök sokszínűsége. 

o Hagyományos rendezvényeink magas szintű szervezésében és lebonyolításában részt vesz 

a szülői szervezet, a diákönkormányzat és a tantestület minden tagja. 

o Kikérjük a szülők véleményét. 

o Iskolánkban a tanítást 15 perces beszélgetéssel kezdjük. Ilyenkor alkalmunk van a diákokat 

más oldalukról megismerni. Valamint az osztálykirándulások, délutáni sportfoglalkozások 

alkalmával más-más oldalát mutatja meg a tanuló. 

o A felső tagozaton a matematikát és az angolt differenciált csoportbontásban oktatjuk. 

o Alkalmunk van rá, hogy versenyekre készüljünk illetve a másik csoportban fejlesztés, 

felzárkóztatás. 

4. Hogyan, milyen módszerekkel történik az intézményben az egyes tanulók képességeinek 

megismerése?  

o Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, 

képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik.  

o DIFER mérés, diagnosztizáló mérések. Év elején a kulcskompetenciák és alapkészségek 

év eleji állapota. (olvasási készség, szövegértés, helyesírási készség) Kérdőívekkel tárjuk 

fel a motivációt, tanulási stílust. 

o A tanulók megmutatják tudásukat a tanítási órán: szóbeli és írásbeli kommunikáció, 

témazáró dolgozatok.  

o Tanár – diák közötti beszélgetéssel. 

o Külső szakemberek segítségével (pl. pszichológus). 

o Mérések: Országos Kompetencia (matematika, magyar), idegennyelvi 

o tanulmányi, sportversenyek 

o Iskolánkban 3/4 éves vizsga keretében a nyolcadik osztályos tanulók komplex tudásukat 

mutatják meg szóban és írásban. 

 

5. Milyen formái vannak az egyes tanulók képességfejlesztésének? (különös tekintettel a sajátos 

nevelési igényű, beilleszkedési-, tanulás-, és magatartási problémákkal küzdő és kiemelten 

tehetséges tanulókra)  



A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól 

nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik:  

Tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal 

induló tanulók felzárkóztatását (felzárkóztató órák, differenciálás, kooperatív technikák, játékok, 

szakkörök, projektnapok, drámajáték, jegyzetelési technikák elsajátítása - vázlatírás módjai, 

rendszerszemlélet, szövegértés - forrásból való tájékozódás megtanítása - internet, könyv, 

tankönyv, különböző szövegek). Órákon a számukra megfelelő feladatokat biztosítjuk változatos 

szervezési formák alkalmazásával; cél: megfelelő motiválás, differenciálás, a tanulói aktivitás 

elérése. Szakvélemény alapján egyéni fejlesztés szakemberek segítségével, iskolapszichológusra 

nagy szükség lenne. A jelenlegi ellátás kevés, értékelésen figyelembe vesszük képességeiket. 

Ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek 

fejlesztését is. Tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése iskolai és iskolán kívüli 

tanulmányi, kulturális, sport versenyekre /szervezése/. 

 

6. Hogyan történik a tanulók szociális helyzetének megismerése?  

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók esetében a pedagógus rendelkezik megfelelő információval. 

Felveszi a kapcsolatot a védőnővel, gyermekvédelmi felelőssel és a gyermekjóléti szolgálat 

képviselőjével jelző rendszert működtet. Szükség esetén családlátogatásra megyünk. Beszélgetünk 

fogadóórán a szülőkkel. Ez kényes téma. A helyben, Herceghalomban lakó pedagógusok talán 

kicsit jobban tudnak tájékozódni. 

Iskolánkban minden napot 15 perces beszélgetéssel kezdünk. (Lehetőség szerint ekkor az 

osztályfőnök van az osztállyal.) Remek alkalom, hogy az osztályfőnökök és a tanárok 

megismerjék a tanulókat. Osztályfőnöki órákon sokat beszélgetünk és játszunk a gyerekekkel 

(szituációs és drámajátékok).  

 

7. Hogyan történik a tanulók szociális hátrányának enyhítése (különös tekintettel a hátrányos 

helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra)?  

A gyermekvédelmi feladatok ellátása minden osztályfőnöknek feladata. A tanulók korrepetálása 

ha kell, mentorálása, támogatása, órákon differenciált feladatokkal és egyéni bánásmóddal tudjuk 

kompenzálni ezeket a problémákat. 

Fokozottabb figyelmet igényelnek. Szabadidős programok szervezése pl. iskolán kívüli 

programok szervezése, kirándulás, színházlátogatás. Iskolán belül: pl. klubdélután, karácsonyi 

ünnepség. Nevelőt, gyereket, szülőt erősítő közös programok szervezése. DÖK programjain, 

iskolai közösségépítő programokon való részvétel támogatása. 

Alsó tagozatos mozgásszervi fogyatékos kislány érkezése előtt akadálymentesítés történt az 

iskolaudvar lépcsőjén, szülői segítséggel. Integrálása harmadik éve folyik. Szomatopedagógus-

gyógytornász foglalkozik vele. Haladása, elfogadása jó. 



 

8. Mi a tapasztalata azzal kapcsolatban, hogyan befolyásolja az integráció az intézményben folyó 

munkát?  

Minden iskolának szüksége lenne állandó pszichológusra, logopédusra és fejlesztő pedagógusra, 

mert hiánya megnehezíti a pedagógusok munkáját. Az osztályokban egy-egy tanuló integrációja 

megnehezíti az osztály munkáját. Jó összefogásra van szüksége az osztálynak és a benne tanító 

tanároknak.  

 

9. Milyen módon történik a tanulás támogatása?  

A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, 

szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása. Változatos szervezeti formák (kooperatív, 

párosmunka, csoportmunka) alkalmazása a tanítási órákon. Eredményes tanulás módszereinek, 

technikájának elsajátíttatása, gyakoroltatása, a tanulók motiválása, ösztönző feladatok adása 

(személyre szabottan), tanulószoba. A tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése. Munkáltató 

tevékenykedtető módszerek alkalmazása. A tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek 

feltárását elősegíti az oktatási folyamat megszervezésekor. Figyelembe veszi a tanulók 

kezdeményezéseit, önállóságát, alkotóképességeit. 

 

10. Az intézményben mi történik a tanulókat érintő mérési eredményekkel, hogyan hasznosítják 

azokat?  

A méréseket összesítjük, dokumentáljuk, elemezzük, kiértékeljük és stratégiát dolgozunk ki – 

következő lépések megtervezése az eredmények alapján. Összehasonlítjuk a korábbi 

eredményekkel és a tanulságokat levonjuk, reflektálunk. Ha szükséges újratervezünk, személyre 

szabott fejlesztési tervet készítünk. A tanulói teljesítmények folyamatosan követése. 

 

11. Milyen közösségépítő programok, tevékenységek vannak az iskolában?  

Iskolánkban az első tanítási naptól az utolsóig számtalan program található meg: 

Iskolai ünnepségek, megemlékezések. Évszakokhoz, népi hagyományokhoz, történelmünk jeles 

napjaihoz, hitéleti eseményhez köthető ünnepek programjai. 

o Programok: Te szedd!, Márton nap, Kukoricamorzsoló délután, Mikulás (testvérosztályok 

megajándékozása), Karácsonyi ünnepség, Farsang, Mackónap, Palacsintás nap, Madarak és 

fák napja 

o Projektnapok: Gesztenyés napok, Népmese napja, Egészségnap, Föld napja, Nyelvi nap, 

Közlekedési nap, Tehetségnap, Gergelyjárás, Víz világnapja, madarak és fák napja, Állatok 

világnapja 

o Kirándulások: osztály illetve iskolai szintű 



o . Délutáni foglalkozások, szakkörök, sportfoglalkozások, DÖK által szervezett közösségépítő 

programok pl: papírgyűjtés, kirándul az iskola, , kutatók éjszakája, Te szedd!, DÖK közgyűlés, 

diákigazgató választás, őszi, tavaszi kertrendezés,  

 

12. Ebben a tanévben milyen tanórán/iskolán kívül szervezett tevékenységen vesznek részt a tanulók?  

Szakkörök, tehetséggondozó szakkörök, képző és zeneművészeti oktatás, úszás, DSK, kézilabda, 

foci, röplabda, kirándul az iskola, erdei iskola. 

Háziversenyeink: Gesztenyés Kupa, Sudoku verseny, Tornaverseny, 1848 m-es futás,  

Ebben az évben az Alapítvány jóvoltából 3 napos kiránduláson vesz részt az iskola minden tanulója 

és tanára (négy évente ismétlődve) 

Határtalanul! programban vesz részt a hetedik osztály. 

 

13. A nevelőtestület szakmai együttműködésének milyen lehetőségei vannak az intézményben? 

(szakmai munkaközösségek, projektcsoportok, egy osztályban tanítók munkacsoportja, stb.)  

Alsós, felsős munkaközösség működik, melyeknek minden pedagógus tagja. Idei tanévtől 

tehetséggondozó munkaközösség is alakult. A munkaközösségeken kívül több munkacsoport is 

működik az iskolai munka hatékonyabbá tétele érdekében. A szakmai munkacsoportok 

együttműködnek. A munkacsoportok maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv 

szerint dolgoznak. 

Iskolánkban működő munkaközösségek:  

- alsós és felsős munkaközösségek 

- reál – humán - idegen nyelvi munkacsoportok 

- környezetvédelmi munkacsoport 

- testnevelés munkacsoport 

- gyermekvédelmi csoport 

 

14. Hogyan történik az intézményben a belső tudásmegosztás?  

o A nevelőtesti belső továbbképzés: elektronikus napló használata, Tanulni jó! program 

o Bemutató órák – nyílt napok tartása (ősszel, tavasszal) 

o Hospitálások, óralátogatások: új kollégák szakmai munkájának megismerése, értékelése, 

tapasztalatok rögzítése jegyzőkönyvbe (erényeik kiemelése és figyelem a fejlesztendő 

területekre) 

o Belső szakmai napok: a kollégák által alkalmazott „jó gyakorlatok” bemutatása, 

megbeszélése a látottaknak 

o Belső levelezőrendszer működtetése: a kollégák egymás közt szakmai anyagokat osztanak 

meg 

 



15.  Hogyan viszonyulnak a pedagógusok az új módszerek bevezetéséhez, az új tanulásszervezési 

eljárások működtetéséhez?  

Pozitív, nyitott módon, érdeklődéssel minden kolléga megpróbálja saját területén alkalmazni az új 

tanulásszervezési eljárásokat, módszereket, pedagógiai jó gyakorlatokat. 

 

16. Hogyan értékelik a módszerek beválását, hatásosságát, és mit kezdenek az értékelés 

eredményével?  

Tapasztalataikat szakmai megbeszélés keretében megvitatják (mi hasznosítható belőle). Egymás 

közötti óralátogatás keretében megmutatják, ki hogyan alkalmazza az új módszereket. 

17. Milyen a pedagógusok viszonya az innovációhoz? Vannak-e a pedagógusok által elindított 

fejlesztések?  

Az iskola pedagógusai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a 

fejlesztést. Pozitívan viszonyulnak a felmerült ötletekhez, támogató környezetet nyújtanak az 

intézményi innovációkhoz. Az elindított fejlesztések sikerének kulcsa a pontos feladat 

meghatározásban, illetve feladat elosztásban, a hatékony kommunikációban, illetve az innováció 

beválásának szakmai értékelésében rejlik. Az intézményben jó néhány pedagógusok által 

elindított innováció működik. (Boldogiskola, Meixner -féle zenezörejes betűtanulás, Egészség-

nap, Tehetség-nap, Zsámbéki-medence kis matematikusa verseny). Használjuk a tantermekben 

adott projektorokat, SULINET adatbázist… 

Minden innováció kipróbálása plusz terhet rak a pedagógus vállaira. Kipróbálva eldöntik 

használható-e. 

 

18. Milyen lehetőségei vannak a pedagógusoknak a szakmai megújulásra, fejlődésre (képzések, 

projektnapok, „jó gyakorlat” kipróbálása stb.)?  

Az intézmény rendelkezik továbbképzési programmal, melyek elkészítése a munkatársak 

bevonásával történik. Az iskolavezetés támogatja az önképzést, a minősítő vizsgára készülő 

pedagógusokat. Figyelembe veszi az intézményi szükségleteket is. 

A pedagógusok szakmai fejlődésének alapvető célja hatékony pedagógiai módszerek 

alkalmazásával az oktatás eredményességének javítása. Iskolánkban fontos szerepet kap a 

pedagógusok egymástól tanulása, lehetőségeinkhez mérten egymás óráinak látogatása, bevált, 

hatékony módszerek megosztása egymással és a folyamatos kommunikáció az egyes 

munkacsoportok között. A projektnapok során a pedagógusok egyénileg és a munkacsoportok 

egymás közötti aktív együttműködéssel köszönhetően minden évben újabb ismereteket közvetítő, 

kreatív feladatok várják a gyerekeket. A pedagógusok szakmai fejlődésének másik fontos eleme a 

szakmai továbbképzéseken való részvétel. Pedagógusaink minden évben rendszeresen 

továbbképzéseken vesznek részt, akár egyénileg vagy csoportosan.  

 



19. A szakmai munkaközösségek és a nevelőtestület véleményét milyen tervezésben, fejlesztésben, 

milyen döntések előkészítésében veszi figyelembe a vezetőség?  

Folyamatosan megtörténik a pedagógusoknak, és munkacsoportoknak a döntéselőkészítésbe a 

bevonása, képességük és szakértelmük alapján. A szakmai munkaközösségek az intézményi rövid 

és hosszú távú fejlesztésről és feladatairól információt kapnak, véleményüket, ötleteiket 

elmondhatják. Ez alapján dolgozzák ki munkaterveiket.  

A nevelőtestület az általános véleményezési joga alapján bármilyen ügyben – amely összefügg a 

nevelési-oktatás intézmény működésével – véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet. Vannak 

azonban olyan kérdések, amelyek a nevelőtestület véleményének kikérése nélkül nem dönthetők 

el, kötelező a véleményét kikérni. 

1. a nevelőtestület dönt a következő ügyekben: 

 nevelési, illetve a pedagógiai program elfogadása, jóváhagyása  

 a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása 

 éves munkaterv, értékelések, beszámolók, elemzések elfogadása  

 a nevelőtestület képviselőjének kiválasztása 

 házirend elfogadása  

 tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása  

 tanulók fegyelmi ügyei  

 tanulók osztályozóvizsgára bocsátása 

 intézményvezető, intézményegység-vezető vezetési programjának szakmai véleményezése  

 helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az 

alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más 

felszereléseket 

 véleményt nyilvánít a következő ügyekben: 

 az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben 

 a tantárgyfelosztás elkészítése  

 igazgatóhelyettesi megbízások, visszavonás  

20. Az értekezletek összehívása milyen céllal, és milyen rendszerességgel történik meg?  

Iskolánkban a két félévzáró (félév, év vége) és értékelő értekezleten kívül, havi rendszerességgel 

tartunk értekezletet, a hónap végén. Itt minden esetben beszámolnak a munkaközösség vezetők, a 

munkacsoport felelősei az adott hónapban végrehajtott feladatokról, a betervezett munka 

eredményességéről 

A következő havi feladatok, programok egyeztetése, megbeszélésére is sor kerül. Féléves, éves 

értekezleteken a nevelési-oktatási munka értékelése történik. Nevelőtestületi értekezletek 

félévente. Az iskolai munkaterv összeállítása, továbbképzési nap. Tanügyi események, 

változások, mindenféle információk átadása, esetleg esetmegbeszélés. 

 



21. Milyen a vezetői ellenőrzés gyakorlata az intézményben, milyen formában kap visszajelzést a 

munkájáról?  

Az intézményi stratégiai dokumentumai alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. Az 

ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközzel 

ellenőriz. Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben. Az 

értékelésben érintett pedagógus az ellenőrzések megállapításának (erősségek, fejlesztendő 

területek) megfelelően önfejlesztési tervet készít. 

Az iskola vezetője, az alsós és felsős munkaközösség vezetők minden évben óralátogatásokat 

folytatnak a tantestület tagjainál, az ellenőrzés szempontjai minden pedagógus számára 

hozzáférhetők. A tapasztalatokat óralátogatási jegyzőkönyvben rögzítik. Az elemzés során a 

pedagógus tájékoztatja a vezetőt kitűzött céljairól, azok megvalósításáról. Minden kollégával 

megbeszélés történik a látottakról, kiemelve az erényeit, illetve felhívni a figyelmet a fejlesztendő 

területekre. 

Mind szóban, mind írásban visszajelzést kap munkájáról. A vezetői ellenőrzés a nevelés-oktatási 

munkát segítő kollégákra (NOKS) is kiterjed. 

22. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka melyik területén/területein látja fontosnak a 

fejlesztést?  

A folyamatos fejlődést, fejlesztést minden területen fontosnak tartjuk, ennek állandónak kell lennie 

.  

Szeretnénk elérni, hogy: 

- tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen 

- felismerjék és megelőzzék a rosszat  

- erkölcsös, fegyelmezett, művelt, kötelességtudó, érdeklődő, nyitott tanulókká váljanak 

- jó eredmények elérésére törekedjenek (tanulásban, munkában, sportban) 

- elfogadott normák szerint viselkedjen (udvarias, kulturált, együttműködő) 

- fegyelem, önfegyelem 

Gyógytestnevelési programot működtetve segítsük a gyerekek testi fejlődését. 

A munkavégzéshez szükséges türelem, szorgalom és kitartás fejlesztése. 

Az élethosszig tartó testmozgás elérése. 

A létszámnak megfelelő tantermek, tanári kialakítása, az iskola bővítése. 

Szaktantermek kialakítása, informatika terem minimum öt évenkénti fejlesztése. 

Az iskola értékelési rendszerének összehangolása.  

Egyenletesebb munkaterhelés.  

Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában.  

23. Az intézmény fejlesztésének tervezésekor megfelelő módon figyelembe veszik-e a települési 

környezet, a köznevelés-irányítás elvárásainak változását?  

Igen. Követjük az elvárásokat, ennek megfelelően pályázunk és fejlesztünk. 



 

Az intézményi önértékelés során a szülőkkel készített interjú kérdései és válaszai 

 

o Mi volt a döntő szempont, amikor ezt az intézményt választotta a gyermeke számára? 

 

o Az iskola megfelel-e az előzetes elvárásainak?  

Igen, megfelel 

o Ön szerint az intézményben mekkora hangsúlyt kap a nevelés? 

Nagy hangsúlyt fektetnek a nevelés színvonalára. 

o Milyen az oktató munka színvonala az Ön megítélése szerint? 

jó 

o Milyen felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások működnek az intézményben?  

Nincs tapasztalatom, minket nem érint.  

o Az intézményben működő tehetségfejlesztésnek milyen módjairól tud?  

Nincs információ 
o Milyen tanórán kívüli foglalkozásokon vesz részt a gyermeke?  

Sportfoglalkozás 

o Az intézmény bevonja-e a szülőket a közösség életébe, az intézményi hagyományok 

ápolásába? 

Igen.  
o Ha igen, milyen formában teszi ezt (jótékonysági vásár, bál stb.)? 

Kukorica bál, Márton nap, Karácsonyi vásár, Öko-nap,  

o Ajánlaná-e az intézményt mások számára?  

Igen 

o Milyen pályát, továbbtanulást képzel el gyermeke számára?  

Középiskola, vagy gimnázium 

o Kap-e ehhez segítséget az iskola részéről? 

Megkapják a segítséget, jó a felkészítés 
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1. A pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése 

 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során az iskola adottságainak számbavétele 

az alábbi szempontok mentén történik:  

Tárgyi feltételek: az iskolában található helyiségek 

Személyi feltételek: nevelőtestület tagjai, szakszolgálat munkatársai 

Technikai személyzet 

Tanulólétszám adatok: osztályok 

Eszközök 

2. Az intézmény kiemelt nevelési céljainak való megfelelés hogyan érhető tetten fizikális 

formában? (Pl. környezettudatos nevelés.) 

Iskolánk környezettudatos tevékenységének folyamatossá tétele a szelektív hulladékgyűjtés, 

az iskolán belüli és iskola körüli zöld területek gondozása, az iskola környezetének tisztán 

tartása, madáretetés, víz-és energiatakarékosságra törekvés, környezetbarát közlekedés 

erősítése.  

Kiemelt tevékenységeink:  

- Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a következőket: 

- papír, PET-palack, műanyag kupak, használt elem. 

- Részt veszünk a falusi és az országos szemétszedési akciókban. 

- A “jeles napokról” (Állatok Világnapja, Víz világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák 

napja,)programokkal, versenyekkel és kiállítások szervezésével emlékezünk meg.  

- Novemberben egészségnevelés napot tartunk iskolánkban. 

- Tavaszi, őszi iskolaudvar és  kertrendezésben veszünk részt a szülői szervezet támogatásával.  

 



3. Milyen a tanulók tanulási környezete? 

Az osztályok és osztályfőnökök együtt alakítják ki az osztálytermek rendjét, a falak 

dekorálását. Minden osztály számítógéppel, internetes hozzáféréssel és projektorral van 

ellátva. Az informatika terem úgy van kialakítva, hogy minden tanuló számára biztosítva 

van a gépekhez való hozzáférés. A testnevelés órák megtartása biztonságosan felszerelt 

tornateremben zajlik.  

4. Ha van közösségi tér az intézményben, azt hogyan, mire használják? 

Iskolánk egy átlagosnál szélesebb folyosóval rendelkezik. Itt tartjuk az iskolagyűléseket, 

összejöveteleket. Az iskolaudvaron a tanulók a szüneteket barátságos környezetben tudják 

eltölteni. A burkolata térkő. A tanévnyitó és tanévzáró ünnepségeket, illetve a ballagást ezen 

a kultúrált helyen tudjuk megtartani. Az udvar körül helyet kapott az ökokert, mászóka, 

homokozó, kosápalánk, ping-pong asztal, padok, lengőteke.  

5. Milyen feltételekkel rendelkezik az intézmény a napi sportolás megvalósítására? 

A mindennapos testnevelés megoldására jó feltételekkel rendelkezünk. A jól felszerelt 

tornacsarnok helyet ad a testnevelési óráknak és a különböző sportoknak (kosárlabda, 

kézilabda, football, kempo, fitness, tollas, röplabda). Kiszolgáló helyiségeivel, a zuhanyzóval 

biztosítja a tisztálkodás lehetőségeit. A sportpályák (füves futballpálya, aszfaltos 

kézilabdapálya, műfüves futballpálya) a szabad levegőn szervezett foglalkozásoknak ad 

helyet. A testnevelés óra keretében működő úszás oktatást a helyben működő szálloda 

biztosítja tanulóink számára (4.5. osztály).   

6. Hogyan felel meg az intézmény tárgyi környezete a különleges bánásmódot igénylő tanulók 

nevelésének, oktatásának? 

Iskolánk és az udvar megközelítése mozgáskorlátozottak számára akadálymentesítve van. 

Mozgáskorlátozottak számára mosdó lett kialakítva.  

 

 


