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Értékelési szempontrendszer 

azonosítója 

2017TID 

(2017 Tanfelügyelet intézmény gimnázium) 

Tanfelügyeleti feltöltő 

folyamatazonosító 
F0325690012017A2017TID 

Önértékelés feltöltő 

folyamatazonosító 
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1. Pedagógiai folyamatok 

Fejleszthető területek: 
SNI-sek segítése, romló teljesítményűek segítése, egyéni fejlesztés. Módszertani gazdagság 

növelés ,tanulási nehézségek felismerése, egyéni segítségnyújtás. A terület értékelése során 

megfigyelhető a pedagógiai programban és más stratégiai dokumentumban megtalálható 

célok megvalósulását biztosító pedagógiai folyamatok tervezési, megvalósítási, ellenőrzési és 

értékelési rendjének tudatossága. 

 

Kiemelkedő területek: 
Erős közösségformálás, oktatás magas színvonala. Tehetséggondozás magas szintű 

megvalósítása. 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Fejleszthető területek: 
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózása - az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel 

küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók felismerésére továbbképzési segítségre lenne 

szükség. (interjúk) 

 

Kiemelkedő területek: 
Az intézmény fontos feladatának tarja a tanulási-tanítási folyamat során a személyiség- és 

közösségfejlesztés kereteinek biztosítását. Hagyományápolás által a közösségi életre nevelés. 

Karitatív tevékenység. Egyéb közösségi programokra bevonják a családokat az 

együttműködés és információáramlás érdekében. 

 

3. Eredmények 

Fejleszthető területek: 
Nincs. 

 

Kiemelkedő területek: 
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Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása 

folyamatosan jelen van. A kompetenciamérések ill. házon belüli mérések eredményeiről 

korrekt információt adnak, meghatározzák a fejlesztéshez, változtatáshoz szükséges lépéseket. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Fejleszthető területek: 
Belső tudásmegosztás javítása. Munkaközösségek szorosabb együttműködése. 

 

Kiemelkedő területek: 
A szervezeten belüli információáramlást hatékonyan kialakították. Pedagógus és szülői 

összefogás, segítségnyújtás. Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremt a vezetőség. 

Támogató ebben és megteremti a feltételeket. Alapvetően biztosítottak a mindennapi 

hatékony működéshez szükséges feltételek. (Intézményi bejárás tapasztalatai) 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Fejleszthető területek: 
Nincs. 

 

Kiemelkedő területek: 
A vezetőség igyekszik megragadni azokat a lehetőségeket, amelyek a szervezeti feltételeket 

javíthatják. (vezetői interjú) Számos területen jó a kapcsolat, pl, fenntartóval, SZMK 

közösséggel, önkormányzattal, stb. Nyitott, és lehetőségekkel teli kapcsolatrendszer jellemzi 

az iskolát. Tájékoztatási kötelezettsége a jogszabálynak megfelelő. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

Fejleszthető területek: 
Az eszközök fejlesztése és a teremhiány javítása. (A fenntartó és működtető feladata.) 

 

Kiemelkedő területek: 
Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremtenek, a vezetőség támogató ebben és 

megteremti a feltételeket. Alapvetően biztosítottak a mindennapi hatékony működéshez 

szükséges feltételek. A vezetőség igyekszik megragadni azokat a lehetőségeket, amelyek a 

szervezeti feltételeket javíthatják. 

 

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

szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

Fejleszthető területek: 
Nincs. 

 

Kiemelkedő területek: 
Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan 

értékeli. Képes a célok eléréséhez vezető tevékenységeken változtatni. Az intézmény napi 

gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás, elvárásoknak megfelelés. 
 


