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 Területek értékelése  

 Elvárások értékelése 

1. Pedagógiai folyamatok 

- 

Kiemelkedő tevékenységek 

 Az intézmény oktató-nevelő munkájában szintetizálja a katolikus egyház, a fenntartó és 
hatályos jogszabályok tartalmát, elvárásait. Az intézményi dokumentumok kidolgozottak, 
naprakészek, koherensek a központi szabályzókkal. Erénye az intézménynek a 
kisvárosias, családias légkör, a szeretetteljes odafigyelés. Jó kapcsolatot ápolnak a 
fenntartóval. Folyamatosan figyelemmel kísérik a tanulási-nevelési folyamatokat, és 
értékelik azokat. A pedagógusok szívesen és rendszeresen vesznek részt 
továbbképzéseken. Az intézmény vezetése ösztönzi a továbbképzéseket. A 
tehetségfejlesztést és a felzárkóztatást az intézmény kiemelt területként kezeli. 

Fejleszthető tevékenységek 

 Az önértékelési rendszer következetes továbbfejlesztése. Az országos mérések 
eredményeinek beépítése a tervezésbe, rutin kialakítása a hiányosságok kezelésére, a 
fejlesztendő területek kijelölése. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

- 

Kiemelkedő tevékenységek 

 A mindenki számára elfogadható és elfogadott értékrend, és ennek mentén egyértelműen 
meghatározott célok és feladatok a személyiség és a közösségfejlesztés területén. A 
közösségfejlesztés érdekében történő hatékony feladatvégzés. A szülők bizalmának, 
támogatásának megőrzése. A hagyományok ápolása, közösségi programok szervezése. 
Környezettudatos magatartásara, környezetbarát szemléletre, fenntarthatóságra nevel. 

Fejleszthető tevékenységek 

 A belső tudásmegosztás színtereinek további bővítése, fejlesztése. Az információcsere 
hatékonyabb megvalósítása. A tehetséggondozó szakkörök bővítése, a kínálat színesítése. 

3. Eredmények 

- 

Kiemelkedő tevékenységek 

 Az intézményben prioritásként megjelölt nevelési célok megvalósulnak. A jó eredmények 
a pedagógusok közös munkájának, erőfeszítéseinek köszönhetőek. Az átgondolt, proaktív 
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továbbképzési terv is hozzájárul az iskola eredményeinek jobbításához. Az intézmény jó 
kapcsolatot ápol partnereivel. 

Fejleszthető tevékenységek 

 A mérési eredmények feldolgozása, beépítése a tervekbe, az eredmények folyamatos 
javítása 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

- 

Kiemelkedő tevékenységek 

 A pedagógusok kezdeményezéseit az intézmény vezetése nyitottan fogadja és a 
lehetőségekhez mérten megvalósulásukat támogatja. A pedagógusok a napi szintű és a 
hosszabb távú feladatokban is kezdeményezően együttműködnek egymással a nevelés és 
az oktatás eredményesebbé tételében. A továbbképzéseken való részvétel hatékonyan 
segíti a napi munkát. 

Fejleszthető tevékenységek 

 Az információáramlást támogató kommunikációs rendszer hatékonyabb használata. A 
digitális jó gyakorlatok megismerése, továbbadása. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

- 

Kiemelkedő tevékenységek 

 Az intézmény külső kapcsolataik széleskörűek, példaértékűek. A fenntartóval, a 
városvezetéssel jó kapcsolatot ápolnak, pedagógiai - szakmai szükségletek szerint 
egyeztetnek. Az intézmény külső kapcsolatrendszere a dokumentumokon és a munkaköri 
feladatokon keresztül ismert az alkalmazottak számára. Az intézmény aktívan részt vesz 
egyházmegyei, regionális és országos szakmai rendezvényeken és tanulmányi 
versenyeken. 

Fejleszthető tevékenységek 

 A partnerek igényeinek és elégedettségének folyamatos felmérése. Az intézmény 
honlapjának folyamatos fejlesztése. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

- 

Kiemelkedő tevékenységek 

 A munkaközösségek közötti együttműködés rendszeres, hatékony. A vezetők törekednek 
a munkaszervezésben és terhelésben az egyenletes megosztásra. 

Fejleszthető tevékenységek 

 Az infrastruktúra további javítása: az IKT eszközös folyamatos bővítése, sportpálya 
építése, a teremszükséglet megnyugtató megoldása. Az egyenletes feladatmegosztás 
erősítése. 

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

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

- 

Kiemelkedő tevékenységek 

 Az intézmény pedagógiai céljai és dokumentumai összhangban vannak a szabályozó 
dokumentumokkal, kifejezik az intézmény arculatát, céljait, feladatait. A munkatervekben 



jól meghatározott feladatok, határidők és felelősök találhatók, amelyek segítik az 
intézmény működését. A képzés és a fejlesztés irányai megfelelnek az intézmény 
helyzetének és elvárt feladatainak. 

Fejleszthető tevékenységek 

 A stratégiai dokumentumok folyamatos aktualizálása, átdolgozása 

 


