2. sz. melléklet

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
2009/2010. tanév
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
A Bercsényi Miklós Általános Iskola nevelőtestületének összefoglaló értékelése az intézmény
2009/2010-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
1. Feladatainkat a 2009/2010-es tanévre szóló Minőségirányítási munkaterv alapján végeztük.
2. A minőségi célok megvalósítása
2.1. A fenntartó minőségirányítási programjának általános elvárásaiból adódó intézményi célok és
feladatok megvalósításának értékelése
Intézményünkben az integrált oktatás két fontos területet ölel föl: a magatartási és tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók, valamint az ép értelmű mozgáskorlátozott tanulók nevelését-oktatását.
A tanév folyamán 13 mozgáskorlátozott, 3 érzékszervi sérült, 42 sajátos nevelési igényű, 57 tanulási
vagy magatartási nehézséggel küzdő tanuló kapott fejlesztést.
A fejlesztő munka eddigi magas színvonalát ebben a tanévben is sikerült megőriznünk.
Jól működő kapcsolatot alakítottunk ki az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központtal, a
budapesti Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Szolgáltató Központtal.
A nemzetközi kapcsolatok kiépítése érdekében az előző tanévben Comenius program keretében
pályázatot készítettünk. A tanév folyamán megvalósult a részt vevő intézmények (Portugália, Szicília,
Bercsényi) kapcsoltfelvétele, kölcsönös intézménylátogatása, és az előírt dokumentumok elkészítése.
Mind az alsó mind a felső tagozaton biztosított volt a fejlesztő munka szakképzett
fejlesztőpedagógusok által.
Az EU-s pályázat informatikai fejlesztése eredményeként már ötödik éve biztosítani tudjuk az 1-8.
évfolyamon a tanulók informatikai oktatását. Ettől a tanévtől az első évfolyamosok már a tanév
kezdetétől ismerkedhettek az informatika alapjaival.
Részt vettünk az intézményközi minőségirányítási munkaközösség munkájában.
2.2. A fenntartó önkormányzat minőségirányítási programjában az általános iskolákra meghatározott
feladatok teljesítése intézményünkben
2.2.1. Az idegen nyelv oktatás sikerkritériumai teljesültek.
Bizonyítékai:
- a munkaközösségi beszámolókban felsorolt versenyeredmények
- a 8. évfolyamon 9 tanuló sikeres angol nyelvvizsgája
- a 2. évfolyamon szervezett angol és német nyelvtanfolyam népszerűsége
- a tanév végi idegen nyelvi bemutatók magas színvonala
- a felső tagozatosoknak olasz nyelvi tanfolyam indítása.
2.2.2. Az egészséges életmód alapozása a munkaközösségek összefogásával történt.
Bizonyítékai:
- a felelősi rendszer működtetése az alsó tagozatban
- a sporteredmények
- a személyi higiéné és az egészséges életmód iránti igény növekedése különösen az alsós
korosztályban
- a gerinc és tartásjavító torna alkalmazása
- erdei iskola szervezése az 5. évfolyamon
- az egészségnevelési program megvalósítása
- a védőnő és külső szakemberek bevonásával felvilágosító, megelőző előadások és foglalkozások
szervezése
- az ÖKO iskolai program teljesítése
2.2.3. A felzárkóztatás eredményei
- az integrált nevelés és oktatás magas színvonalon valósult meg
- az évismétlők száma csökkent
- az SNI-s tanulók valamennyien teljesítették a tantervi követelményeket

2.2.4. A tehetséggondozás eredményességét a versenyeredmények és a bemutatók sikerei
jelzik
Országos, megyei és városi sikerek születtek mind tanulmányi, kulturális és a sport területén is.
Az iskolai ünnepélyek, bemutatók, rendezvények magas színvonalúak voltak.
A tanév végén az iskolahasználóknak kiállításon mutattuk be a tanév sikereit és kimagasló
rendezvényeit.
Az iskolán kívüli tehetséggondozásban (sport, művészet) részt vevő tanulók iskolai tanulmányait
kiemelten figyelemmel kísértük és segítettük.
3. Az iskolai minőségirányítási programjában megfogalmazott intézményi célok és feladatok
megvalósítása
Az iskolavezetés munkáját a munkaközösségi munkatervek véleményezésével segítettük.
Koordináltuk a pedagógusok minősítését. Kidolgoztuk az igazgatóhelyettesek és a pedagógiai munkát
segítők teljesítményértékelését. A teljes alkalmazotti közösség önértékelését megszerveztük.
Részt vettünk az integrált oktatás 5 évét összegző nevelési értekezlet és az Integrált oktatás öt éve
konferencia szervezésében, lebonyolításában.
Az előző években elkezdett, a magatartási problémákkal küzdő tanulók megsegítésére irányuló
tevékenységünket tovább folytattuk.
Eredményes volt az együttműködés az idegen nyelv és a könyvtárak együttműködése terén a
Gépipari Műszaki Informatikai Szakközépiskolával, a Kanizsai Dorottya Gimnáziummal és a Horváth
Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégiummal. Angol órákat látogattak a
8. osztályosok a Gépipariban. A három középiskola diákjaival közös kiránduláson vettek részt
Bécsben és Güssingben.
Megújítottuk a partnerlistánkat. Frissítettük iskolánk arculati kézikönyvét.
Az 5. évfolyamon mértük a szülők elégedettségét. Az eredményekről visszajelzést adtunk az
osztályfőnökökön keresztül a szülőknek.
A 4. évfolyamon vizsgáltuk a szülők körében a szöveges értékelés beválását, amelynek mérése az 5.
évfolyamon vált teljessé.
Mértük a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek iskolaválasztási motívumait és az iskolával
kapcsolatos elvárásait.
Mértük a környezeti tudatosságot, környezeti attitűdöt a 8. évfolyamon.
Az előző tanévi tanulószobai és napközis elégedettségmérés eredményeire építve kidolgoztuk ezek
házirendjét, és a délutáni tanulmányi munkához és magatartáshoz kapcsolódó szöveges értékelést,
melyről a szülőket is tájékoztattuk.
Az ÖKO iskolai programot megvalósítottuk. A városi alsós intézményközi munkaközösség számára
bemutattuk iskoláink környezeti nevelését és az ÖKO iskolai program megvalósítását.
4. A minőségfejlesztési rendszer működése
Az IMIP-ben és az iskolai éves munkatervben meghatározott vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési
és értékelési feladatok megvalósultak.
Ennek bizonyítékai:
A tantárgygondozói rendszer eredményesen segítette a munkaközösség vezetők munkáját.
A munkaközösségi munkatervek jó színvonalúak voltak, és a bennük foglalt feladatok megvalósultak.
Az ellenőrzés és az iskolai munkaterv alapján kiterjedt a tanulók, a pedagógusok, az ügyviteli
alkalmazottak és technikai dolgozók munkájára, valamint a kiemelt feladatok megvalósítására. Az
ellenőrzés eredményeiről visszajelzést kapnak az érintettek. A javításra vonatkozóan feladatokat
határozott meg az iskolavezetés.
A Pedagógiai programban meghatározott méréseket elvégeztük. Részt vettünk az országos
kompetencia mérésekben a 4., a 6. és a 8. évfolyamon.
5. Az országos mérés eredményeinek értékelése
2008/2009-es OKÉV mérés eredményei a 6. és a 8. évfolyamon mind matematikából mind magyarból
valamivel az országos átlag alatt vannak.
6. évfolyam magyarból az iskola átlaga: 477, országos átlag: 513, városi iskolák átlaga: 505,
megyeszékhelyi iskolák átlaga: 535.
8. évfolyam magyarból az iskola átlaga: 468, országos átlag: 502, városi iskolák átlaga: 491,
megyeszékhelyi iskolák átlaga: 517.

6. évfolyam matematikából az iskola átlaga: 452, országos átlag: 489, városi iskolák átlaga: 481,
megyeszékhelyi iskolák átlaga: 509.
8. évfolyam matematikából az iskola átlaga: 463, országos átlag: 484, városi iskolák átlaga: 474,
megyeszékhelyi iskolák átlaga: 494.
Az eltérés nem jelentős mértékű, de az okok feltárása során a következő megállapításokat tettük:
Mindkét évfolyamon magas a tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók száma. A
rendszeres felzárkóztatás és fejlesztés ellenére is nehéz feladat a hátrányok leküzdése. Nem
biztosított a kellő szülői támogatás. A nem megfelelő a tanulói hozzáállás. A feladatok összetétele és
mennyisége nem felel meg a tanulók életkorának és ismereteinek.
Az eredmények javítása érdekében a kötelező intézkedéseket határoztunk meg: növeljük a fejlesztés
és a felzárkóztatás hatékonyságát, nagyobb hangsúlyt helyezünk a tanórai differenciálásra,
tudatosítjuk a szülőkben a napközi otthon és a tanulószoba fejlesztő tevékenységének fontosságát,
törekszünk a tanulók feladatainak és a tanulás iránti felelősségérzetének fokozására.
A minőségirányítási csoport az éves munkatervben vállalt feladatokat teljesítette. Az intézmény
minőségirányítási rendszere jól működött, amely nem csak a minőségirányítási csoport tagjainak
köszönhető, hanem a nevelőtestület valamennyi tagjának, akik fontosnak tartották a magas
színvonalú, minőségi nevelő-oktató munkát.

A Bercsényi Miklós Általános Iskola Szülői szervezetének összefoglaló értékelése az
intézmény2009/2010-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
Az IMIP-ben megfogalmazott célok és feladatok megvalósultak. Különösen jónak találjuk az integrált
oktatás színvonalának emelése érdekében végzett tevékenységet.
Hasznosnak ítéljük a középiskolákkal kiépített
továbbtanulását segítik.

kapcsolatok

ápolását,

melyek

gyermekeink

Tapasztalataink szerint a színvonalas informatika és az idegen nyelv oktatás jól megalapozza a
középiskolai tanulmányokat.
Az egészséges életmód megalapozása területén jó együttműködés alakult ki a szülők és a
nevelőtestület tagjai között.
A tanév végi kiállítás minden érdeklődő szülő számára a tehetséggondozás eredményességét
bizonyítja.
A tanév során végzett elégedettségi mérések és azok elemzése, valamint az érintettek felé a
visszajelzések azt igazolják, hogy az intézmény számára fontos a tanulók és szülők partneri
véleménye.

A Derkovits Gyula Általános Iskola nevelőtestületének összefoglaló értékelése az intézmény
2009/2010-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
MINŐSÉGI CÉLOK
1.
A fenntartó minőségirányítási programjának
és feladatok megvalósításának értékelése
CÉL
TELJESÜLÉS MUTATÓJA
1. Átjárhatóság
 Biztosítja
különbözeti
vizsga
letételének
lehetőségét
 Gondoskodik az átvett
tanuló felzárkóztatásáról

2. Intézményi
pályázati
lehetőségek jobb
kihasználása



3. Integrált
nevelés – oktatás
megvalósítása

 Megfelelő
képzettséggel
rendelkező pedagógusok
száma
 Ellátott tanulók száma
 Rendelkezik
fejlesztési
programmal
 Szükség esetén speciális
tárgyi feltételek megléte

általános elvárásaiból adódó intézményi célok

Nyertes/beadott
pályázatok száma
Elnyert/igényelt támogatási
összeg évente

TELJESÜLÉS
 Átjárhatóság biztosított
 Egész tanévben 10 új diák (50%-ban HH, HHH,
SNI, tanulási problémák)
 Felzárkóztatásuk megtörtént, korrepetálásban
részesültek.
 Csoportváltás németből az emelt és alap szintű
csoportok között nem volt.
 Csoportváltás testnevelésből az emelt és alap
szintű csoportok között: 3 fő
 Infrastrukturális pályázat: 80.000.000 Ft
 TÁMOP 3.1.4: 25.000.000 Ft
 Kiemelkedő
programjaink
megvalósítását
a
fenntartó önkormányzat 315.000 Ft-tal támogatta
 2 fő fejlesztő pedagógus + együttműködés
Aranyhíd NOIK-tal (segítők: gyógy-pedagógus,
oligofrén-szurdopedagógus, logopédus)
 SNI tanulók száma: 20 fő (1-4. évf.: 9 fő; 5-8. évf.:
11 fő); 4 csoportba beosztva; csoportonként heti 3
óra fejlesztés
 Szükséges esetekben a felülvizsgálat megtörtént
 2 fejlesztőterem áll rendelkezésre + a
számítógépes terem speciális programokhoz
 A fejlesztés: fejlesztési program és egyéni
fejlesztési terv szerint történik (Szautner Jné
fejlesztő programjára építve)
 Dokumentálás: PP-ban meghatározottak szerint

2.

A fenntartó minőségirányítási programjának intézménytípusunkra vonatkozó elvárásaiból
adódó intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése
CÉL
TELJESÜLÉS MUTATÓJA
TELJESÜLÉS
1.
Pályairányítási  Fellebbezések számának Pályaválasztási koordinátor segíti az
tevékenység javítása
alakulása
osztályfőnökök munkáját
 Középiskolák
Pályaorientációs terv szerint folyik
visszajelzései
a
9. Programok: képzési vásár, továbbtanulási szülői
évfolyamon
tanulók
értekezlet, középiskolai nyílt napok, látogatás
teljesítményéről
FIT-ben és TISZK-ben; 7-8. évfolyam tanulói a
TISZK 2 programsorozatában részt vettek;
szándékfelmérés
Továbbtanulási adatok: Gimnázium – 16%;
szakközépiskola – 53,6%; szakiskola – 30,4%;
csökkent a gimnáziumban és
szakközépiskolában, nőtt a szakiskolában
továbbtanulók aránya; HH: 64% szakközépiskola, 36% - szakiskola; HHH: 60% szakközépiskola; 40% - szakiskola
Fellebbezések száma: 1
Feladat: statisztikai adatok pontos nyilvántartása;
tájékoztatás a pályaorientációs tevékenységről
2. Káros
szenvedélyek

 Dohányzók
rendszeresen

és
alkoholt

 Egészségnevelési program alapján
 Egészségnevelésben szerepet játszó tantárgyak

megelőzése,
egészséges
életmódra,
normakövető és
környezettudatos
magatartásra
nevelés

fogyasztók száma
 Drogstatisztika
 Felvilágosító előadások és
azokon résztvevők száma







3. Nyári napközis
tábor szervezése

 Táboroztatásban
résztvevők száma




ismeretanyaga (új: kompetencia alapú oktatás –
szociális és életviteli komp.)
Egészségnevelési szakkör
Iskolai védőnő tevékenysége
Előadások:
dohányzás
káros
hatásairól;
drogokról; szelektív hulladékgyűjtésről; szülésznőgyógyász orvos előadása;
Programok: iskolai egészséghét: salátabár,
teadélután, elsősegély bemutató; vetélkedő;
hulladékgyűjtés; Tégy egy órát iskoládért!
környezetvédelmi program.
Együttműködés: ÁNTSZ, Városi Vöröskereszt,
LOGO ifj. Szerv., Borostyán Okt.közp. SZOVA
Zrt.
Szülők tájékoztatása megtörtént
Aranyhíd NOIK-ban táborozik: 19 fő (5%)

3. A fenntartó minőségirányítási programjában az iskolánkra meghatározott célok és ezek
megvalósulása
CÉL
1. Magatartás

TELJESÜLÉS MUTATÓJA
Cél: A tanulók magatartása
legalább a jelenlegi szinten
feleljen meg a társadalmi
elvárásokkal és az iskola
értékeivel
összhangban
kidolgozott
normarendszerünknek.

2. Német nyelv

Cél: A nyolcadikos tanulók
legalább harmada tudjon
német nyelven kommunikálni
a
mindennapi
élethelyzetekben.

3. Testnevelés

Cél:
A
tanulók
fizikaikoordinációs képességeinek
kibontakoztatása
és
sokoldalú fejlesztése révén
érjék
el,
hogy
a
nyolcadikosok
többsége
elkötelezetté
váljék
a
testmozgás
iránt
a
szabadidősill.
a
versenysport
valamelyik
ágában.

4. Partnerigénymérés

Cél: A partnerigény-mérés
eredményei jelenjenek meg
az iskola munkatervében és

TELJESÜLÉS
 Magatartásátlag: 3,9
 Problémát okozó tanulók száma: 48; szükséges
intézkedések megtörténtek
 Dicséretek száma: 366
 Elmarasztalások száma: 253
 Magatartásverseny lezajlott: motiváló hatása volt –
jutalmazás megtörtént
 Teendők: hetesek feladatainak következetes
ellenőrzése; problémák azonnali jelzése az
ifj.védelmi felelősnek; pedagógusok egységes,
következetes fellépése
 Méréseket elvégeztük: beszédértés, szóbeli
kifejezőkészség, olvasásértés jó; szókincs
megfelelő; nyelvhelyesség, írásbeli kifejezőkészség
javításra szorul
 Nyelvvizsga: 1 tanuló
 Versenyek: országos levelezős verseny – 1. 3. 6.
helyezés és arany minősítés; megyei versenyen –
4. 6. 8. 9. helyezés; városi versenyen – 1. 3. 4.
helyezés
 Partnerelégedettség mutatói: szülők – 84%; tanulók
– 87%; munkatársak – 85%
 Méréseket elvégeztük: az eredmények jók
 Versenyek: országos verseny – 3. 5. 8.(3db), 11.
(2db), 12.(3db), 15. helyezés; megyei versenyen –
1. (11db), 2. (9db), 3. (7db), 4. (6db), 5. (4db), 6.
(3db) helyezés; városi versenyen – 1. (16db), 2.
(10db), 3. (14db), 4. (9db), 5. (6db), 6. (6db)
helyezés
 Szervezett úszásoktatás működik.
 Iskolai sportkörbe rendszeresen jár: 40%
 Egyesületben leigazolt versenyző: 19%
 Partnerelégedettség mutatói: szülők – 91 és 87%;
tanulók – 95 és 90%; munkatársak – 94 és 91%
 A mérést a szülők, tanulók, munkatársak,
partneróvodák, fenntartó körében végeztük el. Az
eredményeket elemeztük, értékeltük.

folyamataiban.

5. Informatika

Cél: Az informatika korszerű
eszközeit
és
technikáit
feladatmegoldásra,
ismeretszerzésre
és
kommunikációra is tudják
alkalmazni
az
iskola
befejezése előtt álló tanulók.

 A mutatókkal elégedettek vagyunk.
 A méréseredményekről tájékoztattuk az
érintetteket.
 A méréseredmény honlapunkon megtekinthető.
 Méréseket elvégeztük: elektronikus kommunikáció,
internet-használat jó; szöveg formázása, táblázat
kezelése közepes;
 2 versenyen vettek részt tanulóink dobogós
helyezés nem született
 Oktatás feltételei a 2. informatikaterem
kialakításával javultak
 Partnerelégedettség mutatói: szülők – 86%; tanulók
– 88%; munkatársak – 83%

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER
1. Vezetési feladatok
Az érvényben lévő dokumentumok (Alapító Okirat, Pedagógiai Program,
Minőségirányítási program, Szervezeti és működési szabályzat, Házirend,
Kollektív Szerződés) alapján történik.
2. Tervezési feladatok
A MIP-ben meghatározott a tervezési feladatok az iskolai élet egészét
átszövik. A bevezetésre került kompetenciaalapú oktatásnak megfelelően a
pedagógiai programot, helyi tantervünket módosítottuk, a tanmeneteket az
érintett pedagógusok átdolgozták.
Az ügyeleti feladatok ellátásában: arányosság. Az SZMSZ módosulása az
ügyeleti tevékenység ellátását is érintette. Fontos: minden pedagógus
részéről történő egységes betartása.
Házirend szabályának betartatása a tanulók távozásával kapcsolatban.
Feladat: az iskolai nagyrendezvényeket az érintettek bevonásával
megbeszélés előzze meg: feladatmegosztás, felelősök meghatározása.
3. Ellenőrzési feladatok
Az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetők rendszeresen ellenőrzik a
dokumentumokat. Feladat: a dokumentumok szakszerűbb vezetése, a feltárt
hiányosságok azonnali korrigálása.
A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a tanórák és tanórán kívüli
foglalkozások ellenőrzésére.
A tanulók munkájának ellenőrzése a PP és a helyi tanterv szerint
folyamatosan megtörténik.
4. Mérési feladatok
A meghatározott területeken a méréseket elvégeztük, elemeztük, a
szükséges következtetéseket levonjuk, visszacsatoltunk az érintettek felé.
Az idei tanévben is megtörtént a hagyományos partnerigény- és
elégedettségmérés.
Az országos kompetenciamérés eredményének tükrében fontos feladatokat
meghatározni osztály- és munkaközösségi szinten is. A következő évi
mérésekre készülve használjuk a könyvtárban elhelyezett feladatbankot.
5. Értékelési feladatok
Az értékelésre vonatkozó feladatokat a szabályzatnak megfelelően
végeztük.
AZ ORSZÁGOS MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEI
Iskolánk az országos kompetenciamérés eredményeit részletesen és alaposan elemezte és értékelte.
A teljesítmények értékelése mind osztályszinten, mind pedig az egyes tanulókra lebontva megtörtént.
Mindkét évfolyamon az eredményekkel elégedettek vagyunk, hisz az előző évi mérési mutatóknál jobb
a teljesítmény. A következő évi mérésekre is a korábban meghatározottak szerint készülünk, hogy
meg tudjuk tartani a kívánt szintet.

A Derkovits Gyula Általános Iskola szülői szervezetének összefoglaló értékelése az intézmény
2009/2010-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
Az iskola fenntartója minőségirányítási programjában meghatározott célok és feladatok
megvalósulását az alábbiak szerint értékeli a Derkovits Gyula Általános Iskola Szülői Közössége:
Az iskolák közötti átjárhatóság biztosított, ezt bizonyítják azok az új diákok, akik a tanév során másik
iskolából érkeztek. Az esetleges lemaradásukat korrepetálással segítették a szaktanárok és az
osztályfőnökök. Az átjárhatóság jó bizonyítéka az is, hogy probléma nélkül jelentkeztek át másik
iskolába gyerekek. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a sajátos nevelési igényű tanulókra, ez kb.
20 gyereket érint. Fejlesztésüket két fejlesztő pedagógus végzi. Nagy segítséget jelent a gyerekeknek
a gyógypedagógus és logopédus is. A szülők mindig kapnak értesítést a problémákról, folyamatos az
esetmegbeszélés és az egyeztetés.
Évek óta a tantestület figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, öt nyertes pályázaton több mint
300 ezer forintot kaptak. Általában elmondható, hogy a gyerekek reálisan választanak középiskolát a
továbbtanulásuk alkalmával. A tanároknak, osztályfőnököknek nagyon nagy szerepe van a helyes
önértékelés kialakításában. A káros szenvedélyek megelőzésére és az egészséges életmódra
nevelésre sok segítséget adnak a védőnői előadások. Az előző évhez képest több szervezet tartott
tájékoztató előadást ezekben a témakörökben. A Szülői Közösség véleménye szerint ezen a területen
még lehetne fejlődni. Több külső szakembert is fel lehetne kérni (kábítószer, dohányzás, alkohol
stb…) előadások megtartására. A sok nehezen kezelhető gyerek ellenére a tanulók magatartása
általában megfelelő. Kevés a komoly probléma (lopás, verekedés). Ez a pedagógusok következetes,
egységes és áldozatos nevelésének az eredménye. A szaktárgyi képzést jónak tartjuk, ezt az elért
eredmények is mutatják.
A felsorolt kisebb hiányosságokkal együtt nagyon jónak értékeljük a program megvalósulását.

A Dési Huber István Általános Iskola nevelőtestületének összefoglaló értékelése az intézmény 2009/2010-es tanévi minőségirányítási
tevékenységéről
Minden intézménytípusra
Cél
Összhang a központi és a fenntartói elvárások,
valamint az intézményi célok között

Teljesülés mutatója
Az intézmények pedagógiai programjaiban,
esélyegyenlőségi és a minőségirányítási
rendszerükben megjelennek az ÖMIP-ben
megfogalmazott elvárások

Gazdálkodás szabályossága

Külső és belső ellenőrzések eredményei, jelzései
pozitívak

Átjárhatóság

Szükség esetén biztosítja különbözeti vizsga
letételének lehetőségét
Szükség esetén gondoskodik az átvett tanuló
felzárkóztatásáról
Szakképzés tekintetében szakmai programjában
rögzíti a beszámíthatóság feltételrendszerét

A hátrányos helyzetű, illetve halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
esélyegyenlőségének biztosítása

Az Esélyegyenlőségi terv megvalósulása
Az esélyteremtést biztosító szervezeti formák,
illetve programok megvalósítása

Integrált nevelés-oktatás megvalósítása

Megfelelő képzettséggel rendelkező pedagógusok
száma
Ellátott gyermekek, tanulók száma
Rendelkezik fejlesztési programmal
Szükség esetén speciális tárgyi feltételek megléte

Teljesülés
A 2009/2010. tanévben az ÖMIP-ben
megfogalmazott fenntartói elvárásokat beépítettük
a módosított IMIP-be és ezek alapján
megfogalmaztuk az intézményünkre vonatkozó
elvárásokat, célkitűzéseket.
Gazdálkodásunk megfelel a szabályosság
kritériumának. A tanév során megtartott fenntartói
ellenőrzés, független belső ellenőrzés, FEUVE,
pályázatok pénzügyi elszámolásainak ellenőrzései
mindent rendben találtak.
Intézményünkbe a tanév folyamán is érkeztek
tanulók más iskolákból. Szükség esetén a
szaktanárok gondoskodtak a felvett tanulók
felzárkóztatásáról.
A
tanévben
a
munkaközösségek
kidolgozták
az
adott
tantárgyakhoz kapcsolódó vizsgák feltételeit.
Osztályozó, javítóvizsga és különbözeti vizsgák
letételéhez feladatbankot állítottunk össze.
Az Esélyegyenlőségi terv megvalósulása
érdekében működtetjük az IPR rendszer
iskolánkban. Az esélyegyenlőséget támogató
integrációs
képesség-kibontakoztató
felkészítésben már 6. éve részt veszünk, jelenleg
43 tanuló. 43 tanulóra és 15 pedagógusra
igényeltünk és kaptunk támogatást e pályázat
keretében. Az esélyteremtést biztosító szervezeti
formákat az Esélyegyenlőségi beszámoló és az
IPR önértékelés részletesen tartalmazza.
Iskolánk Alapító okiratának megfelelően
felvállaltuk az integrált nevelést - oktatást. Ennek
megfelelően a tanévben 22 SNI-s tanuló integrált
oktatását végeztük 3 fejlesztő pedagógus és 2
gyógypedagógus szakszerű közreműködésével.
Rajtuk kívül logopédus és pszichológus is

Idegen nyelv oktatásának hatékonysága,
kiterjesztése

Nyelvvizsgát tett tanulók száma
Versenyeken elért eredmények
Megjelenése a tanulási-tanítási folyamatban
Oktatásszervezési formák

Informatika oktatásának hatékonysága

Alapfokú számítástechnikai ismeretek, illetve
alapfokú számítógép kezelő vizsgák száma
ECDL vizsgák száma
Informatikai ismereteket alkalmazó pedagógusok,
oktatók száma
Tanuló/számítógépek száma

foglalkozott a tanulókkal. A korábbi években ehhez
megteremtettük a megfelelő környezetet egy
speciális foglalkoztató terem kialakításával. Az
eszközök
fejlesztését,
fejlesztő
programok
vásárlását pályázati keretekből biztosítottuk ebben
a tanévben is.
Idegen nyelvoktatásunk prioritást élvez Pedagógiai
programunkban. Diákjaink angol és német nyelvet
tanulnak 1-8. évfolyamig. Emelt szinten oktatjuk a
német nyelvet heti 5 órában 5-8. évfolyamig. 2.
idegen nyelvet a 7. évfolyamtól választhatnak a
tanulók. A 8. évfolyamon emelt szinten tanuló
diákok valamennyien sikeresen letették az ún.
Dési nyelvvizsgát/30 fő/. Megyei tanulmányi
versenyen 1 tanulónk 8. helyezést ért el. Az idei
tanévben jelentős lépést tettünk a német nyelv
oktatása terén: bevezettük a két tannyelvű oktatást
az 1. évfolyamon. Az első eredmények nagyon
bíztatóak.
Két informatika szakos pedagógus vezetésével
tanulják diákjaink az informatikát. Fontos célunk,
hogy a tanulók az iskolából kilépve képesek
legyenek informatikai ismereteik használatára és
folyamatos
megújítására.
Számítógépterem,
internet minden tanuló számára hozzáférhető
tanórán kívül is. Tanulószobásaink szívesen
készítik el itt a házi feladataikat. Szaktantermünk a
tanulók számára lehetővé teszi a modern technika
adta információszerzési lehetőséget tanórán és
tanórán kívül is. 319 tanulóra 20 számítógép jut.
Sajnos a gépparkunk kissé elavult, felújításra
szorul. A megfelelő anyagi források előteremtése
nagy feladat.. Elkerülhetetlenné válik informatikai
eszközeink folyamatos, tervszerű cseréje, hiszen
csak így biztosítható, hogy tanulóink modern és
használható informatikai ismereteket szerezzenek.
Informatikai
ismeretek
alkalmazása
a
nevelőtestületünk minden pedagógusa számára
nélkülözhetetlen. 3 fő rendelkezik ECDL vizsgával,

Tehetséggondozás javítása

Versenyeken, kulturális bemutatókon,
rendezvényeken elért eredmények
Eredményes vizsgát tett tanulók aránya
Felsőoktatásban továbbtanulók aránya

illetve
többen
felhasználói
ismeretekkel.
Mindennapi munkájukban a kollégák többsége
használja, alkalmazza ezen ismereteit.
Tehetséggondozásra nagy hangsúlyt fektet
intézményünk. Tanulóink aktívan és szívesen
vesznek részt versenyeken, melyeken az elért
eredmények jórészt képességeik és felkészítésük
függvényében alakul. A tehetséges tanulók
mentorálására
tehetséggondozó
köröket
működtetünk és egyéni fejlesztéssel segítjük
tehetségük kibontakoztatását.
Iskolánk egyik büszkesége Rapport Richárd 8. a
osztályos tanuló, aki nemzetközi sakk nagymesteri
címet szerzett. Magyarországon legfiatalabban
érte el ezt a rangos címet. Nagyon szép
eredményeket értek el sakkozó tanulóink. Az
országos diákolimpián sakkcsapatunk 2. helyezett
lett. Gombos Bettina 7. osztályos tanuló országos
diákolimpián egyéni első helyet szerzett, a Magyar
Rapid OB-n országos 3. helyet. Ugyanezen a
versenyen Ongai Erik 7. osztályos tanuló 9. helyen
végzett. Gál Cintia 8. osztályos tanuló szintén az
országos diákolimpián vett részt, ahol 10.
helyezett lett.
Az Arany János anyanyelvi országos versenyen 1
tanulónk 9. helyezést ért el. Megyei német nyelvi
versenyen 1 tanuló 8. helyezést ért el. Megyei
Szent Márton vetélkedőn csapatunk 1. helyezett
lett. Megyei D.A.D.A. versenyen 2 helyezést ért el
iskolánk csapata. Megyei matematika alapműveleti
versenyen 8. hely.
A sport területén is számos eredménnyel
büszkélkedhetünk. Kosárlabdacsapatunk / III.
korcsoport / a megyei diákolimpián I. helyet
szerzett, a IV. korcsoportosok bejutottak a területi
előselejtezőbe, ahol 2. helyezést értek el.
Kispályás labdarúgásban megyei 2. helyen végzett
a II. korcsoportos csapatunk.
A fentieken kívül több városi versenyen is részt

Művészeti képzések szintjének egymásra épülése

Művészeti áganként a képzésben résztvevő
tanulók számának alakulása intézményi fokonként

Mindennapos testmozgás feltételeinek javítása

Rendelkezik az intézménynek megfelelő
sportlétesítményekkel, eszközökkel
Személyi feltételek megléte, dokumentálása

Szervezett úszásoktatás lehetőségének
biztosítása

Személyi feltételek biztosítása

Pedagógusok módszertani és szakmai
kultúrájának fejlesztése

Nő a szakmai, módszertani továbbképzéseken
résztvevő pedagógusok száma
Bemutató órák száma
Belső továbbképzéseken részt vettek száma

Öntevékeny szakmai műhelyek
együttműködésének javítása

Szakmai munkaközösségek száma, illetve az
azokban közreműködő pedagógusok száma
Éves szakmai beszámolók tapasztalatai

Intézmény pályázati lehetőségek jobb
kihasználása

Nyertes/beadott pályázatok száma
Elnyert/igényelt támogatási összeg évente

vettünk, ahol 1. 2. vagy 3. helyezéseket értünk el.
Versenyeredményeink honlapunkon részletesen
megtalálhatók.
Alapfokú művészeti képzésben /társastánc/
részesült a tanévben az 1-3. évfolyam valamennyi
tanulója.
A mindennapos testmozgást beépítettük a tanulók
napi foglalkoztatásába. Ehhez a feltételek adottak.
Tágas udvar sportpályákkal áll a rendelkezésükre.
Felújítottuk
tornatermünket,
kondi
termet
alakítottunk ki, melyeket a tanulók nagy örömmel
használnak. A tanórán kívüli elfoglaltságok sportra
fordított magas óraszáma és gazdag kínálata is
hozzájárul
iskolánkban
a
mindennapos
testmozgás feltételeinek javításához.
Mindehhez a személyi feltételek adottak: 100%-os
a szakos ellátottságunk. 1 kolléga egyetemi
végzettséget szerzett a tanév során.
Szervezett úszásoktatáson a 2. és 3. évfolyam
tanulói vettek részt ebben a tanévben az OMK-ban
és a Városi uszodában.
Oklevelet adó továbbképzésen vett részt a
tanévben 4 kolléga. Közülük 1 fő szakvizsgát tett,
2 fő egyetemi kiegészítő szakon szerzett diplomát,
1 kolléga képzése még folyamatban van.
Akkreditált tanfolyamon vett részt 8 kolléga.
Tantestületi belső továbbképzéseket, tréningeket
is szerveztünk pszichológus és kommunikációs
szakemberek
közreműködésével.
Több
bemutatóórát is tartottak a kollégák alsó tagozaton
és a nyelvoktatás területén.
Az iskola pedagógusai 6 szakmai
munkaközösségben tevékenykednek. A
munkaközösségek szakmai beszámolóit az iskola
év végi beszámolója tartalmazza.
A tanév folyamán 14 pályázatot adtunk be,
melyből 13 lett sikeres 4 685 934Ft+18 000 Euro
összeggel. Ezen kívül 4 programunk nyert
225 000Ft-os támogatást. A pedagógusok új

Információs rendszer hatékonyságának növelése

Levelező rendszert használók száma
Határidő túllépéseinek száma
Tájékoztatási kötelezettségek betartása

Városi ünnepségeken való részvétel javulása

Műsorral jelentkező intézmények száma
A rendezvényt látogató diákok száma

Kisebbségi nevelés-oktatás lehetősége

Az oktatásban résztvevő csoportok, tanulók
száma

Működjön az intézményben mérési értékelési és
teljesítményértékelési, minősítő rendszer

Mérések eredményei

Minőségirányítási rendszer működtetése

A pedagógiai munka különböző területeinek
folyamatos mérése, értékelése
Az intézményi munka különböző területeinek
folyamatos mérése, értékelése

szerepkörére/ képzés megújítására kiírt TÁMOP
pályázaton
is
eredményesen
szerepelt
intézményünk. Az elnyert támogatási összeg
8 000 000Ft felett van.
Az
intézmény
törekedett
a
tájékoztatási
kötelezettségeknek eleget tenni, a fenntartói
határidők pontos betartására. Intézményi szinten a
határidők betartása, az adminisztráció pontossága
azonban a javításra szoruló feladatok között
vannak.
A belső információs rendszer
működtetésének hatékonysága a kölcsönös
együttműködésén múlik.
Iskolánk kezdeményezésére már több éves
hagyománya
van
a
városi
költészetnapi
megemlékezésnek Ebben a tanévben is
megszerveztük 6 iskola megközelítőleg 300
diákjának részvételével. A másik hagyományos
városi ünnepségünket a Hősi Temetőben a Hősök
emléknapja alkalmából ebben a tanévben is méltó
megemlékezéssel rendeztük meg 60 tanuló
részvételével.
Kisebbségi nevelés - oktatás az iskolánkban
szervezett formában nincs. Integráltan, beépítve
foglalkozunk
a
kisebbségek
kultúrájával,
hagyományaival.
Az intézményben működik a mérési, értékelési
rendszer.
Az
országos
kompetenciamérés
eredményeit feldolgoztuk, az ebből adódó
feladatokat a következő tanévre meghatároztuk.
A mérések eredményeit ld. külön.
A
minőségirányítási
rendszer
működése
következtében a tanévben mértük és értékeltük az
oktatás területének eredményeit. A halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók oktatási – nevelési
fejlesztésének hatékonyságát az év végi
önértékeléssel párhuzamosan végeztük el.
A tanévben a minőségirányítási csoport elvégezte
a partneri elégedettségi mérést a pedagógusok,
tanulók és a szülők körében. Összességében

elmondható,
hogy
partnereink
elégedettek
intézményünkkel, a gyerekek szeretnek az
iskolába járni.
A partneri elégedettség vizsgálatát ld. külön.
Általános iskolák
Differenciált felkészítési forma bővítése az
eredményesség érdekében

Csökken a lemorzsolódások száma
Növekszik a versenyeken eredményesen
szereplők száma
Egyéni fejlesztési terv szerint tanuló diákok száma

Pályairányítási tevékenység javítása

Fellebbezések számának alakulása
Középiskolák visszajelzései a 9. évfolyamon
tanulók teljesítményéről

Káros szenvedélyek megelőzése, egészséges
életmódra, normakövető és környezettudatos
magatartásra nevelés, iskolai agresszió
megelőzése

Dohányzók és a rendszeresen alkoholt fogyasztók
száma
Drogstatisztika
Felvilágosító előadások, és az azokon részt vevők
száma

Kollégáink magas % arányban alkalmazzák
oktatónevelőmunkájukban
a
differenciált
felkészítési formát tanórán és tanórán kívüli
foglalkozásokon egyaránt, melyet az iskola
heterogén tanulói összetétele is megkövetel.
Ennek ellenére is a 4-8. évfolyamon 11 tanuló
kapott
elégtelen
osztályzatot
valamely
tantárgy/akból. Közülük 1 tanuló szülője kérte
gyermeke számára az évfolyam megismétlését.
Az SNI-s, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók,
valamely tantárgy/résztantárgy értékelése és
minősítése alól mentesített és az IPR-ben
résztvevő tanulók tudatosabb és hatékonyabb
fejlesztése érdekében kollégáink a gyerekek
számára egyéni fejlesztési tervet készítettek.
Pályaorientációs tevékenységünk következtében 1
tanuló kivételével valamennyi tanulónk felvételt
nyert a középiskolába. 4 fellebbezés volt, melyek
közül 3 sikeresen végződött.
A tanulók 9. évfolyamon történő nyomon követése
nem megoldott a hiányos visszajelzések miatt:
mindössze 4 iskola jelzett vissza nyomtatott
formában, a többi tanulót a KIR-ben kell
visszakeresni, ami nehézkes és időigényes, illetve
a középiskolák erre vonatkozó adatai itt is nagyon
hiányosak.
Iskolánk sokat tesz az egészséges életmódra,
környezettudatos
magatartásra
nevelés
érdekében. A rendőrség Biztonságra Nevelés
Iskolai Programjának keretében 2 osztályban
szerveztünk D.A.D.A. programot. A Diáknapon a
7. és 8. évfolyam tanulói drogprevenciós
foglalkozáson vettek részt. A tanulók több
alkalommal
előadáson
vettek
részt
az

Nyári napközis táborok szervezése

Táboroztatásban résztvevők száma

Dési Huber István Általános Iskola
Építse ki a német-magyar két tanítási nyelvű
oktatás felmenő rendszerét osztályok folyamatos
indításával.

Évfolyamonként felmenő rendszerben 1
osztály/csoport működtetése két tanítási
nyelvűként

Működtesse az iskolaotthont az egész napos
iskola szellemében az 1-4. évfolyamon.
Javítsa a felzárkóztató oktatás hatékonyságát,
csökkentse az 1-4. évfolyamon a felzárkóztatásra
szoruló tanulók, a 4-8. évfolyamon az
évfolyamismétlők arányát.

Évfolyamonként legalább 1 osztály iskolaotthonos
formában működik.
4. évfolyamon a tanulók fokozatos felkészítése az
önálló tanulásra a házi feladat elkészítésében.
Csökken a felzárkóztatásra szoruló tanulók száma
az 1-3 .évfolyamon.
4-8. évfolyamon csökken az elégtelen osztályzatot
kapott tanulók száma.
Csökken az évfolyamismétlők aránya

agresszióról, a családon belüli erőszakról. Az
ifjúságvédelmi felelős is több osztályfőnöki órát
tartott a témával kapcsolatban.
A fenntartó által szervezett nyári napközis táborba
23 tanuló jelentkezett előzetesen. A más
szervezésű
nyári
napközös
táborokban
résztvevőkről nincs pontos adatunk.
A 2010/2011. tanévben már 2 évfolyamon fog
működni a két tanítási nyelvű oktatás teljes
osztályban. Az első évről pozitív tapasztalatok és
visszajelzések vannak.
Az alsó tagozaton 1 osztály kivételével valamennyi
osztály iskolaotthonos formában működik / 6
tanulócsoport /.
A felzárkóztató oktatás hatékonyságának javítása
érdekében bővítettük ennek szervezeti formáit:
ebben a tanévben is működtettük az IPR-t, a
fenntartó által biztosított kereten felül szerveztünk
felzárkóztató foglalkozásokat, egyéni fejlesztési
csoportokat,
napköziben,
tanulószobán
szaktanárok segítették a tanulók haladását. A
félévi értékelés után a „felzárkóztatásra szorul”
értékelést
kapott
tanulókat
ezekben
a
csoportokban
segítették a kollégák a
továbbhaladásban. Egyben javítottuk a tanévben a
felzárkóztatás tartalmi elemeit, formáit is: egyéni
fejlesztési terveket készítettek a szaktanárok,
tanítók és többnyire az egyéni haladást elősegítő
differenciált
oktatásszervezési
formát
alkalmazták. Az alsó tagozaton mindennek
következtében csökkent a tanév végére a
felzárkóztatásra szorulók száma /7/. A felső
tagozaton a félévi javulás ellenére még mindig
magas az elégtelen osztályzatot kapott tanulók
száma, amelyet a jövőben a tanulók tanulási
motivációjának pozitív befolyásolásával, valamint

Erősítse a tanulók normakövető magatartását,
fejlessze az egészségtudatosság iránti
elkötelezettségüket.

Csökken a fegyelmező intézkedések száma
Az agresszív megnyilvánulások csökkennek
Csökken a betegségek miatt hiányzók száma
Javulnak a helyes táplálkozási szokások mutatói /
tízórai, uzsonna, büfében való vásárlások/
Csökken a 250 órát hiányzást meghaladó tanulók
száma

Építse be és alkalmazza a kompetencia alapú
oktatás korszerű módszertani elemeit a nevelés és
oktatás folyamatában.

A kollégák egyre nagyobb arányban alkalmazzák
a kompetencia alapú oktatás elemeit.

a
nem
szakrendszerű
oktatásban
rejlő
lehetőségek kihasználásával lehetne javítani.
A módosított Házirendet a tanulók megismerték.
Az
osztályközösségek
ennek
ismeretében
normakövető közösségi és egyéni vállalásokat
tettek, melyek betartását havonta osztályfőnöki
órákon értékelték.
Az osztályfőnöki, biológia, életismeret órákon,
védőnői foglalkozásokon fejlesztettük a tanulók
egészségtudatosság
iránti
elkötelezettségét.
Novemberben egészségi projekthét keretében
foglakoztak a diákok a napirend, életmód, higiénia,
fertőzés megelőzés, betegségek, testmozgás,
egészséges táplálkozás, káros szenvedélyek
mellőzése témakörökkel.
A kollégák saját területükön beépítik és
alkalmazzák a kompetencia alapú oktatás
korszerű módszertani elemeit. A nevelőtestület
körében végzett interjú szerint
a kollégák 69%-a alkalmazza a mindennapi
nevelő-oktató
munkájában
a
kooperatív
tanulásszervezési
módszert,
88%-a
a
differenciáláson alapuló tanulási módszert, 50%-a
a drámapedagógia elemeit, 60%-a az IKT-t. A
projekt alapú oktatás is egyre nagyobb teret hódít
az iskola programjaiban: a tanév során több
projekt is megvalósításra került igen változatos
témakörökben
projektnap,
projekthét
vagy
témanap keretében.

A Dési Huber István Általános Iskola szülői szervezetének összefoglaló értékelése az
intézmény 2009/2010-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
Az iskola és az SZM együttműködéséről:
Akárcsak az elmúlt tanévben, az idei- 2009/2010-es- tanévben is jónak ítéljük meg az SZM és az
iskolavezetés, a tantestület és a dolgozói kör együttműködő kapcsolatát.
Az évi 3-szori értekezleten az iskola igazgatója sokoldalúan tájékoztatta a megjelent szülőket az
iskolával, a tanulókkal, az oktatással, az iskola pénzügyi helyzetével, a fejlesztésekkel, a tervekkel
stb. kapcsolatos problémákról, a megoldásra váró feladatokról.
A gyermekekkel, szülőkkel kapcsolatos problémák, vélemények is mindig meghallgatásra kerültek. A
beszélgetések, viták során több olyan kérdést is megvitattunk, amelyek már az előző években is
felmerültek, és vagy az eredményt értékeltük, vagy az eredménytelenség okait kutattuk.
Az SZM működése továbbra sem mondható zökkenőmentesnek. A megválasztott tagok közül többen
egyáltalán nem képviselik osztályközösségüket, így az információáramlás nem megfelelő, a közös
megállapodások nem jutnak el a szülőkhöz, a gyermekekhez.
Az idei tanévben elmaradt a Szülő-Pedagógus Találkozó. Úgy gondoljuk, nem az előző évek
rendezvényeinek sikertelensége, nem a rossz szervezés, inkább a családok romló anyagi helyzete,
valamint az érdektelenség, az érdeklődés hiánya az, ami miatt nem került megrendezésre ez a
program.
A szülői felajánlások összegét a felsős évfolyamok jutalomkirándulásának buszköltségére és az év
végi Kulturális Bemutatón fellépő gyermekek megvendégelésére fordítottuk. A teljes anyagi
elszámolást a 2010-es tanév első SZM értekezletén fogjuk bemutatni.
Az idei év júniusának első hétvégéjén pedagógusnap alkalmából lelkesen szereplő gyermekek és a
szüleik köszöntötték a tanítókat, tanárokat és –csakúgy, mint tavaly- az idei tanév utolsó napján a
technikai–ügyviteli dolgozók áldozatos munkáját köszöntük meg.
Köszönettel tartozunk az iskola összes dolgozójának magas színvonalú, szeretettel, türelemmel,
alázattal végzett munkájáért.
A SZM értekezleteken történő beszélgetések, ötletek és vélemények alapján úgy gondoljuk:
- A 2009/2010-es tanévben az iskola nyilvános szereplése megfelelőnek mondható (Vas Népe,
televíziós-rádiós szereplések).
- Továbbra is hiányoljuk az iskolai újságot (évi két-három alkalommal abban is be lehetne
számolni az iskolai, tanulói sikerekről, az iskolai programokról, a diákok szabadidős-kreatív
tevékenységeiről, stb), viszont már majdnem megfelelőnek tartjuk az iskolai honlap működését.
- A hagyományos rendezvények, kiállítások, testvériskolai programok az idei tanévben is
színesítették az iskola életét és kifelé is megmutatták az iskola tanulóinak és dolgozóinak
sokszínűségét, tehetségét. Köszönjük a résztvevő gyermekek, a felkészítők, programszervezők
és a lebonyolításban részvevők munkáját.
- Az oktató-nevelő munka hatékonyságára mind az iskola vezetősége, mind a pedagógusok, a
technikai-és ügyviteli dolgozók nagy gondot fordítanak – az iskola használók örömére és
elégedettségére.
Az iskola idegen nyelvi oktatása, az informatika oktatása, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás,
az integrált nevelés-oktatás, a szakköri-könyvtári ellátottság nagyon jó színvonalú. Lelkes és
odaadó pedagógusok munkáját dicséri a gyermekek aktív részvétele a különböző programokon.
Problémásnak tartjuk egyes (és sajnos nem kevés számú ) tanulók iskolai és iskolán kívüli
magatartását, viselkedését, beszédkultúráját. Örömmel vennénk, ha az osztályfőnöki órákon,

egyéb alkalmas fórumokon megbeszélésre, megvitatásra kerülnének a helyes, elfogadott
viselkedési és – illemszabályok, közösségi normák.
- Köszönjük a szabadidős tevékenységek szervezésében, lebonyolításában résztvevők
munkáját. Kérjük őket, hogy továbbra is segítsék gyermekeinket abban, hogy a délutáni-hétvégi
szabadidejüket hasznosan, okosan tölthessék el (foci, kosárlabda, sakk, könyvtárhasználat,
interaktív szoba, internet-számítógép használat, szakkörök, stb.).
- A beiskolázási program az idei tanévben is sikeresnek mondható. A leendő első osztályos
gyermekekhez és a szülőkhöz való odafordulás magas színvonalú, sokszínű és szeretetteljes
volt. A továbbtanulási program megfelelősségét a gyermekek sikeres középiskolai felvétele
bizonyítja.
- Az iskola külső és belső fejlesztése - a lehetőségekhez képest- az idei évben is folytatódott /
pl.: tornaterem, konditerem, kerítés, stb. /. Továbbra is szükségesnek érezzük az iskola
mosdóhelységeinek felújítását.

A Gothard Jenő Általános Iskola nevelőtestületénekés szülői szervezetének összefoglaló értékelése az intézmény 2009/2010-es tanévi
minőségirányítási tevékenységéről
CÉL
Összhang a központi és a
fenntartói elvárások valamint az
intézményi célok között
Gazdálkodás szabályossága

Átjárhatóság

A hátrányos helyzetű, illetve
halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, tanulók
esélyegyenlőségének biztosítása

Integrált nevelés-oktatás
megvalósítása

Idegen nyelv oktatásának
hatékonysága, kiterjesztése

TELJESÜLÉS MUTATÓJA
TELJESÜLÉS
az elvárásoknak megfelelő
A tanév folyamán megtörtént az intézményi dokumentumok ( Alapító Okirat, Szervezeti és
intézményi stratégia kialakítása Működési Szabályzat, Pedagógiai Program, Házirend) törvényi előírások szerinti átdolgozása,
illetve azok aktualizálása.
jogszabályi előírások szerinti
A szabályzatok aktualizálása határidőre megtörtént.
eljárásrend megvalósítása
Külső ellenőrzés 2012-ben lesz esedékes..
naprakész belső szabályzatok
2010. májusában történt belső ellenőrzés során a gazdálkodással kapcsolatos előírások
megléte
betartását szabályosnak találták.
tanulmányok évfolyamvesztés
A tanévben kevesebb tanulói mozgás volt, mint az előző évben. Különbözeti vizsga letételére
nélküli folytatása
nem volt szükség. Iskolaváltás miatt egy esetben kellett német nyelvből segítséget nyújtani a
felzárkózáshoz. Szaktanári segítséggel megoldódott a probléma.
Egy tanuló fog osztályozó vizsgát tenni hiányzásai miatt. Őt a nyár folyamán segítik a
szaktanárok a felkészülésben.
Az esélyteremtés tárgyi,
Intézményünkben nagy gondot fordítottunk az esélyegyenlőség megteremtésére. A
személyi feltételeinek és a
felzárkóztatást igénylő tanulók megkapták az előírások szerinti fejlesztést. Értékeléskor
működés kereteinek megléte
figyelembe vettük az egyéni képességeket, az elbírálás az egyéni fejlődés tükrében történt.
Természetesen ugyanígy figyelmet kaptak a tehetségek is. Tehetséggondozó órák, tanórán
kívüli foglalkozások álltak rendelkezésre.
Az oktatás megszervezésében több tantárgyból (matematika, idegen nyelv, informatika,
technika, testnevelés) csoportbontásban tanultak a diákok. A csoportok kialakításában
tudásszint vagy érdeklődés volt a mérvadó, a csoportok közötti átjárhatóság mindig biztosított.
sajátos nevelési igényű
Tanulói létszám: 508fő
gyermekeknek, tanulóknak a
Hátrányos helyzetű tanuló: 49 fő
többi gyermekkel, tanulóval
Sajátos nevelési igényű tanulók száma:27 fő
együtt történő nevelése,
A törvényi előírásoknak megfelelően a rászoruló tanulók egyéni , vagy kiscsoportos
oktatása
fejlesztésben részesültek. Elvünk, hogy a jó időben, szakszerűen nyújtott fejlesztés lehet csak
út a felzárkózáshoz.
Az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeink adottak.
Alsó tagozaton 4fő, felső tagozaton 2 fő és egy logopédus vezette a fejlesztő foglalkozásokat.
A foglalkozásokhoz rendelkezésre áll két megfelelően felszerelt fejlesztő szoba.
a tanulók minél nagyobb
Két idegen nyelv, az angol és a német választható az intézményben 4. évfolyamtól. Mindkét
számban rendelkezzenek
nyelv oktatása csoportbontásban történt. A csoportok kialakításánál 5. évfolyamtól a tudásszint
használható nyelvtudással
a meghatározó. Németet emelt szinten, heti 5 órában tanulhattak a kritériumoknak megfelelő
diákok.
5. évfolyamtól lehetőség van második idegen nyelv tanulására is heti 2 órában.

Informatika oktatásának
hatékonysága

a tanulók gyakorlatban
alkalmazható tudással
rendelkezzenek

Tehetséggondozás javítása

javul az intézmény tehetségfeltáró, tehetség-gondozó
tevékenysége,
eredményessége

Művészeti képzések szintjeinek
egymásra épülése

Az alapfokú művészeti
képzések iránti igények
kielégítése
A képzést igénylő tanulók
részére biztosított legyen
továbblépés lehetősége

Általában 8. osztály után kísérlik meg az alapfokú nyelvvizsga letételét. Ebben a tanévben
németből 4 fő készült, angolból 3 fő arra, hogy augusztusban nyelvvizsgát tegyen majd.
Használható nyelvtudás kialakítását szolgálta:
-az ausztriai Oberpullendorfi Általános Iskolával kiépített testvériskolai kapcsolat, melynek
keretében a tanévben kétszer találkozhattak tanulóink német anyanyelvű diákokkal. A
partnerek kölcsönösen látogatják egymás iskoláit, levelezéssel folyamatosan tartják
egymással a kapcsolatot.
-COMENIUS pályázat, melynek kommunikációs nyelve az angol, hét ország részvételével.
Erről részletesen a pályázatoknál.
Versenyeredmények: angol szépkiejtési verseny városi 6. hely, német városi 2. hely.
Az informatika oktatása csoportbontásban történt, így minden tanuló önállóan dolgozhatott egy
gépnél. 8. osztályban 4 fő rendelkezik ECDL vizsga modulokkal, a tanfolyam befejezésére
később kerül sor.
A számára szükséges informatikai ismereteket minden pedagógus alkalmazta.
18 fő középfokú vizsgával is rendelkezik.
Számítógépek száma: 36, ebből oktatási célra 17, közösségi célra pedig 10 gép használható.
Az intézménynek 3 hordozható gépe van, az oktatást 2 interaktív tábla segíti.
Sokszínű tanórán kívüli tevékenységünk segíti a tehetségek kibontakoztatását. 4 művészeti
csoport, 6 sportkör és 7 szakkör közül választhatnak tanulóink.
3-4. évfolyamokon matematika szakkör keretében heti két alkalommal vehettek részt az
érdeklődők matematika foglalkozáson.
Csoportbontásban emelt szintű oktatás (heti 5 óra) folyt német nyelvből 5-8. évfolyamokon, 27
fő részesült ebben.
Csoportbontásban emelt szinten (heti 5 óra) történt a matematika oktatása is 5-8. évfolyamon,
87 fő tanult ezekben a csoportokban.
Igény szerint történelem és kémia tantárgyakból indítunk tehetséggondozó illetve
feladatmegoldó foglalkozásokat. Matematika és magyar tantárgyakból 8. évfolyamon
középiskolai előkészítő keretében készülhettek tanulóink a felvételikre.
Továbbtanulási mutató: 62 fő továbbtanuló, 23 fő gimnázium, 27 fő szakközépiskola, 12 fő
szakiskola.
Az intézményben néptánc oktatás, kerámia foglalkozás folyt a Pesovár Ernő Alapfokú
Művészeti Intézménnyel együttműködve. Míg a néptáncon csökkenő, addig a kerámia
foglalkozáson emelkedő a létszám. Minden igényt ki tudunk elégíteni.
Szakember irányításával képzőművész és rajz szakkör is működött az iskolában alsó
tagozatosok számára. Tanulóink több versenyen indultak az év folyamán, mindenhol sikerült a
díjazottak között lenni.
A Bartók Béla Általános és Zeneiskola szintén együttműködés keretében szolfézs
foglalkozásokat tart az intézményben. Erre épülve választhatnak hangszeres oktatást a
tanulók.

Mindennapos testmozgás
feltételeinek javítása
Szervezett úszásoktatás
lehetőségének biztosítása

Minden gyermek és tanuló
számára biztosított legyen a
mindennapos testmozgás
feltétele
Úszni nem tudó tanulók
számára a szervezett
úszásoktatás biztosítása

Egészségnevelés hatékonyabbá
tétele

Az egészséges életmód iránti
igény kialakulása

Pedagógusok módszertani és
szakmai kultúrájának fejlesztése

Bővülnek a pedagógusok
szakmai, informatikai,
pedagógiai kompetenciái

Az intézményi pályázati
lehetőségek jobb kihasználása

bővülnek az intézmények
személyi és tárgyi feltételek
javítására fordítható forrásai

Az intézménynek egy tornaterme, egy kondi terme, egy aszfaltos pályája van. Ezek
kihasználtsága maximális volt. A heti 2,5-3 testnevelés óra mellett 6 sportkör közül
választhattak tanulóink. A napközis szabadfoglalkozások keretében is biztosított volt a napi
testmozgás. Ezek dokumentálása a szakköri naplókban naprakészen megvalósult.
A tanév folyamán ősszel a 4. évfolyam tanulói, 61 fő vett részt a kötelező úszásoktatáson a
Fedett uszodában, melyre a testnevelők kísérték őket. Tavasszal az 1. osztályosok, 90 fő
sajátította el az úszás alapjait az Oladi uszodában. A tanulók utaztatását és kíséretét az iskola
megoldotta.
A kötelező egészségügyi vizsgálatok és oltások megtörténtek. A tanulók egészségi állapota az
előző évekéhez hasonló. Hiányzásunk kevesebb volt, de nem számottevően.
5-8. évfolyamon működtettük a Csendes Éva: Életvezetési programját. Hasznos ismereteket,
tapasztalatokat sajátítottak el a foglalkozások során tanulóink. A TISZK-től külső előadó
segítségével több foglalkozásból álló program volt a 7. osztályosok számára. Ezek a
foglalkozások pozitívan befolyásolták a tanulók viselkedését, gondolkodását. Kevesebb
problémával kellett az osztályfőnököknek foglalkozni. Az iskolában kiemelt feladat az
egészségnevelés, októberben külön hét állt rendelkezésre, melynek keretében minden
korosztály az őket érintő problémákat járhatta körül, dolgozta fel.
A szakmai továbbképzéseken való részvételre volt igény, azonban a lehetőségeket korlátozta
az anyagi háttér hiánya. Folyamatban lévő képzéseinket kifuttattuk, illetve kihasználtuk az
ingyenes lehetőségeket. A kiadók által szervezett módszertani és informatikai (interaktív táblák
használata) képzéseken vettek részt pedagógusaink. Áprilisban belső továbbképzést
tartottunk. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős vitaindítójának címe: Érzelmi intelligencia és az
iskolai agresszió.
Nyertes pályázataink:
TÁMOP-2009-3-1-5-09/A-2 Felkészülés a pedagógusszerep megváltozására, szakmai
kompetencia fejlesztése, korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása 5 995 000Ft,
TIOP-1.2.3-09/1-2010-24 A korszerű iskolai könyvtár infrastruktúra-fejlesztése a minőségi
oktatásért 7 990 000Ft,
Környezetvédelmi pályázat” Megsebzett bolygó” komplex megyei természettudományi
vetélkedőre 300 000Ft,
„Kámoni világtalálkozó” az iskolai diákönkormányzat programjára 200 000Ft,
„Mozogj az egészségedért 2010-ben is” nyári sporttábor szervezésére 45 000Ft,
„Zöld béka” környezetvédelmi pályázat 30 000Ft.
Együttműködés más intézményekkel:
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki kar Erdővagyon-Gazdálkodási Intézet
„Szemléletformálással a fa alapú termékekés az erdei környezet fenntartható használatáért”
programsorozat lebonyolítására
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának Könyvtára sikeresen vett
részt a TÁMOP 3.2.4/08/1 kódszámú pályázaton, melyben iskolai könyvtárunk együttműködési

Információs rendszer
hatékonyságának növelése

Városi ünnepségeken való
részvétel javulása

Működjön az intézményben
mérési értékelési és
teljesítményértékelési, minősítő
rendszer

megállapodás keretében több tevékenységben is részt vesz (tehetséggondozó nyári tábor, íróolvasó találkozók, egyéb könyvtári rendezvények, továbbképzések, információ szolgáltatás
bővítések).
Berzsenyi Dániel Könyvtár által beadott pályázatban is együttműködő partnerként szerepel
könyvtárunk, melynek elbírálása folyamatban van.
Működő pályázatunk:
COMENIUS-„Iskolai együttműködések”-„Egész életen át tartó tanulás” 2 éves projekt angol
nyelven. Címe: „Kommunikáción keresztüli oktatás” Célja: Közös munka keretében egy közös
projekttermék létrehozása, mely a következő problémás területeket érinti: egészséges
életmód, sportolási kedv hiánya, szenvedélyek, alacsony önbecsülés, viselkedési zavarok.
A pályázatban résztvevő országok: Skócia, Törökország, Norvégia, Madeira, Olaszország,
Ausztria és Magyarország.
Az elnyert összeg: 18 000€
Minden szereplő a lehető
Az intézményen belüli levelezős rendszer jól működik, az információáramlás fő csatornája
legrövidebb időn belül
elektronikus.
hozzájusson a munkájához
Az intézmény megújult honlapján szülő, pedagógus és tanuló, de kívülálló érdeklődő is mindig
szükséges információhoz
naprakész információkhoz juthat.
Határidők betartása jó, csúszás leginkább a túl szorosan megjelölt időpontokból fakad.
Természetesen az ésszerűség határain belül szerepet kapnak a megbeszélések és egyéb
egyeztetések, összejövetelek is.
A pedagógusok és a diákok
Intézményünk mindig aktív résztvevője a városi szervezésű rendezvényeknek. A megfelelő
érdeklődnek a városi
korcsoportok nagy létszámmal vettek részt programokon. A teljesség igénye nélkül:
ünnepségek iránt.
Pályaválasztási vásár, Kerékpárút átadása, Városi sportnap, Hulladékgyűjtő road show.
Városi meghirdetéssel kerékpártúrát szerveztünk 2009. szeptember 22-én az Autómentes nap
keretében a Holdfényligetbe.
az intézmény és fenntartó
A tanévben 5 munkaközösségen belül folyt a pedagógiai munka.
számára is átláthatóvá válnak a Óralátogatások tapasztalatai a folyamatos pedagógiai párbeszédet szolgálták, segítették a
működés egyes területei
nevelés és oktatás minőségi színvonalának emelését.
Bemutató órák keretében magyar, matematika, rajz, nyelvi és fejlesztő órát is látogattunk.
Ezek nagyon sikeres foglalkozások voltak, az órák elemzése sok hasznos tapasztalattal
szolgált a külső vendégek jelzései alapján is.
Tanév végén megtörtént a pedagógusok teljesítményértékelése, mely az önértékelés és a
vezetői értékelési rész egybevetése után ad képet az elvégzett munka minőségéről. Minden
pedagógus a jól megfelelt kategóriába esett.
Szülői elégedettség mérése az első évfolyamon történt meg. A pedagógiai, az oktató munka is
a legjobb minősítést kapta, a várakozásoknak megfelelően teljesített az intézmény a szülők
körében. Sajnos évről évre visszatérő probléma a vizesblokkok állapota, melyben már történt
előrelépés, de ez csak az intézmény harmadát érinti. A többség ezen a területen szeretne
változást.

Nyári napközis táborok
szervezése

Minden igénylő számára
biztosított a részvétel
lehetősége

Elégedettségmérés történt az első osztályos tanulók körében is, mellyel az óvoda és iskola
közötti átmenet problémáját elemeztük. A felmérésből kiderült, hogy nem volt nehézség. Ez
természetesen nem csak a mi érdemünk. Jó tanítók, nyitott gyerekek és együttműködő szülők
egyaránt szerepet játszottak ebben a folyamatban.
Nyári napközis táborba intézményünkből 6 fő jelentkezett. 3 fő két turnust, 1fő négy, 1fő öt
turnust jelölt be. Egy tanuló van, aki a szünidő teljes időtartamát a táborban tölti.
Minden szülő, aki számára különösen fontos lehet gyermeke nyári ellátása, személyesen
kapott tájékoztatást a lehetőségekről.

OKM mérés eredményei
Kompetencia
6. osztály szövegértés
8. osztály szövegértés
6. osztály matematika
8. osztály matematika

Országos átlag
513
502
489
484

Megyei átlag
533
526
512
502

Iskolai átlag
549
553
495
504

Előző évi iskolai átlag
555
521
536
503

6. évfolyamon tapasztalható matematikából visszaesés, a probléma elemzése megtörtént. A következő tanévtől ez a terület fokozott figyelmet kap.

A Neumann János Általános Iskola nevelőtestületének összefoglaló értékelése az intézmény
2009/2010-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
Cél
Teljesülés mutatója
Teljesülés
Összhang a központi és • az intézmények pedagógiai
• Teljes mértékben megvalósult.
a fenntartói elvárások
programjaiban,
valamint az intézményi
esélyegyenlőségi és a
célok között
minőségirányítási
rendszerükben megjelennek
az ÖMIP-ben
megfogalmazott elvárások
Gazdálkodás
• külső és belső ellenőrzések • A külső és belső ellenőrzések
szabályossága
eredményei,
jelzései
pozitívan
minősítették
pozitívak
intézményünket.
• A törvényi előírásoknak megfelel az
iskolai gazdálkodás.
Átjárhatóság
• szükség esetén biztosítja •
Az
iskolák
közötti
különbözeti
vizsga
átjárhatóságot biztosítjuk.
letételének lehetőségét
• Tanulócsoportonként
azonos
• szükség esetén gondoskodik
évfolyamokon,
iskolán
belül
is
az
átvett
tanuló
biztosítjuk az átjárhatóságot.
felzárkóztatásáról
• Iskolánk angol nyelvből is biztosítja az
• szakképzés
tekintetében
átjárhatóságot angol tagozatra való
szakmai programjában rögzíti
bekerülés igénye esetén.
a
beszámíthatóság • A
fejlesztési,
felzárkóztatási
feltételrendszerét
kötelezettségeinknek teljes mértékben
megfelelünk.
A hátrányos helyzetű, • Az Esélyegyenlőségi terv Az
esélyegyenlőségi
tervnek
illetve
halmozottan
megfelelően végezték munkájukat az
megvalósulása
hátrányos
helyzetű • Az esélyteremtést biztosító érintett területeken dolgozó kollégák az
gyermekek,
tanulók
szervezeti
formák
illetve iskola vezetésével egyetértésben.
esélyegyenlőségének
programok megvalósítása
biztosítása
Integrált nevelés-oktatás • megfelelő
képzettséggel Megfelelő végzettséggel rendelkezik 4
megvalósítása
rendelkező
pedagógusok fő.
SNI-s tanulók száma intézményünkben
száma
• ellátott gyermekek, tanulók 10 fő. Sindelar programon 1 fő vett részt
továbbképzésben, SNI –s tanulókkal
száma
• rendelkezik
fejlesztési való foglalkozás vezetésére 2 fő vett
részt továbbképzésen. (1 fő 1-4.
programmal
osztályból, 1 fő 5-8. osztályból.)
• szükség esetén speciális
Minden
tanuló
számára
egyéni
tárgyi feltételek megléte
fejlesztési tervet készítettek a velük
foglalkozó pedagógusok.
Fejlesztő pedagógusok és szakképzett
gyógypedagógusok
fejlesztik
tanulóinkat.
Külön fejlesztő szobát biztosítottunk
számukra megfelelő tárgyi eszközökkel.
Idegen
oktatásának
hatékonysága,
kiterjesztése

nyelv • nyelvvizsgát
tett
tanulók • Angol nyelvből 11 nyolcadik osztályos
száma
tanuló
tett
sikeres
alapfokú
nyelvvizsgát.
• versenyeken
elért
• A versenyeken elért eredmények az 1.
eredmények
számú mellékletben találhatók.
• megjelenése a tanulási –
• Nem szakrendszerű órák az 5.-6.
tanítási folyamatban
oktatásszervezési formák
évfolyamon; angol és német nyelvi
témahét és szépkiejtési verseny,
projektmunka
egész
tanévben

Informatika oktatásának
hatékonysága

Tehetséggondozás
javítása

Művészeti
szintjeinek
épülése

képzések
egymásra

Mindennapos
testmozgás feltételeinek
javítása

Szervezett úszásoktatás
lehetőségének
biztosítása

Egészségnevelés
hatékonyabbá tétele

mindkét idegen nyelvből valamennyi
évfolyamon .
• alapfokú
számítástechnikai • 1-2. évfolyamon heti fél óra szakkört
ismeretek,
ill.
alapfokú
biztosítunk tanulóink számára.
számítógép kezelő vizsgák 3-4.
évfolyamon
órarend
szerinti
száma
oktatásban heti 2 órát találkoznak
informatikával tanulóink.
• ECDL vizsgák száma
Az
angol nyelvi tagozaton heti 2 óra
• informatikai
ismereteket
informatikát
óra van, a német nyelvet
alkalmazó
pedagógusok,
választók
0.5
óra az informatika.
oktatók száma
Informatika
ismereteket
alkalmazó
• tanuló/számítógépek száma
pedagógusok száma: 32 fő
Tanulói számítógépek száma: 45 darab
• versenyeken,
kulturális A versenyeken elért eredményeket az 1.
számú mellékletben lehet megtekinteni.
bemutatókon,
rendezvényeken
elért
eredmények
• eredményes
vizsgát
tett 11 tanuló tett eredményes alapfokú
angol nyelvvizsgát.
tanulók aránya
Középiskolai tanulmányait 23 tanuló
• felsőoktatásban
gimnáziumban,
38
tanuló
továbbtanulók aránya
szakközépiskolában és 7 tanuló folytatja
a 69 nyolcadik osztályos tanulóból.
művészeti
áganként
a Iskolánkban nem folyik művészeti
képzésben résztvevő tanulók képzés.
számának
alakulása
intézményi fokonként
• rendelkezik az intézménynek • Az intézménynek méretei alapján egy
megfelelő
tornaszoba és egy „tükörterem”áll
sportlétesítmények-kel,
rendelkezésre
a
mindennapos
eszközökkel
testneveléshez.
Sporteszközök
megfelelő
számban
állnak
• személyi feltételek megléte,
rendelkezésre.
dokumentálása
• Két testnevelés szakos és egy
testnevelés
szakkollégiumi
végzettségű tanító végzi a munkát. 1
fő
gyógytestnevelésből
egyetemi
diplomával rendelkezik.
személyi feltételek biztosítása
• A 2. és 4. évfolyamon 10 alkalommal
vesznek
részt
tanulóink
önkormányzati
támogatással
úszásoktatáson.
• Szülői
igény
szerint
az
1-3.
évfolyamon
heti
3
alkalmat
biztosítunk,
ezt
a
szülők
finanszírozzák.
• A „VÍZCSEPP”úszóedzője oktatja az
úszás
ismereteit,
az
iskola
pedagógusai kísérik és segítik a
gyermekeket.
• iskolaorvosi
felmérések • Az iskolaorvos és az iskola védőnője
eredményei javulnak
elvégzi a szükséges védőoltások
• csökken a betegségek miatti
beadását,
követi
a
gyermekek
hiányzások száma
egészségügyi állapotát.
• csökken a dohányzók száma • Kortárscsoport oktatói osztályfőnöki
órákon segítik az egészségnevelés
hatékonyabbá tételét.
• Általános iskolában még nem jellemző
a dohányzás, ezért erről kimutatást

sem készítünk.
Pedagógusok
• nő a szakmai, módszertani • Újabb
két
kolléga
vett
rész
módszertani és szakmai
továbbképzéseken résztvevő
mesterképzésben
és
sikeresen
kultúrájának fejlesztése
pedagógusok száma
végzett, így számuk 3 fő összesen.
• bemutató órák száma
• Ebben a tanévben valamennyi kolléga
• belső továbbképzésen részt
továbbképzésen vett részt, így a
vettek száma
tantestület továbbképzéseken való
részvétele 100%.
• Az 1-2. évfolyamon 7 bemutató órát
szerveztek a tanítónők.
Öntevékeny
szakmai • szakmai munkaközösségek Intézményünkben
10
szakmai
műhelyek
száma, ill. az azokban munkaközösség dolgozik, összesen 42
együttműködésének
közreműködő pedagógusok pedagógus vesz részt ebben a
javítása
munkában.
száma
éves
szakmai
beszámolók
• éves szakmai beszámolók Az
tapasztalatait
a
következő
tanévben
tapasztalatai
hasznosítják
a
munkaközösségek
munkájukban.
Az intézményi pályázati • nyertes/beadott
pályázatok • A nyertes pályázatok száma és az
lehetőségek
jobb
száma
elnyert összegek a 2. számú
kihasználása
• elnyert/igényelt
támogatási
mellékletben találhatók.
összeg évente
Információs
rendszer • levelező rendszert használók • Az önkormányzati levelezőrendszert 2
hatékonyságának
száma
fő használja.
növelése
• határidő túllépéseinek száma • Az iskola valamennyi dolgozója
használhatja a levelezőrendszert.
• tájékoztatási kötelezettségek
• A határidőket az intézmény betartja.
betartása
• Az
intézmény
tájékoztatási
kötelezettségeinek teljes mértékben
eleget tesz.
Városi
ünnepségeken • műsorral
jelentkező • Városi ünnepségeket magunk is
való részvétel javulása
intézmények száma
szervezünk évek óta (pl. október 23.
• a rendezvényt látogató diákok
március 15., pedagógus nap)
száma
• Ebben a tanévben Jordán Tamás
Kossuth-díjas művészt vontuk be
iskolai ünnepségünkbe az MMIK előtti
Petőfi- szoborhoz (közös versmondás)
Az iskola szinte valamennyi tanulója
részt vett ebben.
Kisebbségi
nevelés- az
oktatásban
résztvevő
oktatás lehetősége
csoportok, tanulók száma
Működjön
az mérések eredményei
• Az OKM mérések (4-6-8. évfolyam
intézményben
mérési
matematika
és
szövegértés)
értékelési
és
eredményeit
a
tantestületi
teljesítményértékelési,
értekezleten ismertetjük, elemezzük,
minősítő rendszer
meghatározzuk a tennivalókat.
• Belső mérések tantárgyanként:
1. évfolyamon: hangos olvasás
2. évfolyamon: matematika, magyar
(angol óraszám miatt)
3. évfolyamon: környezetismeret
4. angol,
matematika,
magyar
nyelvtan
és
szövegértés
(tagozatra kerülés miatt)
5. évfolyamon testnevelés, földrajz
és természetismeret
6. OKM mérés miatt külön mérést
nem végeztünk.

Minőségirányítási
rendszer működtetése

7. történelem és művészettörténet
8. testnevelés
• A minőségi kör mérései:
• Nevelőtestületi klímatesztet végeztünk
két alkalommal: 2009 őszén és 2010
tavaszán. A mérés eredményeit a
minőségi
kör
ismertette
a
tantestülettel.
• Szülői
elégedettség
mérését
kérdőíves módszerrel végeztük 2010ben, értékelése folyamatban van.
• A tanulói elégedettség méréséhez is
kérdőívet állítottunk össze, a felmérést
elvégeztük a 2009/2010-es tanév
második
félévében,
értékelése
folyamatban van.
értékelés
szempontjainak
•a
pedagógiai
munka Az
különböző
területeinek átdolgozása folyamatban van.
folyamatos
mérése,
értékelése
• az
intézményi
munka Az iskola vezetősége az intézményi
különböző
területeinek munka valamennyi területét figyelemmel
folyamatos
mérése, kíséri.
értékelése

8.3. Általános iskolák
Differenciált felkészítési • csökken
a • A lemorzsolódások száma csökken.
forma
bővítése
az
lemorzsolódások
eredményesség
száma
érdekében
• növekszik
a • A versenyeken évek óta eredményesen
versenyeken
szerepelnek tanítványaink, számuk növekvő
eredményesen
tendenciát mutat.
szereplők száma
• egyéni fejlesztési terv • Egyéni fejlesztési terv szerint 10 tanuló
szerint tanuló diákok
sajátítja el a szükséges ismereteket.
száma
Pályairányítási
A pályaválasztási felelős végzi a pályairányítási
• fellebbezések
tevékenység javítása
számának alakulása tevékenységet.
Intézményünk 11 tanulója fellebbezett és
• középiskolák
visszajelzései a 9. felvételt is nyert a középiskolába.
évfolyamon tanulók A visszajelző középiskolák elégedettek az
iskolánkban folyó munkával.
teljesítményéről
Káros
szenvedélyek • dohányzók
Rendszeresen
dohányzó és rendszeresen
és
a
megelőzése,
alkoholt
fogyasztó
diákokról nincs tudomásunk,
rendszeresen alkoholt
egészséges életmódra,
így drogstatisztikát sem készítettünk.
fogyasztók száma
normakövető
és • drogstatisztika
D.A.D.A. prevenciós programban évek óta részt
környezettudatos
veszünk, ebben a tanévben 7. évfolyamos
• felvilágosító
magatartásra nevelés,
előadások, és az osztály vett részt, ismereteikről városi
iskolai
agresszió
azokon részt vevők versenyen is számot adtak.
megelőzése
Az iskola védőnője 7-8. évfolyamon tart
száma
felvilágosító munkát.
Szülők iskolája rendezvénysorozatunk is
segítette a tájékoztató munkát.
Nyári napközis táborok táboroztatásban
Az 1-4. évfolyamon 17 tanuló igényelte erre a
szervezése
résztvevők száma
nyárra a nyári napközis tábort. Az 5-8.
évfolyamon 3 diákunk tartott igényt erre a
táboroztatási formára.

A Neumann János Általános Iskola szülői szervezetének összefoglaló értékelése az intézmény
2009/2010-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
Összességében úgy tapasztaltuk, hogy iskolában a fejlődés jelei láthatók. Megállapításunkat
alátámasztják a következők:
• Az iskola iránt élénk az érdeklődés, hiszen plusz osztályt tudtak indítani.
• Az oktatás színvonala jó, a mérési eredmények fölötte vannak az országos átlagnak.
• Évfolyamonkénti, eltérő tárgyakban végzett mérések a gyerekeket alaposabb tudás
megszerzésére sarkallta.
• A diákok 25%-a vehetett részt az elért versenyeredményeik alapján az év végi jó tanuló, jó sportoló
köszöntési ünnepségen.
• A TÁMOP 3.1.4. pályázat nehezen indult, nem minden csoportban ment méltatlankodás nélkül, de
a gyerekek szerették és a szülők is elfogadták remélve, hogy a következő évben kidolgozottabban
fog tovább működni.
• A szülők elvárásainak teljes mértékben megfelelt az első osztályosoknak bevezetett heti
háromszori úszás. A gyerekek erőnlétét, személyiségét abszolút pozitívan befolyásolta.
• Előnyös, hogy már 8. osztályban tehettek angol alapfokú nyelvvizsgát a tanulók.
• Sikeres és eredményes az erdei iskoláztatás négy évfolyamon.
• Örvendetes a sok benyújtott pályázat, melyből számos programot kínáltak a tanuló csoportoknak
és eszközfejlesztésre is nyílt lehetőség.
• Figyelemre méltó a hátrányos helyzetű gyermekek felkutatása, gondozása, foglalkoztatása.
• A szülőkkel a kapcsolat jó, sok közös rendezvény szerveződött a tanév során.
• A nehézségek sorában említett felújításokat mi is nagyon időszerűnek látjuk, hiszen vannak
részek, melyek 1962 óta szinte érintetlenek. Állaguk lassan életveszélyesnek is mondható.
Nyílászárók, vezetékek a falban, haldokló fűtésrendszer, stb.
A szülői szervezet támogatja az iskola munkáját és további fejlődést, sikereket kívánunk, hiszen ide
járnak gyermekeink is.

A Nyitra Utcai ÁMK Általános Iskolája nevelőtestületének összefoglaló értékelése az intézmény
2009/2010-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
1.Minőségi célok
ÖMIP célok
A fenntartó minden intézményére érvényes céljai, általános elvárásai
18 olyan célt fogalmazott meg a fenntartó, amely minden intézményére érvényes.
Nem volt olyan konkrét célunk, amelynek határideje a mostani tanév vége volt.
Az iskola 18-at mutatókkal igazolt.
Számunkra a három legfontosabb cél:
1.
Idegen nyelv és informatikai oktatás hatékonyságának fokozása
2.
Növelni a szükséges képzettségi szintet, tanárok angol nyelvi tudásának biztosítása a
kéttannyelvű oktatáshoz
3.
Egészségnevelés hatékonyabbá tétele
Összességében elégedettek vagyunk e célok teljesítettségével.
A fenntartó intézménytípusra érvényes céljai
6 olyan célt fogalmazott meg a fenntartó, amely az alapfokú oktatási intézményekre érvényes
Nem volt olyan konkrét célunk, amelynek határideje a mostani tanév vége volt.
Az iskola mind az ötöt folyamatosan megvalósítja.
Összességében elégedettek vagyunk e célok teljesítettségével.
A fenntartónak a mi intézményünkre vonatkozó céljai
8 olyan célt fogalmazott meg a fenntartó, amely csak a mi intézményünkre érvényes.
Minden kijelölt cél eléréséhez való feladatok teljesítése folyamatos.
IMIP célok
11 célt fogalmaztunk meg az IMIP-ben, ebből kettőt a tanév végre teljesítettünk, a többi folyamatos: 8.
osztályosok közül mindenki teljesítette a követelményeket a tovább haladáshoz, elégtelen
osztályzatok száma 2 % alatt maradt, mert nem volt év végén elégtelen osztályzat.
Összességében elégedettek ezen célok teljesítettségével.
2.Minőségfejlesztési rendszer
Vezetés, tervezés:
Az intézményvezetés legfőbb feladata a stratégiai tervezés.
3 területen határozta meg feladatait. Az elsőt ( éves munkaterv) maradéktalanul végrehajtotta, a másik
kettő (jogi megfelelés, belső működési rend biztosítása) határideje folyamatos.
Összességében elégedettek vagyunk ezzel a területtel.
Ellenőrzési, mérési érékelési feladatok:
7 területen határozta meg feladatait Vezetői ellenőrzés, külső és belső mérés, folyamatos fejlesztés
eszközrendszere, vezetői értékelés, alkalmazottak értékelése , intézmény működésének értékelése
Ebből az első öt megvalósult. A negyedik folyamos határidejű. Az ötödik esetében a határidőt a
mindenkori igazgatóválasztás határidejéhez igazítottuk.
Összességében elégedettek vagyunk ezzel a működési területtel.

4. Az országos mérés, értékelés eredményei
OKM 4. osztály olvasás 2009
Az olvasás készség kiépültsége jó, gyakorlottsága kevésbé. Az írásminőség fejlettsége jó,
gyakorlottsága kevésbé.
OKM 4. osztály matematika 2009
Az elemi számolási készség kiépültsége, és gyakorlottsága közepesnek mondható. A számírási
készség kiépültsége meghaladja az országos átlagot csakúgy, mint a mértékegység-váltó készség. Az
összeadás, kivonás, szorzás, osztás kiépültsége a százas számkörben 1%-kal tér el az országos

átlagtól. Az elemi gondolkodási képesség kiépültsége 20%-kal meghaladja az országos átlagot, az
elemi gondolkodási képesség gyakorlottsága10%-kal kevesebb ennél. Az elemi rendszerező
képesség és az elemi kombinatív képesség kiépültsége ötödével jobb az átlagnál.
OKM 6. osztály matematika 2009
A z országos átlaghoz/489/ képest az intézményünk eredménye 452. A megyeszékhely iskolái között
12 helyet értük el A leggyengébb eredmény 412, a legjobb 488 képességpontos. Az első szint alatt
van tanulóink 35,3%-a. Az első szinten 35,3% a második szinten 11,8%- a harmadik szinten 17,6% a
negyedik szintet egyik tanulónk sem érte el.
OKM 6. osztály szövegértés 2009
Az intézményünk elért eredménye 535 pont, országos átlag 513. A megyeszékhely iskolái között a 6
helyen vagyunk. A leggyengébb eredmény 509, a legjobb 560 képességpontos. Az első szint alatt
nincs tanuló. Az első szinten a tanulók 5,9%-a, a második szinten 23,5%-a és a harmadik szinten
58,8%-a , a negyedik szinten 11,8 % - a van.
OKM 8. osztály szövegértés 2009
Az intézményünk elért eredménye 528 pont, az országos átlag 502. A megyeszékhely iskolái között a
8. helyen vagyunk.. A leggyengébb eredmény 490, a legjobb 557 képességpontos. Az első szint alatt
egy tanuló van. Az első szinten a tanulók 5,9%-a, második szinten 41,2%-a és a harmadik szinten
35.3%a, a negyedik szinten 11,8%-a van..
OKM 8. osztály matematika 2009
Az intézményünk elért eredménye az országos átlag /484 /alatt van, 471 pont. A megyeszékhely
iskolái között a 10. helyen állunk. A leggyengébb eredmény 451, a legjobb 503 képességpontos. Az
első szint alatt a tanulók 5,9%-a van. Az első szinten a tanulók 52,9 %- a , a második szinten 35,3%-a
és a harmadik szinten 5,9%-a van , a negyedik szinten nincs tanuló.
Az utóbbi évekhez képest iskolánk eredményében javulás mutatkozik
Az értékelés alapján intézkedéseket nem terveztünk, az intézményünk szakmai célkitűzései és
működése közötti fokozatos közeledésre számítunk a két tanítási nyelvű osztályok teljesítmény
értékelésekor.

A Nyitra Utcai ÁMK Általános Iskolája szülői szervezetének összefoglaló értékelése az
intézmény 2009/2010-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
A Szülői Közösség összességében elégedett az intézmény működésével, a szakmai célkitűzéseket
támogatjuk, az éves értékelés eredményeit megismertük, az intézmény működése a kitűzött célok
irányában megfelelően halad.

A Paragvári Utcai Általános Iskola nevelőtestületének összefoglaló értékelése az intézmény 2009/2010-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
Minden intézménytípusra meghatározott célok és azok megvalósulása
Fenntartói célok
Intézményi célok
Kritérium
Összhang a központi és a
Az elvárásoknak megfelelő
fenntartói elvárások valamint
intézményi stratégia
az intézményi célok között.
kialakítása.
Gazdálkodás szabályossága Működésünk feleljen meg a
Belső szabályzatok 1 havi
mindenkori törvényi
késéssel követik a törvényi
előírásoknak
előírásokat.
Átjárhatóság
Tanulmányok
Ld Pedagógiai program ……
évfolyamvesztés nélküli
folytatása.

IIdegen nyelvoktatás
hatékonyságának növelése

Informatika oktatás
hatékonyságának növelése

Tehetséggondozás javítása

Teljesülési mutató

Megvalósulás
Az IMIP éves munkaterve az
ÖMIP alapján készült

Külső és belső ellenőrzések
A belső ellenőr
eredményei, jelzései pozitívak negyedévenkénti vizsgálata
nem tárt fel hiányosságot.
Szükség esetén biztosítja
A másintézményből átvett
különbözeti vizsga letételének tanulókat nyelvi különbözeti
lehetőségét.
vizsga és felzárkóztatás
Szükség esetén gondoskodik alapján saját évfolyamukra
az átvett tanuló
iskoláztuk be.
felzárkóztatásáról.
Célunk a beszédközpontú
Tagozatos tanulóink megyei
Nyelvvizsgát tett tanulók
Nyelvvizsgára előkészítő
nyelvoktatás megvalósítása
versenyen 1-5 helyezett közt száma.
szakkört indítottunk,
szerepeljenek.
Versenyeken elért
idegennyelvi versenyeken
A tanulók minél nagyobb
eredmények.
megyei és országos
számban rendelkezzenek
Megjelenése a tanulásieredményeket értünk el.
használható nyelvtudással.
tanítási folyamatban.
Beindítottuk az alanyi jogon
Oktatásszervezési formák.
járó mindennapos
idegennyelv oktatást az első
évfolyamon
Alakuljanak ki azok a
Tanulói produktumokban
Alapfokú számítástechnikai
9 fő 8. osztályos tanuló ECDL
képességek, melyek alapján
jelenjen meg az informatikai
ismeretek, ill. alapfokú
START vizsgát tett.
képes az információ és
ismeretek alkalmazása. Tudja számítógép kezelő vizsgák
Informatikai ismereteket
kommunikáció használatára, használni az informatikai
száma.
alkalmazó pedagógusok
képes az információ
ismereteit más tantárgyak
ECDL vizsgák száma.
száma: 48 fő
fogadására, feldolgozására és tanulási- oktatási
Informatikai ismereteket
Tanulói számítógépek száma:
továbbítására.
folyamatában.
alkalmazó pedagógusok
58 gép
száma.
Tanuló/számítógépek száma.
Tehetséggondozó
Évente legalább három a
Versenyeken, kulturális
Ld. Intézményi elvárások
tevékenység színvonalának
feltételeknek megfelelő
bemutatókon,
teljesülése

megőrzése

Mindennapos testedzés
feltételeinek javítása,
szervezett úszásoktatás
lehetőségének biztosítása

Ld. egészségnevelési
program

Egészségnevelés
hatékonyabbá tétele

Ld. egészségnevelési
program

Pedagógusok képzettségi
szintjének növelése

A pedagógusok
továbbképzésében a
képzettségi szint emelésére
törekszünk

tantárgyi versenyben jusson
országos döntőbe
tanítványunk

Szakvizsgák és új diplomák
számának emelkedése
hétévente 2 -vel

Az általános iskolákra meghatározott célok és azok megvalósulás
Fenntartói célok
Intézményi célok
Kritérium
Öntevékeny szakmai
Intézményközi
Munkaközösségi
műhelyek
munkaközösségek
rendezvényeken 80%-os
együttműködésének javítása
tevékenységének
részvétel.
támogatására törekszünk
Javuljon az
információáramlás és
bővüljenek a pedagógusok
módszertani ismeretei.
Működjön az intézményben
Céluk mérési- értékelésiMűködő mérési- értékelésimérési értékelési és
önértékelési rendszer
önértékelési rendszer.
önértékelési rendszer
működtetése.
Az intézmény és a fenntartó
számára is átláthatóvá
váljanak a működés egyes
területei

rendezvényeken elért
eredmények.
Rendelkezik az intézménynek
megfelelő
sportlétesítményekkel,
eszközökkel.
Személyi feltételek megléte,
dokumentálása.
Iskolaorvosi felmérések
eredményei javulnak.
Csökken a betegségek miatti
hiányzások száma.
Nő a szakmai, módszertani
továbbképzéseken résztvevő
pedagógusok száma.
Bemutató órák száma.
Belső továbbképzésen részt
vettek száma.

Az intézmény 3
tornateremmel és
sportudvarral, 4 testnevelő
szakos és 1 gyógytestnevelés
szakos kollégával rendelkezik
Korábbi évekhez képest
szembetűnő változás nem
mutatkozik.
A 2009-2010-es tanévben 6
kolléga egyetemi végzettséget
szerzett Nem
szakrendszerű oktatásra
szerzett jogosíványt 2 fő,
Belső továbbképzésen vett
részt 2 fő

Teljesülési mutató
Szakmai munkaközösségek
száma, ill. az azokban
közreműködő pedagógusok
száma.
Éves szakmai beszámolók
tapasztalatai.

Megvalósulás
Szakmai munkaközösségek
száma: 12, a közreműködő
pedagógusok száma: 66.
Beszámolók tapasztalatai: ld.
Éves beszámoló

Mérések eredményei

• 6. osztályos képesség és
eszköz-tudás mérés
• Hangos olvasás mérése 1.
évfolyam
• 2. osztályos képesség
mérés tagozati besoroláshoz
• 8. évfolyam idegennyelv
kimeneti mérés

Minőségirányítási rendszer
működtetése

Célunk, hogy legyen a valós
működést leíró
minőségirányítási rendszere
az iskolának.

Intézményi minőségirányítási
programok elkészítése.

Vidéki tanulók fogadása

Szabad férőhelyek
függvényében törekszünk
arra, hogy a jelentkező vidéki
tanulókat felvegye iskolánk
Lsd. Esélyegyenlőségi
tervben

Az elutasított vidéki tanulók
száma ne legyen több az
elutasított szombathelyi
tanulók számánál
Esélyteremtés tárgyi,
személyi feltételeinek és a
működés kereteinek megléte.

Hátrányos helyzetű, illetve
halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók
esélyegyenlőségének
biztosítása.
Integrált nevelés-oktatás
megvalósítása

Szervezett úszásoktatás
lehetőségének biztosítása.
Differenciált felkészítési forma Nevelő-oktató munkánk az
bővítése az eredményesség
egyéni képességek
érdekében
fejlesztésére épüljön.
Innovatív tanítási módszerek
megismerése és
alkalmazása. Megfelelő

Sajátos nevelési igényű
tanulóknak a többi tanulóval
együtt történő nevelése,
oktatása.

Úszni nem tudó tanulók
számára a szervezett
úszásoktatás biztosítása.
A tantestület 50%-a vegyen
részt belső továbbképzésen a
témával kapcsolatosan. A
fejlesztett képességek
javulása.

A pedagógiai munka
különböző területeinek
folyamatos mérése,
értékelése.
Az intézményi munka
különböző területeinek
folyamatos mérése,
értékelése.

• Pedagógus értékelés a
tervezettnél kevesebb
számban valósult meg
• Szülői és tanulói
elégedettség mérés

Nem utasítottunk el vidéki
tanulót
Az Esélyegyenlőségi terv
megvalósulása.
Az esélyteremtést biztosító
szervezeti formák illetve
programok megvalósítása.
Megfelelő képzettséggel
rendelkező pedagógusok
száma.
Ellátott tanulók száma.
Rendelkezik fejlesztési
programmal.
Szükség esetén speciális
tárgyi feltételek megléte

Ld.: esélyegyenlőségi
beszámoló

Gyógypedagógusi
végzettséggel rendelkező
pedagógusok száma: 2

Fejlesztő
pedagógusi
végzettséggel rendelkező
pedagógusok száma: 3

Személyi feltételek
biztosítása.

Ellátott SNI-s tanulók száma:
7
Fejlesztő foglalkozáson részt
vett tanulók száma: 28 fő
Valamennyi tanuló fejlesztése
egyéni fejl. Terv
Önkormányzat által biztosított
úszás oktató

Csökken a lemorzsolódások
száma.
Növekszik a versenyeken
eredményesen szereplők
száma..
Egyéni fejlesztési terv szerint

Lemorzsolódási adatok
szeptemberben láthatók
A korábbi évek gyakorlatának
megfelelő eredményesség
Egyéni fejl. Terv szerint
fejlesztett tanulók száma: 35

végzettségű pedagógusokkal
a lehetőségekhez mérten az
arra jogosult tanulók
fejlesztése. Legyen tendencia
a hátrányos helyzetű tanulók
napközibe irányítása.
A továbbtanulással
Szülők 100%-os tájékoztatása
kapcsolatos információk
szülőkhöz, tanulókhoz való
eljuttatása

tanuló diákok száma.

fő

Fellebbezések számának
alakulása.
Középiskolák visszajelzései a
9. évfolyamon tanulók
teljesítményéről.

A fellebbezések száma 16-ról
11-re csökkent
A tanulók átlag eredménye a
8. osztályos eredményekhez
képest 0,1 csökkenést mutat

Káros szenvedélyek megelőzése,
egészséges életmódra, családi életre
nevelés

Ld egészségnevelési program

Ld egészségnevelési program

Felvilágosító előadások, és az
azokon résztvevők száma.

Nyári napközis táborok szervezése a
rászorulók részére

Nyári napközis táborral kapcsolatos
információk jussanak el a szülőkhöz

Minden hátrányos helyzetű tanuló
szülője értesül a lehetőségekről,
80%-uk visszajelzést ad

Táborozásban résztvevők
száma.

Ld.: egészségnevelési
beszámoló
Résztvevők aránya: 100%
Résztvevők száma: 11 fő

Pályairányítási tevékenység
javítása

Paragvári utcai általános Iskolára meghatározott célok és azok megvalósulása
Fenntartói célok
Őrizze meg az iskola az országos és
megyei tantárgyi és
kompetenciamérésekben elfoglalt helyét

intézményi célok
Őrízzük meg az iskola az országos és
megyei tantárgyi és
kompetenciamérésekben elfoglalt helyét

Legyenek eredményesek az iskola tanulói
azokon a közlönyben meghirdetett
tanulmányi versenyeken, melyekre
felkészülési lehetőséget tud biztosítani az
iskola.

Legyenek eredményesek az iskola tanulói
azokon a közlönyben meghirdetett
tanulmányi versenyeken, melyekre
felkészülési lehetőséget tud biztosítani az
iskola.

Az iskolában folyó emelt szintű oktatás
színvonala ne csökkenjen

Az ének-zene és idegen nyelv oktatás
színvonalának megőrzése

Az intézményben a pedagógusok
képzése, továbbképzése igazodjon az új

teljesülés mutatói
Országos átlagtól való eltérés legalább 5
% legyen.
Országos mérésben a városi iskolák
között az első 3-ban helyezkedjen el az
iskola.
Évente legalább három a feltételeknek
megfelelő tantárgyi versenyben jusson
országos döntőbe tanítványunk

Részvétel és eredményes szereplés az
országos, esetenként nemzetközi
kórusversenyeken. Tagozatos tanulóink
többsége a 8. évfolyam végére
rendelkezzék az alapfokú nyelvvizsga
letételéhez szükséges képességekkel,
ismeretekkel.
A pedagógusok továbbképzésében legyen 100%-os törvényi előírásoknak megfelelő
elsődleges az intézmény hosszú távú
szakos ellátottság

Megvalósulás
kompetencia mérés eredményei
mellékelve
kompetencia mérés eredményei
mellékelve
Az eddig lezajlott versenyek eredményei
alapján:
megyei 3. helyezést ért el 7 tanuló
megyei 2. helyezést ért el 15 tanuló
megyei 1. helyezést ért el 13 tanuló
országos döntőbe jutott 23 tanuló 7
tantárgyból
a) Nemzetközi kórusverseny június 17-19
Komló
b) A nyelvvizsgára való felkészítést
megkezdtük 7. évfolyamon heti 2 órában
13 tanulóval ( szülői igények alapján)
a 2009-2010-es tanévben saját költségén
új, egyetemi diplomát szerzett 3 fő

feladatokhoz.

Pályázati lehetőségek jobb kihasználása

érdeke. A 30 órás képzések helyett
elsődleges az intenzív, az idegen nyelv
választékot megteremtő és a
nemszakrendszerű képzésre orientáló,
profilba illő képzettséget, kompetenciát
biztosító képzés legyen.
Célunk, hogy pályázati tevékenységünk
magasabb szintű intézményi működést
tegyen lehetővé.
Pályázat figyelő-segítő személy
megbízása..

a tanév végén saját költségén új,
egyetemi diplomát szerez 3 fő
Saját költségén egyetemi tanulmányokat
folytat 3 fő
éves pályázatok száma legalább 5
Pályázat figyelő-segítő személy megléte,
képzése.

A tanév során benyújtott pályázatok
száma 13. Részletek a mellékletben
A pályázatok figyelését a tantestület
segítségével az igazgató végezte.
Képzésére nem volt keret. (A képzések
költsége többszázezres negyságrend
lenne)

A Paragvári Utcai Általános Iskola nevelőtestülete az intézmény éves célkitűzéseinek teljesítése érdekében tett tevékenységeket a mellékelt mutatók és
adatok alapján elfogadta és azokkal egyetértett. Az értékelés során az alábbi észrevételeket javaslatokat tették a kollégák:
- Pályázatfigyelő, innovációs csoport létrehozása.
- A pedagógusképzés, továbbképzés finanszírozása, támogatása legyen biztosított az intézményi költségvetésből.
- Homogén napközis csoportok létszáma ne változzon.
A kiegészítő megjegyzésekkel együtt a 2009/2010. évi Minőségirányítási program értékelését a nevelőtestület elfogadta.
A Paragvári Utcai Általános Iskola szülői szervezetének összefoglaló értékelése az intézmény 2009/2010-es tanévi minőségirányítási
tevékenységéről
A Paragvári Utcai Általános Iskola Szülői Közössége az intézmény éves célkitűzéseinek teljesítése érdekében tett tevékenységeket a mellékelt mutatók és
adatok alapján elfogadta és azokkal egyetértett. Az értékelés során az alábbi észrevételeket javaslatokat tették a szülők:
1. Országos kompetencia mérésen az iskola teljesítette az 5% átlag feletti eredményt, és a 6. és 8. évfolyamok városi szinten az iskolák között az
első háromban helyezkednek el. Megfelel a célkitűzésnek.
2. A tanulmányi versenyeken az országos döntőbe jutott 23 tanuló, és a megyei döntőkbe a első, második és harmadik helyezést 34 tanuló ért el.
Gratulálunk az egész tantestület munkájához a kitűzött célon felüli teljesítéshez. A tanárok szakmai tudása kimagasló,az érték, melyet személyiségükkel
képviselnek elégedettséggel tölti el a Szülői Munkaközösséget.
3.

a) Az iskola az emelt szintű idegen nyelvoktatás színvonalát megőrizte és az alapfokú nyelvvizsga letételéhez szükséges képességekkel és ismeretekkel
rendelkezik. A hetedik évfolyamon heti két órában 13 tanuló vesz részt nyelvvizsga felkészítőn. A SZM úgy gondolja, hogy ezen tanulók számát növelni
kellene.
b) A zenei tagozatokon a szülők szeretnék ha a nyelvoktatás minősége magasabb szinten és nagyobb óraszámban szerepelne a tanulók órarendjében.
c) A zenei tagozatosok a nemzetközi kórusversenyen vettek részt. Az SZM véleménye: hogy az újonnan induló zenei osztályok létszáma alacsonyabb az
elmúlt évekhez képest.(ok megkeresése)
4. Az SZM örömmel fogadta hogy az iskolában kilenc fővel bővült az egyetemi diplomát szerző pedagógusok száma, de mi úgy gondoljuk hogy ezt nem
saját költségen kellene megoldani, és még több lehetőséget kellene teremteni a pedagógusok továbbképzésére. (Akár pályázat útján is)
5. Az elmúlt évekhez képest a pályázatokon való részvétel emelkedett, de a mai gazdasági körülmények között minden Önkormányzat által finanszírozott
iskolában a pályázatok nyújtanak segítséget az iskola fejlesztésében. Ezért mi úgy gondoljuk,hogy pályázatfigyelő, segítő személy képzését jó lenne
megoldani, a képzés összegét pályázat útján kellene biztosítani. Pályázatíró cégek, személyek bevonása, mely növelhetné a sikerességet, és
tehermentesítené az igazgatónőt valamint újabb lehetőségek is felszínre kerülhetnének -a kizárólag ezzel foglalkozó- pályázatíró cégek tapasztalatai
által. Esetleg olyan szülő felkutatása iskolán belül, aki ebben segítséget tudna nyújtani.
Az iskola mind a fenntartói mind az intézményi céloknak eleget tett, jó eredménnyel teljesített!
Egyéb véleményezések:
• Az iskolai informatikust megkérnénk, hogy a könyvtári számítógép biztonságosságát (vírusok) rendszeresen ellenőrizze.
• Több szülő jelezte felénk, a kisfelmenő újragondolását. Nem lenne-e célszerűbb a gyerekeket négy évig együtt tartani, és az emeltszintű
nyelvoktatást az osztályon belül megoldani.

A Reguly Antal Általános Iskola nevelőtestületének összefoglaló értékelése az intézmény 2009/2010-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
Minden intézménytípusra vonatkozó elvárások teljesülése
CÉL
KRITÉRIUM
Összhang a központi és a
Az elvárásoknak megfelelő intézményi
fenntartói elvárások valamint az
stratégia kialakítása
intézményi célok között

A gazdálkodás szabályossága

Az átjárhatóság biztosítása

Az integrált nevelés-oktatás
megvalósítása

Az idegennyelv-oktatás
hatékonysága, kiterjesztése
Az informatika oktatásának
hatékonysága

A TELJESÜLÉS MUTATÓJA
A HPP és az IMIP módosítása e tanévben a jogszabályi változásoknak
megfelelően megtörtént. Az IMIP-ben megjelenítettük és munkánkba
beépítettük a felülvizsgált és módosított ÖMIP-ben megfogalmazott új
elvárásokat.
A következő vezetői ciklusra megfogalmazott program – melyet a
nevelőtestület támogat – újabb távlatokat nyit intézményünk előtt közép- és
hosszú távon. (kisebbségi nyelven oktató forma bevezetése, multikulturális
program-modul, ÁMK)
A jogszabályi előírások szerint gazdálkodik E tanévben a belső ellenőrzés intézményünk gazdálkodását ellenőrizte, a
iskolánk, a belső szabályzatok
megállapítások szerint gazdálkodásunkat rendben találta.
naprakészek, a gazdálkodás ezek alapján
folyik.
A tanulmányok évfolyamvesztés nélküli
Az iskolánkba érkezett tanulókat (2 fő) szabályzatainknak megfelelően
folytatása.
felmértük, zökkenőmentes beilleszkedésüket biztosítottuk.
A tanév során 1 tanuló távozott (elköltözés miatt), aki előző lakóhelyére tért
vissza.
A sajátos nevelési igényű tanulóknak a
A kritériumban megjelölt tevékenységet az Aranyhíd NOI biztosítja (4 fő) az
többi gyermekkel, tanulóval történő
iskolánkban dolgozó fejlesztő pedagógusokkal és a tanítókkal,
nevelése, oktatása.
szaktanárokkal való együttműködés alapján.
A jogszabályban megjelöltek alapján az adott tanulók számára a célzott,
egyéni fejlesztésükhöz szükséges tervek rendelkezésre állnak.
A speciális tárgyi feltételeket logopédiai foglalkoztatóban biztosította
iskolánk.
A tanulók minél nagyobb számban
rendelkezzenek használható
nyelvtudással.
A tanulók gyakorlatban alkalmazható
Az ismereteket a HPP-ban foglalt tanterv alapján az informatika tárgy
tudással rendelkezzenek.
mellett a könyvtárhasználati ismeretek is tartalmazza, amely modul a
magyar nyelv és irodalom tárgyhoz van integrálva. Így a gyakorlati
alkalmazás, önálló ismeretszerzés terén is nagyobb az elmélyítés és
gyakorlatban való hasznosítás lehetősége.

A tehetséggondozás javítása

Javuljon az intézmény tehetség-feltáró,
tehetséggondozó tevékenysége,
eredményessége.

A művészeti képzések szintjeinek
egymásra épülése

Az alapfokú művészeti képzések iránti
igények kielégítése.
A képzést igénylő tanulók részére
biztosított legyen a középfokra
továbblépés lehetősége.

A mindennapos testmozgás
feltételeinek javítása

Minden gyermek számára biztosított
legyen a mindennapos testmozgás
feltétele

Szervezett úszásoktatás
lehetőségének biztosítása
Az egészségnevelés hatékonyabbá
tétele

Úszni nem tudó tanulók számára a
szervezett úszásoktatás biztosítása.
Az egészséges életmód iránti igény
kialakítása, kapcsolódjon az intézmény

A számítástechnika terem mellett a tanulók a könyvtári kölcsönzés
alkalmával is fejleszthetik önálló ismeretszerzési képességeiket.
Az informatika több évfolyamon szakköri keretben is folyik. Sikerességét
versenyeken és pályázatokon elért eredmények is bizonyítják.
A Teleki Pál földrajzversenyen országos I. helyezést ért el 8. évfolyamos
tanulónk, aki a Zrínyi matematika versenyen is kiemelkedően szerepelt (az
előző két évben is országos döntős volt másik tanulónk).
Tanulóink 16 különböző tanulmányi versenyen vettek részt:
3 tanuló 5,
2 tanuló 4,
2 tanuló 3 különböző versenyen is eredményesen szerepelt.
A rajz- és kézműves szakkörös tanulók 8 pályázaton értek el 1-4. helyezés
közötti helyezéseket, különdíjakat.
A nemzetiségi előadóművészi felkészítés is eredményes volt, a versmondó
versenyen 1-4. helyezést értek el nevezett tanulóink.
Iskolánkban működő szervezett tehetséggondozó formák:
•
a rajz-képzőművészet-kézművesség (rendszeres iskolai tárlat,
zárórendezvény a zarkaházi kastélyban, versenyeredmények:
•
az irodalom (iskolai ünnepségek, nemzetiségi és városi
rendezvényeken való szereplés, előadóművészeti versenyeken való
részvétel – a város határain kívül is),
•
az ének-zene (szolfézsoktatás a Zeneiskolával való megállapodás
alapján, a kórusban való szereplés,
zeneszakkör, a nemzetiségi hagyományápoló – tangóharmonika-oktatás).
Az intézmény sportudvarral és tornateremmel rendelkezik, a megfelelő
eszközöket megóvással és pályázati úton biztosítja az intézmény. A
mindennapos testmozgás a gyermekek számára biztosítva van, ugyancsak
biztosított a személyi feltétel és a tevékenység dokumentálása.
E tanévben is igénybe vette iskolánk – testnevelőnk aktív
közreműködésével – a város által biztosított korcsolyázási lehetőséget, amit
az intézmény Tófürdőtől való elég nagy távolsága ellenére is nagyon jó
szervezéssel megoldott. A tömegsport-foglalkozásokon 35 fő alsó tagozat,
70 fő felső tagozatos tanuló vett rendszeresen részt, a miniteniszfoglalkozásokat 40 fő vette igénybe.
A most lezáruló tanévben is biztosított iskolánk az úszásoktatás feltételeit
az érintett alsó tagozatos tanulóknak.
Testnevelő kollégánk egyben természetismeretet illetve biológiát is tanít, az
egészségnevelési programot a tanév során közösen tervezte meg – jól

számára megfogalmazott,
hagyományokon alapuló munkához.

A pedagógusok módszertani és
szakmai kultúrájának fejlesztése

Bővüljenek a pedagógusok szakmai,
informatikai, pedagógiai kompetenciái.

Az öntevékeny szakmai műhelyek
együttműködésének javítása

Javuljon az információáramlás és
bővüljenek a pedagógusok módszertani
ismeretei.

Az intézményi pályázati
lehetőségek jobb kihasználása

Bővüljenek az intézmények személyi és
tárgyi feltételeinek javítására fordítható
források.

bevált gyakorlat alapján az iskolai védőnővel, akivel neki és a többi
kollégának nagyon jó az együttműködése. E munkában még külön említést
érdemel kettőjüknek és az osztályfőnöki munkaközösségben dolgozó
kollégáknak a közös munkája.
Csendes Éva-féle drogprevenciós programunk továbbra is beépül mind az
osztályfőnöki, mind a szaktanári munkába. A saját iskolánkra
megfogalmazott fenntartói elvárásokkal összhangban folyik e tevékenység.
Nevelőtestületünkre mindig is a szakmai önfejlesztésre való igény volt
jellemző. A felső tagozaton már a kompetencia-alapú oktatás bevezetése
előtt többen végeztek 120 órás tanfolyamot a felső tagozaton tanítók közül,
e tanévben is további két kolléga végzett eredményesen. Egy kollégánk a
némettanári végzettsége mellé tanítói képzésen vesz részt, hogy a nyelven
oktató formára mielőbb áttérhessen a tervezettek szerint iskolánk. E cél
érdekében tanul a következő évtől két másik nevelő is, német
műveltségterület szerzése céljából, a másik pedig hogy saját szakját
taníthassa német nyelven. Ehhez iskolánk eredményesen pályázott a
TÁMOP keretében.
Az iskolánkban működő munkaközösségek:
• idegennyelvi (benne a kisebbségi oktatást folytató pedagógusok is),
• humán (magyar-történelem-rajz-ének-zene),
• biológia-természetismeret-földrajz-testnevelés,
• matematika-fizika-technika,
• alsó tagozatos,
• napközis,
• osztályfőnöki.
A törvényi változások előnyösen befolyásolták a szakmai
munkaközösségek megerősödését, nemcsak a szaktárgyaik gondozói,
hanem intenzív keresztirányú kapcsolatokkal is segítik az intézményi
eredményességet, a kifelé irányuló intézményközi kapcsolatokkal pedig
információkat szereznek és hasznosítanak mások jó gyakorlatából is,
továbbadva a sajátjukat.
A szaktárgyi mérések biztosítják, hogy az iskolánk szakmai munkájáról
rendszeresen hiteles képet kapjunk, az intézmény munkájára vonatkozó
mérési-értékelési rendszerbe illeszkednek.
A tanév során kiemelkedő, eredményes pályázatok: a Reguly-hét
rendezvényeihez és az Öveges nevével jelzett fizika-kémiai kísérletek a
pincétől a padlásig hagyományos városi versenyhez pályázott és kapott
önkormányzati támogatás, a DÖK gazdasági szervezetek által kiírt

Az információs rendszer
hatékonyságának növelése

Minden szereplő a lehető legrövidebb időn
belül hozzájusson a munkájához
szükséges információhoz.

A városi ünnepségeken való
részvétel javítása

A pedagógusok és a diákok érdeklődjenek
a városi ünnepségek iránt.

A kisebbségi nevelés-oktatás
lehetősége

A kisebbségi nevelés-oktatás személyi és
tárgyi feltételeinek biztosítása.

Az intézményben működjön
értékelési és teljesítményértékelési
minősítő rendszer

Az intézmény és fenntartó számára is
váljanak láthatóvá a működés egyes
területei.

pályázatokon a szülők támogatásával nyert támogatása, a TÁMOP-3.1.5.09/A-2 keretében elnyert, pedagógus továbbképzést segítő eredményes
pályázata, a TIOP-1.2.3.-09/1. keretében adott be a jáki iskolával
konzorciumban eredménytelen pályázatot. Könyvtárunk, viszont 5 másik
szombathelyi iskolával együtt részt vesz a Nyme SEK Könyvtárának
Tudásdepó sikeres pályázatának megvalósításában mint együttműködő
könyvtár. A számítógépes retrospektív adatfeldolgozáshoz kaptunk
támogatást, valamint a pályázathoz kapcsolódó rendezvényeken, táborban
való részvételre való jogot.
A levelező rendszert használók száma: iskolavezetés, tisztségviselők.
A tájékoztatási kötelezettségek betartása, határidők: ezek rövidsége
ellenére jónak mondható. A belső információáramlást jól szabályozza IMIPünk kapcsolattartási rendje, mégis problémaként vetődött fel a testületi
klímavizsgálaton, melynek a következő év elején tervezzük elemzését és
intézkedési terv kidolgozását.
Iskolánk 3. éve folyamatosan vállalkozott városi ünnepség rendezésére: a
minden év május végén esedékes Magyar Hősök Napja alkalmából adtuk
az ünnepséget.
Nevelőink rendszeresen látogatják a városi ünnepségeket és
rendezvényeket. A tanulókat és szüleiket plakátok kihelyezésével és a saját
ünnepségeinken történő felhívással biztatjuk a városi rendezvényeken való
részvételre.
Intézményünkben német nyelvoktató formában folyik kisebbségi oktatás.
Szakmai, tárgyi feltételei biztosítottak. Iskolánk programja adja a város
német nemzetiségi rendezvényeinek gerincét. A nemzetiségi
rendezvényeken rendszeresen szerepelnek tanulóink. Nyílt napokon és
hagyományőrző rendezvényeken mutatjuk be munkánk eredményeit.
(Szent Márton nap: mécsesúsztatás a Gyöngyösön, „alpesi tehénhajtás”,
karácsony, tavaszköszöntés stb.) 9 tanulócsoportban folyik nemzetiségi
oktatás – valamennyi osztályunkban, osztályon belüli csoportként –
összesen 192 tanuló. Ezzel megyénk legnagyobb német nemzetiségi
oktatást folytató intézménye vagyunk.
A mérések egyrészt a szakmai munkaközösségek mérési tervei alapján a
szaktárgyi tudásra irányulnak, másrészt előkészítik gyakorlással az
országos kompetencia-mérésen való eredményes szereplést. Így tudásszint
és kompetencia-méréseket is végzünk az év folyamán.
Az OH országos kompetencia-mérésén e tanévben a következő
eredményeket értük el: az országos átlaghoz viszonyítva: matematika 6-8.
az országos átlag és a megyeszékhelyi általános iskolák átlaga felett,

Minőségirányítási rendszer
működtetése

Intézményi minőségirányítási programok
készítése.

Az önkormányzat általános iskolákra vonatkozó elvárásai
Differenciált felkészítési formák
Az egyéni képességekhez igazodó
bővítése az eredményesség
módszereket alkalmazzunk.
érdekében

A pályairányítási tevékenység
javítása

A szülők, tanulók a szükséges információk
birtokában lehetőleg a tanuló számára
megfelelő pályát válasszák.

A káros szenvedélyek megelőzése, Káros szenvedélyeket elutasító

szövegértés 6. az országos átlag felett, a megyeszékhelyi általános
iskoláknak megfelelő átlagú, 8. évfolyamon jóval az országos és a
megyeszékhelyi átlagok felett.
A mérési tevékenység másik területe az intézmény belső folyamataira és az
iskolahasználók elégedettségére irányul, alapja a COMENIUS 2000
Partnerközpontú működés alapján álló minőségirányítási rendszer. Ez
magában foglalja a pedagógusok munkájának teljesítményértékelését is.
E tanévben a szülők, tanulók elégedettségét és a tantestületi klímát is
vizsgáltuk. (A mérés eredményei mellékletben.)
Az előző pontban említetteken túl a mérések eredményeinek elemzése
alapján a Támogató Szervezet javaslatot tesz intézkedési tervek
készítésére, az azok megalkotásában végrehajtásában működő
csoporttagokra. Elemzi és értékeli a végrehajtást is a megadott
sikerkritériumok alapján.

Az esélyegyenlőségi terv teljesüléséről szóló beszámolóban iskolánk az
adatokat részletesen elemezte: a HH-s tanulók aránya iskolánkban 13,3 %
(31 fő), a HHH-s tanulóké 1,7 % (4 fő), 16 fő SNI-s tanulónk van. A
lemorzsolódás aránya: 0. A differenciált képességfejlesztésben tanórán
kívüli foglalkozáson 4 fő alsó tagozatos és 68 fő felső tagozatos tanuló vett
részt.
Fellebbezésre nem került sor a tanévben. Egy tanuló helyzete volt
átmenetileg bizonytalan, időközben az is sikeresen rendeződött.
Gimnáziumban 9 fő (32,1 %), szakközépiskolában 12 (42,9 %), 7 fő
szakiskolában (25 %) folytatja tanulmányait.
Az idei tanévben is részt vettek tanulóink a Pályaválasztási kiállításon és
vásáron osztályfőnökük vezetésével.
A lezárult tanév elején a jogszabályoknak megfelelően mindössze 4 (!)
középfokú oktatási intézmény jelzett vissza az előző évben 9. évfolyamot
végzett volt tanulóinkról. A megkapott visszajelzések szerint tanulóink (akik
az akkori képzési specialitás szerint jobbára dyslexia prevenciós csoportban
tanultak alsó tagozatban) a középfokon megőrizték itteni tanulmányi
eredményüket, sőt a speciális szakoktatásban résztvevők javítottak is rajta.
Egy tanuló volt a megküldöttek között, aki már intézményünkben is
hátrányos helyzettel küzdött és rendszeres eredménytelenséggel, aki a
középfokon is hasonlóan teljesít.
Iskolánkban kidolgozása óta folyt a Csendes Éva nevével fémjelzett

az egészséges életmódra,
normakövető és környezettudatos
magatartásra nevelés, az iskolai
agresszió megelőzése

magatartás kialakítása, az egészséges
életmód iránti igény kialakítása,
konfliktuskezelő képesség fejlesztése.

A nyári napközis táborok
szervezése

Biztosítsuk minden igénylő számára a
részvétel lehetőségét.

életviteli program alkalmazása. Az időközben megjelent új információkat,
eredményeket a kollégák figyelemmel kísérik, két éve sikeres pályázaton
vettünk részt, melynek során könyveket, filmeket és rendezvények
támogatását nyerte iskolánk az e terület kifejtett még sikeresebb munkához.
Az iskolai védőnővel és az osztályfőnöki munkaközösség tagjaival napi
kapcsolatban végzik a nevelők ezt a munkát. A környezetvédő és
egészségtudatos magatartás kialakítását szolgálja régóta működő
szakkörünk is az alsó tagozaton.
Szervezett felvilágosító előadások:
Az iskola tájékoztatási tevékenysége során dokumentáltan tájékoztatja a
szülőket és a tanulókat a lehetőségekről, felméri az igényeket.
Iskolánk 4 tanulója ingyenes, 1 hetes táborban vesz részt a TUDÁSDEPÓ
TÁMOP-os pályázat keretében az egyetem könyvtárának szervezésében.

Az önkormányzatnak a Reguly Antal Általános Iskola – Reguly Antal Grundschule működésével kapcsolatos elvárásai
A minőségirányítási csoport működése
A COMENIUS I. partnerközpontú működés elnevezésű minőségirányítási
Biztosítsa a COMENIUS I.
valamint a tárgyi feltételek biztosítása.
rendszert szervezett keretek között dolgoztuk ki. A jogszabályoknak
partnerközpontú minőségbiztosítási
megfelelő módosítások elvégzése után jelenleg is ezt alkalmazzuk. E
rendszer működését
tanévben szülői, tanulói és nevelőtestületi elégedettség- illetve
klímavizsgálatot végeztünk. (Az eredmények megfelelnek a két évvel
ezelőtti mérési eredményeknek, sőt több területen a használók
elégedettsége nőtt. Problémát az udvar iránti szülői elégedetlenség jelent
szignifikánsan. A szakmai munka és a neveléssel kapcsolatos mutatók jók.
A nevelői klímavizsgálat nagyon pozitív általános kép mellett továbbra is az
információáramlással való elégedetlenséget jelezte. Bár a kapcsolattartás
rendje, az információáramlás biztosítása IMIP-ünkben világosan
megfogalmazott, a következő tanév elején kívánjuk tantestületi szinten
elemezni a területtel kapcsolatos problémát, s kidolgozni a megoldást.
A tanév során még az új vezetői programban megjelölt területek fejlesztési
lehetőségeit vizsgáltuk meg.
Fejlessze tovább magyar és Az intézmény kidolgozott és működő
A Reguly-hét és magyar nyelvi és kommunikációs verseny
nemzetiségi
kultúra
oktatási- hagyományainak megtartása illetve
hagyományainknak megfelelően lezajlott. A verseny szóbeli fordulója is
nevelési hagyományait, formáit.
továbbfejlesztése.
bevált, az intézményi rendezvénysorozaton már harmadízben kapcsoltuk
össze az eseményt a német nyelvről való műfordítási vetélkedéssel.
Nemzetiségi tanulóink rendszeres résztvevői az intézményi
rendezvényeknek, ünnepségeknek német nyelvű, német hagyományokon
alapuló műsorok illetve művek bemutatásával. A német kisebbség
rendezvényeinek is jelentős részét tanulóink szereplései adják.

Javítsa a német nemzetiségi A nyelvet oktató formáról a nyelven oktató
oktatáshoz szükséges tárgyi és formára való fokozatos áttérés, illetve e
személyi feltételrendszerét.
forma feltételeinek megteremtése.

Legyen célja a jelenleg is jól A használói elégedettség-mérések
működő, tanórán kívüli oktatási- eredményeinek megfelelően e tanórán
nevelési
formák
megtartása, kívüli formák megtartása kiemelt feladat.
fejlesztése és a tevékenységek
bemutatása a partnereinek.
Törekedjen az intézmény a tanulók Az egészségnevelési program
egészséges
életmódjának,
a megvalósítása – kibővítve a helyi
környezettudatos magatartásának hagyományokkal.
és
a
szenvedélybetegségek
elkerülésére
képességének
kialakítására

A magyar illetve német nyelvhez kapcsolódó versenyeken a tanulók részt
vesznek, ezévben különösen a német nyelvhez kapcsolódó versenyeken
értek el jó eredményeket.
A két nyelvhez kapcsolódóan, e programok kiterjesztésére az elmúlt
tanévben multikulturális modul bevezetéséről döntött a nevelőtestület,
amely szándék a vezetői programban is megjelent. Ennek szakmai
feltételrendszere megteremtésébe a NymE SEK Európa-tanulmányokkal
foglalkozó intézetének segítségét is megkapjuk.
E tanév utolsó harmadában iskolánk sikeresen pályázott a TÁMOP
pedagógus-továbbképzést támogató kiírására. Ehhez kapcsolódóan egy
tanító kolléga német műveltségterületre való kiképzése és egy felső
tagozaton tanító tanár kolléga saját szaktárgyának német nyelven való
oktatására való felkészítése kezdődik majd. Egy tanár kollégánk tanítói
végzettségének megszerzése ugyancsak e célkitűzéshez kapcsolódóan
folyamatban van.
Az e tanév eredményességi mutatója a kézműves-rajz szakkör esetében, a
kórus munkájában, a továbbtanulásra való felkészítésben, az OKÉV-es
mérésre való felkészülésben, az ünnepségek színvonalas
megrendezésében intézményen belül és kívül mutatkozott meg. Ez a
tevékenység már említésre került a tehetséggondozás elemzésekor. (Ld.
fentebb.)
Az iskolába lépéstől kezdve kidolgozott program alapján végezzük az
egészséges életmód, életvitel kialakítását és a környezettudatos
magatartás megalapozását. Ahogy már az egészségnevelési program
megvalósulásánál írtuk, ezt a munkát a tanórán kívül főként az alsó
tagozatos szakkörben, felső tagozaton az osztályfőnöki, természetismereti
és biológia órákon, de minden tárgy keretében végezzük, a tananyag
függvényében, tudatosan tervezve. Ahogy már fentebb jeleztük, e
munkában az iskolai védőnő, adott esetekben pedig a szociális munkás is
segítséget, együttműködést nyújt.

A Reguly Antal Általános Iskola szülői szervezetének összefoglaló értékelése az intézmény
2009/2010-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
Az Iskolaszék, a Szülők Közössége és a Diákönkormányzat közösen kialakított véleménye
A Reguly Antal Általános Iskola Minőségirányítási programja teljesülésének értékelése c.
dokumentumot az Iskolaszék, a Szülők Közössége és a Diákönkormányzat képviselői 2010. június 30án 10 órakor megtartott együttes ülésén véleményezték.
A dokumentum rövidített összefoglalása mindazon tevékenységeknek és céloknak, amelyeket az
iskola tett az iskolahasználók érdekében a jobb és színvonalasabb kiszolgálás érdekében. A
szervezetek véleménye szerint az elmúlt tanévben teljesültek mindazok a minőségpolitikai célok,
amelyek a fenntartó elvárásából adódtak az általános iskolákra és speciálisan a Reguly Antal
Általános Iskolára vonatkozóan.
A 8. évfolyamos pályairányítás, az esélyegyenlőségi terv alapján végzett tevékenység, a sokoldalú
tehetséggondozás, versenyeztetés, a szociális odafigyelés megvalósulásáról gyermekeinktől, a
tájékoztató füzetekből, a szülői értekezleteken és a fogadóórákon személyesen is meggyőződhettünk,
a diákok pedig a tanórákon és a tanórákon kívüli tevékenységformákban való tevékeny részvétel
során.
Elismerés illeti az iskolát az Oktatási Hivatal által végzett országos kompetenciamérésen elért
eredményekért is.
A sokrétű kapcsolatok az iskola és a város intézményei között most is tovább fejlődtek.
Az iskolavezetés innovatív beállítódása a nehéz anyagi körülmények között is megmaradt: pályázati
úton és saját módszerek kidolgozásával hidalja át ezeket a lehetőségek szerint.
A partnerelégedettségi mérés (100 szülő – 100 tanuló) összevetése a két évvel ezelőtti eredményekre
valóban jó alapot nyújt a további eredményes munkához.
Az új vezetői ciklusra kitűzött, a vezető megbízásával elfogadottá vált középtávú célok jó kitörési
pontokat jelentenek, s egyben új színt is a város közoktatási rendszerében.
Összefoglalva: úgy érezzük, hogy az intézményi minőségirányítási program teljesülésének
értékelése reális.

A Váci MIhály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevelőtestületének összefoglaló értékelése az intézmény 2009/2010-es
tanévi minőségirányítási tevékenységéről
Az ÖMIP (önkormányzati minőségirányítási program) intézményre vonatkozó elvárásai, céljai, feladatai.
No
elvárás
cél
megvalósulás
A kognitív, interperszonális és Legyen az intézménynek
1. évfolyamon a diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer működtetése, az
szociális
képességek
és mérési rendszere!
eredmények elemzése, családszociológiai összesítő készítése.
készségek
fejlesztési Legyen az intézménynek
2. évfolyamban a figyelem-emlékezet vizsgálat, 3. évfolyamban a neveltségi szint
szintjének
_
mérési méréseken alapuló fejlesztő
vizsgálat 4. évfolyamban a társas kapcsolatok vizsgálata, 5. évfolyamban
rendszeren
alapuló
– programja!
szociometria,4. 6. és 8. évfolyamban az országos kompetencia-mérés,7.
fokozatos emelése
évfolyamban a neveltségi szint vizsgálat és annak elemzése történt.
Az országos mérés eredményeit az érintett munkaközösségek elemezték,
átfogó értékelés és konzultáció történt kijelölve a fejlesztés irányát. Örömmel
tapasztaltuk, hogy a következetes oktató munkánk megtérült, hiszen magyar
1.
nyelv területen 8. évfolyamban az országos átlag felett teljesítettünk.
A SNI tanulóknál diagnózisra épülő egyéni fejlesztési program alapján folyt a
fejlesztés gyógypedagógusi szakmai konzultációval. A tanulási nehézséggel küzdő
tanulók egyéni fejlesztése a szakmai elvárásoknak megfelelően berendezett
fejlesztő teremben, fejlesztőpedagógusok vezetésével történt, egyéni fejlesztési
terv alapján a Nevelési Tanácsadó igazgatójának ellenjegyzésével.
Az imip mérési rendszer részét képező vizsgálatot elvégeztük, elemeztük.
Logopédia terápiát a gyógypedagógiai (logopédus) szakember végezte. A nem
tünetmentes gyermekek fejlesztése jövőre is folytatódik.
Az
egyéni
képességek Legyen az intézménynek
Humán és reál értékelési eszköztár bővítése folyamatosan történik. Alsó
felismerése, és minden egyes eszköztára (orthotékája) az
tagozatban egyéni gyűjtő- és értékelő mappával rendelkezik minden tanuló, mely
gyermek
adottságától
és egyéni képességek
segítségével összehasonlíthatóvá válik a tanulói teljesítmény, megragadható a
lehetőségétől
függő, felismerésére!
fejlődés üteme.
önmagához
viszonyított Legyen az intézménynek az
A differenciáló pedagógia módszertanának ismerete és alkalmazása biztosította az
folyamatos fejlesztése
egyéni sajátosságokat
egyéni sajátosságok figyelembe vételét.
2.
figyelembe vevő differenciált
Az „Élet iskolája”majd a „Lehet másként” program differenciált tanulás-szervezést
fejlesztő programja!
segítő módszertanát minden osztályfőnök és munkaközösség-vezető elsajátította, a
mindennapi szaktárgyi módszertanába beépítette. (5-8. évf.) Ezt bizonyították az
elkészült projektterv megvalósulások, a „nyílt hetek” 2-4. és 5. évfolyamon, valamint
a vezetői és a munka-közösségvezetői óralátogatások, bemutató foglalkozások,
vizsgatanításokra való felkészítések.
A számítógépes matematika és anyanyelvi program is segítette az egyéni haladási
3. Az eltérő ütemben fejlődő Legyen az intézménynek
tanulók képességeinek egyéni felzárkóztató programja!
tempóhoz igazodást. Az 1.-4. évfolyamban működő Montessori pedagógia
fejlesztéséről történő fokozott Legyen az intézménynek
kiemelten működtette az egyéni képességekhez igazodó pedagógiai gondoskodást.
gondoskodás
tehetséggondozó programja!
A tehetséggondozó program a városi, megyei, területi és országos versenyekre
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4.

5.

6.

7.

Természetes
és
épített
környezetünk megismerésére,
alakítására
és
védelmére
vonatkozó igény kialakítása,
az öntevékenység fejlesztése,
belső
késztetés
szintjére
emelése

Az iskolaotthonos szervezeti
forma emocionális és
intellektuálisan biztonságot
adó környezetének fejlesztése

Tanórán kívüli programok
színesítése, a diákok
öntevékenységének növelése

Legyen az intézményben a
természetes és épített
környezet megismerésére,
alakítására és védelmére
egységes koncepció!

Rendelkezzen az iskola az
iskolaotthonos szervezeti
forma optimális személyi
feltételeivel!
Csökkenjen a tanulói
túlterheltség!
Készüljön el az iskolában a
tanórán kívüli programok éves
tervezésének szabályozása!

Gyermek- és
Legyenek az iskolában a
ifjúságvédelemmel összefüggő gyermek- és ifjúságvédelmi
pedagógiai tevékenységek
tevékenységek szabályozva!
összehangolt fejlesztése
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felkészítést szolgálta. A felső tagozatban működő un. Nívócsoportos
tanulásszervezés, valamint a nem szakrendszerű oktatás 5. és 6. évfolyamon,
biztosítja mind a felzárkóztatást, mind a tehetséggondozást. Alsó és felső tagozaton
nyílt órák keretében történt a módszertani tapasztalatszerzés és átadás, kiemelten
a differenciálást szolgáló módszerek bemutatásával.
A tanulói ügyeleti rendszer biztosította a nyugodt, biztonságos iskolai életet. „A
tiszta, rendes osztály” elnevezésű iskolai verseny az osztályok esztétikai
színvonalát emelte. Az udvari rend érdekében védnökségi rendszer működött. Az
aula kulturális színvonalát képzőművészeti kiállítás emelte. Az Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tanulói és tanárai igényes alkotásokkal tette
hangulatossá az aulát, a lépcsőfordulókat valamint az összekötő folyosóhoz vezető
lépcsőlejárót. A természettudományi mk. Termésalkotásokból színvonalas folyosói
kiállítást készített, majd karácsonyi díszbe öltöztette a teret. Minden alsós osztály
fényképes, tablószerű bemutatót készített, mely az aulát díszítette. A Kikelet
megyei verseny, az évfolyamszintű találkozók szakmai programjai, a családi
hétvégék hozzájárultak a környezeti nevelési feladatok megvalósításához.
Környezetnevelési program
Az órarend- és tantárgyfelosztás igazodott a törvényi előírásokhoz, a tanulói
túlterhelést megakadályozták. A szülők aláírásukkal fejezték az igényt gyermekeik
un. választható foglalkozáson való részvételéről. Az osztályfőnökök figyelmet
fordítottak a délelőtti és a délutáni tanítási órák és a tanórán kívüli tevékenységek
arányainak betartására.
Megvalósult a tanulói érdeklődésnek megfelelő képzési területeken való részvétel.
A hittanoktatás illeszkedett a tanórák rendjéhez.
A tanórán kívüli programok a pedagógiai céljaink megvalósítását szolgálták. Az
éves iskolai munkaterv, munkaközösségi munkatervek, az osztályfőnöki és a
nevesített szabadfoglalkozások munkaterve alapján szerveztük programjainkat.
Munkaközösségenként összesítve a tanórán kívüli programokat, a pedagógusok
teljesítményértékelését képező önértékelő adatlapok tartalmazzák, melyek
munkaközösségi szinten összegezésre kerültek és beépültek a munkaközösségvezetők tanévet értékelő beszámolóiba. (lásd. imip. Pedagógus értékelési
adatlapok)
Kidolgozásra került a gyermek- és ifjúságvédelmi rendszer belső ellenőrzésének
terve. Az éves munkaterv alapján tevékenykedett az GYIV-felelős, a végzett
munkáról elkészítette az éves beszámolóját. Kiemelt figyelmet fordítottunk az
esélyegyenlőségi tervben megfogalmazottak megvalósításának. A módosított
alapító okirat alapján pályáztunk az integrációs pedagógiai rendszer bevezetésére,
mely sikere alapján a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megsegítésére
fokozott figyelmet tudtunk fordítani. Az ifjúságvédelmi tevékenység az imip-ben

8.

Az intézményen belüli
információáramlás
csatornáinak ismerete,
kiszámíthatósága

Legyen az intézménynek
belső információs rendszere!

meghatározottaknak megfelelően történt.
Az információáramlás a SZMSZ-ben és a mínőségirányítási programban
szabályozottak alapján történik. Ennek módja: szóbeli tájékoztatás, (kibővített
vezetőségi, munkaközösségi foglalkozások, nevelőtestületi értekezletek,
iskolarádió) írásbeli tájékoztatás, (faliújság, körözvények, ig.-h- feladat rögzítők,)

Az ÖMIP (önkormányzati minőségirányítási program) általános iskolákra vonatkozó elvárásai, céljai, feladatai.
No
elvárás
cél
megvalósulás
Legyen az intézménynek az
A differenciált fejlesztő programok az éves tantárgyi mikro-tervekben kerültek
Differenciált felkészítési forma egyéni sajátosságokat
tervezésre.
1. bővítése az eredményesség
figyelembe vevő differenciált
A differenciált fejlesztő program szerinti működés megvalósulását az igazgató, az
érdekében
fejlesztő programja!
igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők óralátogatásai igazolják. A
bemutató órák és a nyílt hetek szakmai konzultációjának is kiemelt területe volt.
Működjön az iskolában
A pályaorientációs rendszer működtetése, szülők, tanulók tájékoztatása a
Pályairányítási tevékenység
pályaorientációs rendszer!
pályaválasztási felelős, valamint az érintett osztályfőnökök feladatkörében
2.
javítása
megvalósult. Az iskola vezetősége a középiskolai igazgatók és a szülők
részvételével fórumot szervezett.
Készüljön az iskolában
A pedagógiai program részét képező egészségnevelési program időarányos
szabályozás a biztonságos
megvalósítása, a DADA program működtetése, a ”Lehet másként” program
működésre!
működése 5-8. évfolyamig osztályfőnöki órák keretében, az iskolai védőnő
Káros szenvedélyek
tanácsadásai, konzultációi, a témában kompetens előadók meghívása a prevenciót
megelőzése, egészséges
szolgálták. A tanév kiemelkedő projektje volt a „Hozd a formád Magyarország”,
3.
életmódra, családi életre
mely a kompetencia alapú oktatás lehetőségeit kihasználva a cselekvési
nevelés
kompetencia kialakítására épített. Az általános egészségi állapot, az életstílus, a
társadalmi és környezeti meghatározók vizsgálatára építve bonyolódtak az
egészségfejlesztő programok, melyek tanév végén egy tematikus hét keretében
összegeződtek.
Legyen tájékoztatási rendszer A szülők tájékoztatása szülőértekezlet keretében, írásos dokumentum kiosztásával
Nyári napközis táborok
a szülők felé!
és az iskolai honlap folyamatos frissítésével, valamint személyes kapcsolattartással
4. szervezése a rászorulók
a SZM szülőkön keresztül történt. A nyári napközis tábori igényeket felmértük, a
részére
szülőket tájékoztattuk. Szerveztünk képzőművészeti alkotótábort és környezeti
nevelési nyári tábort.
Az intézményünk minőségi céljai
cél
feladat
megvalósulás
1.
Az iskola a beiskolázási adatai beiskolázás szabályozása
Az önkormányzati intézkedési terv iskolánkra vonatkozó részét teljesítettük mind az
alapján a város oktatási
beiskolázási adatok mérése, osztályok számában, mind a létszámadatokban. Az idei tanév beiskolázási városi
intézményei között a felső
elemzése
statisztikája bizonyítja, hogy a célunk megvalósult. Ennek érdekében
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30%-ban legyen benne!

2.

A végzős diákok 80%-a a
választott iskolában folytassa
tanulmányait!

3.

A partneri
elégedettségmérésben az
elégedettség átlagosan
mutasson 65%-os
elégedettséget!

pályaorientációs rendszer
kidolgozása
továbbtanulási adatok
mérése, elemzése
partneri igény- és
elégedettségmérés
szabályozása
a befogadott partneri
igények dokumentálása

együttműködtünk az óvodákkal, nyílt napot, bemutató foglalkozásokat, ovis
versenyeket (foci, ének) szerveztünk és széleskörű piár-tevékenységet folytattunk.
A továbbtanulási adatok is a céljaink megvalósulását igazolják, hogy tanulóink 25
%-a gimnáziumban, 51,8 %-a szakközépiskolában, és 22,9 %-a szakiskolába nyert
felvételt. Az elégedettséget mutatja, hogy csak 3 tanuló fellebbezett, ebből is kettő
sikeresen.
A partneri igény- és elégedettségmérés 4.évfolyamban szülői tréning keretében
történt Az adatok feldolgozásra és elemzésre kerültek.

A Váci MIhály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános Iskola szülői szervezetének összefoglaló értékelése az
intézmény 2009/2010-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
A szülői szervezet a Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010-re tervezett minőségirányítási célkitűzéseivel és feladat
megjelölésével a tanév elején egyetértett.
A 2009/2010-es tanév minőségirányítási beszámolója helyesen tartalmazza és tükrözi a vállalt célok, feladatok megvalósulását, ezért a szülői szervezet a
beszámolót elfogadja.
A szülők nevében köszönjük az iskola nevelőtestületének pozitív törekvéseit, a gyerekek fejlődését szolgáló intézkedéseket, a minőségi munkát.
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A Zrínyi Ilona Általános Iskola nevelőtestületének összefoglaló értékelése az intézmény
2009/2010-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
A minőség azt jelenti, hogy…
„Tiszteljük az EMBERT
szeretjük az ÉLETET,
akarjuk a TUDÁST,
igényeljük a SZABADSÁGOT.”
Iskolánk tevékenysége során folyamatosan biztosítja a szakmai célkitűzések és működési rendjének
egymáshoz közelítését, a tanulók, a szülő, a pedagógusok, valamint a fenntartó, továbbá a
társadalom igényeinek kielégítése céljából.
Minőségpolitikai céljaink, feladataink végrehajtása során az iskola működését és a nevelő, oktató
munkát biztosító folyamatainkat a megbízhatóság, és az áttekinthetőség jegyében, a törvényes és
hatékony működés érdekében szerveztük.
Szervezeti kultúránkkal és a folyamatos fejlesztéssel kívántuk biztosítani azt, hogy megfelelően
tudjunk reagálni a változó körülményekre, partnereink igényeire.
A fenntartó minőségirányítási programjának az iskolánkra meghatározott céljait és rendjét négy
csoportba soroltuk:
Minőségi célok értékelése
cél
1. Az országos szintű
méréseken az intézmény
tanulói az átlag felett
teljesítsenek.

2. Az intézményi
önértékelést követően az
intézkedési tervünkben
megfogalmazottak
tervezett időszakonkénti
megvalósulása.
3. Partneri elégedettségi szint
megőrzése

teljesülés mutatója
A 2008/2009-es tanévi országos szintű kompetenciamérés
eredményei alapján tanulóink az országos átlag felett teljesítettek
matematikából és szövegértésből is.
- Matematikából a 6. évfolyamon iskolai átlag: 537 (524;553)
országos átlag: 489 (489;490)
- Szövegértésből a 6. évfolyamon iskolai átlag: 553 (539;569)
országos átlag: 513 (513;514)
- Matematikából a 8. évfolyamon iskolai átlag: 502 (487;513)
országos átlag: 484 (483;484)
- Szövegértésből a 8. évfolyamon iskolai átlag: 538 (524;549)
országos átlag: 502 (502;503)
A tanév során kérdőíves felmérés (nevelői, alkalmazotti, tanulói,
szülő) nem volt. Esedékessége a következő tanévben várható.
A hosszú – közép – rövid távú intézkedési tervekben megfogalmazott
feladatokon nem változtattunk.
A csökkenő gyermeklétszám miatt az iskolák egyre inkább
versenytereppé váltak. A ma már valóságos „oktatási piacon” ugyanis
versenyképes tartalmi kínálatot nyújtanak az intézmények az őket
választó szülőknek.
Tulajdonképpen iskolánk az elvárások és kihívások középpontjában
áll és él. A klasszikus értelemben vett nevelő – oktató munka mellett
nagyon sok mindent kellett megtennünk azért, hogy iskolánk a szülők
által keresett legyen.
Néhány példa:
- Az alsós kollégák foglalkozásokat tartottak a velünk
partnerkapcsolatban lévő óvodákkal.
- A Rogers osztályok évszakonként rendeztek „Játszóházat”, közös
túrákat szerveznek.
- A szülőknek szóló színvonalas műsorainkkal kiléptünk az iskola
falain túlra is, hiszen óvodákban, idősek otthonában és a Fő téren
több alkalommal mutatkoztunk be.
- Az iskolai órakereten kívül kihasználunk minden olyan lehetőséget,
amellyel pluszt adhatunk tanulóinknak (pl.: rendhagyó magyarórák a
Gyermekek Házában, Erdei Iskola)
- Felső tagozatos évfolyamszintű kirándulások
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4. Tanulóink közül
tanévenként legalább egy
jusson be országos
tanulmányi versenyre.

A 2007/2008-as tanévtől indítottuk el a sportiskolai képzést felmenő
rendszerben, melynek célja a versenysport utánpótlás nevelése.
Hogy jól gondolkodtunk és partnereink elégedettek velünk mi sem
bizonyítja jobban , hogy az egyre csökkenő gyermeklétszám ellenére
iskolánknak nincs létszámgondja.
Az idei tanévet igazán sikeresnek mondhatjuk, mert matematika,
földrajz, biológia, angol, természetismeret tantárgyakból több
országos helyezést sikerült megszereznünk. Részletezzük az
országos eredményeket.

Országos versenyeredmények 2009/2010-es tanév
Zrínyi Ilona Matematika Verseny
Teleki Pál Földrajzverseny
Országos Angol nyelvi Verseny
Kaán Károly Természetism. és
Körny.véd.Verseny
Kaán Károly Természeitsm. és
Körny.véd.Verseny
Hermann Ottó Biológia Verseny
Varga Tamás Matematikaverseny
XXI. Bátaszéki Matematikaverseny
Kalmár László Matematikaverseny
Alapműveleti Matematikaverseny
Alapműveleti Matematikaverseny

Tóth Mátyás 1. hely
Víg Ádám 1. hely
Pongrácz Alexandra 3. hely
Molnár Tibor orsz. 4. hely

felkészítő: Bartalis Istvánné
felkészítő: Buús Péterné
felkészítő: Novákné Poós Éva
felkészítő: Molnár Tamás

Kelemen Flóra orsz. 15. hely

felkészítő: Buús Péterné

Németh Bálint orsz. 6. hely
Tóth Mátyás orsz. 22. hely
Tóth Mátyás orsz. 8. hely
Tóth Mátyás országosra jutott
Tóth Mátyás orsz. 9. hely
Molnár Tibor orsz. 11. hely

felkészítő: Buús Péterné
felkészítő: Bartalis Istvánné
felkészítő: Bartalis Istvánné
felkészítő: Bartalis Istvánné
felkészítő: Németh Tamás
felkészítő: Németh Tamás

Összegezve: Reális célkitűzésünk meghozta eredményét. Kisebb-nagyobb gondok ellenére úgy
gondoljuk, jó úton járunk. A problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket, és ez egy jó közösséggel
végrehajtható.
A Zrínyi Ilona Általános Iskola szülői szervezetének összefoglaló értékelése az intézmény
2009/2010-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
A Szülői Munkaközösség véleménye: A minőségirányítási program értékelését elfogadjuk, az iskola
célkitűzéseivel egyetértünk, az eredményekben tükröződik az iskola pedagógusainak magas szintű
oktató-nevelő munkája.
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Az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ nevelőtestületének összefoglaló értékelése
az intézmény 2009/2010-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
A Ktv.40§/11/ alapján, mint önkormányzati fenntartású intézmény, elkészítettük a fenntartó elvárásait
figyelembevevő saját minőségirányítási programunkat.
Ez a program, mint egységes dokumentum, szakmailag tartalmazza
1./ Minőségpolitikánkat
•
•
•

Minőségpolitikai nyilatkozatot
Minőség célokat
Minőségirányítás elveit

2./ Intézményünk minőségfejlesztési rendszerét
Intézményünk a szombathelyi Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ 0 éves életkortól végzi
a családban élő, sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiai szakszolgálati ellátását, szegregált és
integrált óvodai ellátását, általános iskolai és speciális szakiskolai nevelését, oktatását.
Intézményünk több éve tartó magas színvonalú, eredményes működését partnereink mért és spontán
visszajelzési igazolják. A partnerközpontú működés mellett a szervezeti kultúra fejlesztése és a
folyamatosan dokumentált minőség fejlesztési rendszer elérése ad további feladatot.
A 2008 évi törvénymódosítás az IMIP vonatkozásában előírja a gyermekek mérésének,
értékelésének, a fejlődés nyomon követését segítő módszerek felmérését.
Intézményünk szakember gárdája a fejlesztést többféle munkaformában végzi, melynek alapvető
jellemzője, hogy a munka alapját az egyénre szabott, sérülés specifikus terápiás tervek jelentik.
Ezeket kell összehangolni egy – egy csoportban úgy, hogy a csoportos fejlesztési programok és
munkatervek is megvalósuljanak. Ebben alapvető szempont, hogy a gyermek képességei maximumán
teljesítve alkalmas legyen tankötelezettsége teljesítésére. A fejlesztés mindig komplex fejlesztést
jelent, ami egyben egy folyamat megvalósulása is. A foglalkozások rendszerének kialakítását a
vizsgálatok alapján meghatározott fejlettségi szint jelenti. A fejlesztés folyamatában állandó
visszajelzést a gyógypedagógiai megfigyelés és vizsgálat biztosítja.
Vizsgálat
Komplex fejlesztés
Kontroll vizsgálat
Képesség struktúra felmérése foglakozások rendszere

változás elemzés

Ez a fejlesztési folyamat minden gyermekre érvényes. A pedagógiai és szakmai célkitűzéseknek
megfelelően a meghatározott mutatók mentén készült elemzésekből további feladatokat határozunk
meg. Ezek ellenőrzésével, felülvizsgálatával válik hatékonyabbá a munkánk.
A szakmai munka színvonalának biztosítása érdekében diagnosztikai team – et működtetünk. Ők
jogosultak a kezelési tervekbe való betekintésre, javaslatok adására, valamint igény szerinti
szakvizsgálatok elvégzésére.
Ezt a tevékenységet is a szülők elégedettsége jelzi. Fejlesztő munkánk során az alapeljárásokon túl
törekszünk az újonnan megjelenő terápiás módszerek alkalmazására.
Intézményünk cél- és feladatrendszeréből adódóan minden hozzánk forduló családot segítünk. A
minőségi céloknak megfelelő működés biztosítja, hogy Pedagógiai Programunkat hosszú távon mind
magasabb szinten valósítjuk meg közvetlen és közvetett partnereink elégedettségére.
Intézményünkben a párhuzamosan futó feladatokat, tevékenységeket munkatársaink számára
világossá tesszük: egyértelmű feladat és felelősség megosztással. Mint többfunkciós intézmény
alapvetőnek tekintjük, hogy intézményünk tartalmi és gazdálkodási sajátosságai megőrzése mellett
szakmai munkánkat a szolgáltatásainkat igénybe vevők megelégedésére végezzük, szem előtt tartva
a:
• Partnerközpontúságot
• Rendszerszemléletet, szabályozott folyamatokat
• Team – munkára épített folyamatos fejlesztést
• Munkatársak mozgósítását, bevonását
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Intézményünkben a minőségfejlesztési rendszer a Comenius I. modell alapján szerzett tapasztalatok
és az irányított önértékelés eredményei jelentették.
A MIP kiegészítésében megfogalmazott teljesítményértékelés és teljes körű intézményi
önértékelés előkészítésére új minőségügyi szervezetet alakítottunk. A szervezet létrehozásánál
ügyeltünk arra, hogy intézményünk minden szintjét és működési egységét arányosan lefedje. Két
minőségi kör két kiemelt területet képvisel.
A partnerkapcsolatok minőségi kör a közvetlen és közvetett partnerekkel való együttműködést,
feladatok koordinálását, elosztását végzi.
A mérés – értékelés minőségi kör a teljesítmény értékelését végzi el a pedagógusok/fejlesztő
szakemberek, a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak, vezetők, tanulók/gyermekek körében.
Intézményünkben az óvodai és iskolai tagozaton mindenki számára fontos a feladat-ellátási
kötelezettségek hatékony, törvényes, szakszerű biztosítása, javítása és folyamatos fejlesztése.
A minőségirányítási valamint szakmai tevékenységünk alappillérei: a vezetési, tervezési, ellenőrzési,
mérési, értékelési feladatok. Ezek egyben az intézményi működés folyamatai is.
Az intézményi sajátosságokon alapuló irányított önértékelés eredménye volt, hogy a felmérés során
azonosítani tudtuk intézményünk erős és gyenge pontjait, kijelöltük a szervezeten belüli legfontosabb
területeket, meghatároztuk a továbbfejlődés irányát.
Intézményünket menedzser szemléletű igazgató irányítja, széleskörű partnerkapcsolatokkal,
példaértékű szakmai szemlélettel. Munkáját magasan kvalifikált szakember gárda segíti. A feladatok
meghatározása, a humán erőforrás menedzselése, a felelősség delegálása, a hatékony munkához
szükséges feltételek biztosítása mind olyan erőssége intézményünknek, melyet felmérések (Klíma –
teszt) támasztanak alá.
Intézményünk adottságaiban kiemelkedő a módszertani sokaság, a széles kapcsolati hálózat
(egészségügy, Rokkant Érdekvédelmi Szervezetek, szociális ellátó rendszer, karitatív szervezetek,
valamint a nonprofit szervezetek, alapítványok; ugyancsak jelentős a felsőoktatási intézmények
számára nyújtott gyakorlati képzési szolgáltatás. Hallgatókat fogadunk az: ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskoláról, NYME Savaria, Soproni, Pápai, Győri Képzési Központból, a PTE
Egészségügyi Főiskolai Kar Szombathelyi és Zalaegerszegi Tagozatáról, a Kaposvári Egyetem
Gyógypedagógiai Tanszékéről. Ezen kapcsolatokon keresztül külföldi hallgatókat is fogadtunk
Törökországból).
Intézményünk eredményeiben kiemelkedő a munkatársi, partneri visszajelzések alapján az oktatás –
nevelés színvonala, gyermekek iránti szeretet, a gyermekek maximális elfogadása, az egyénre
szabott fejlesztő feladatok, kiegészítő terápiák (úszás, lovaglás, kutya - terápia), a sokrétű fejlesztő
tevékenység, a szakemberek képzettsége, a fejlesztő munkához szükséges tárgyi eszközök megléte.
Jellegünkből adódóan alapvető a város óvodáival, általános és középiskoláival ápolt kapcsolat.
A sajátos nevelési igényű gyerekeket ellátó intézményekben, külön megállapodás alapján, legalább 1
kapcsolattartó kollégánk dolgozik. A szolgáltatást igénybevevő intézmények száma: Bölcsőde – 2,
Óvoda – 5, Általános iskola – 10, Középiskola – 5.
51 kollégánk heti 215 órában 214 fő gyermeket lát el ezekben az intézményekben.
A megye gyógypedagógiai intézményeivel napi kapcsolatban állunk, Kapcsolat fűz Bennünket az
országban működő egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekhez is.
Tagja vagyunk az EGYMI – k Országos Egyesülete 7 tagú vezetőségének.
Figyelembe véve intézményünk szakmai tevékenységét, helyzetét, adottságait, - a minőségirányítási
program rendeltetése, hogy segítse az intézmény működését, támogassa a folyamatos fejlesztést,
segítse a működés hatékonyságát, szakszerűségét. Ezért volt fontos a teljesítmények értékelésére
vonatkozó helyi szabályok megfogalmazása, és persze azért, mert a jelenleg hatályos közoktatási
törvény előírja.
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Az intézmény dolgozóinak teljesítmény értékeléséről készült szabályzat tartalmazza a
teljesítményértékelés
• Szintjeit, Értékelő Bizottság szerepét
• Folyamatát
• Célokat, elvárásokat
• Előkészítés feladatait
• Értékelő szakasz feladatait
• Nem vezető beosztású, vezető beosztású pedagógus, pedagógiai munkát segítők értékelését
• Tájékoztatási feladatokat
• Alkalmazható eljárásokat
A szabályzat személyi hatálya kiterjed minden munkatársra.
A teljesítményértékelés végső összegzése folyamatban van. Ez a mindenkit érintő és érdeklő kihívás
izgalmas, mert egyszerre objektív és szubjektív.
Akik részt vesznek ebben a munkában jelenleg, úttörő szerepük van. Talán egyre többen fogadják el,
hogy a jó munkának van értéke, fontos számukra, hogy visszajelzést, tájékoztatást, minősítést kaptak.
A felmérések kapcsán mindig megfogalmazódik olyan igény, amely munkánk további javítását
célozza. Ezeknek a problémáknak az összesítése, sorrendbe állítása, a megoldási lehetőségek
keresése ad alapot az intézményben folyó minőségirányítási rendszer továbbfejlesztéséhez.

A szülői szervezetének összefoglaló értékelése az intézmény 2009/2010-es tanévi
minőségirányítási tevékenységéről
A Ktv.40§/11/ alapján, mint önkormányzati fenntartású intézmény, elkészítették a fenntartó elvárásait
figyelembevevő saját minőségirányítási programjukat.
Ez a program, mint egységes dokumentum, szakmailag tartalmazza
1./ Az intézmény minőségpolitikáját
• Minőségpolitikai nyilatkozatot
• Minőség célokat
• Minőségirányítás elveit
2./ Az intézmény minőségfejlesztési rendszerét
Az Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ 0 éves életkortól végzi a családban élő, sajátos
nevelési igényű gyermekek pedagógiai szakszolgálati ellátását, szegregált és integrált óvodai
ellátását, általános iskolai és speciális szakiskolai nevelését, oktatását.
Az intézmény több éve tartó magas színvonalú, eredményes működését partnereinek mért és spontán
visszajelzési igazolják.
Az intézmény szakember gárdája a fejlesztést többféle munkaformában végzi, mely folyamat minden
gyermekre érvényes.
A pedagógiai és szakmai célkitűzéseknek megfelelően a meghatározott mutatók mentén készült
elemzésekből további feladatokat határoznak meg. Ezek ellenőrzésével, felülvizsgálatával válik
hatékonyabbá a munkájuk.
A szakmai munka színvonalának biztosítása érdekében diagnosztikai team – et működtetnek. Ők
jogosultak a kezelési tervekbe való betekintésre, javaslatok adására, valamint igény szerinti
szakvizsgálatok elvégzésére.
Ezt a tevékenységet a mi elégedettségünk is jelzi. Fejlesztő munkájuk során az újonnan megjelenő
terápiás módszerek alkalmazása is megjelenik.
Az intézményben az óvodai és iskolai tagozaton mindenki számára fontos a minőségi munkavégzés.
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Az intézményt menedzser szemléletű igazgató irányítja, széleskörű partnerkapcsolatokkal,
példaértékű szakmai szemlélettel. Munkáját magasan kvalifikált szakember gárda segíti. A feladatok
meghatározása, a humán erőforrás menedzselése, a felelősség delegálása, a hatékony munkához
szükséges feltételek biztosítása mind olyan erőssége az intézménynek, melyet felmérések (Klíma –
teszt) támasztanak alá.
Az intézmény adottságaiban kiemelkedő a módszertani sokaság, a széles kapcsolati hálózat,
eredményeiben kiemelkedő az oktatás – nevelés színvonala, gyermekek iránti szeretet, a
gyermekek maximális elfogadása, az egyénre szabott fejlesztő feladatok, kiegészítő terápiák (úszás,
lovaglás, kutya - terápia), a sokrétű fejlesztő tevékenység, a szakemberek képzettsége, a fejlesztő
munkához szükséges tárgyi eszközök megléte.
Figyelembe véve az intézmény szakmai tevékenységét, helyzetét, adottságait, - a minőségirányítási
program rendeltetése, hogy segítse az intézmény működését, támogassa a folyamatos fejlesztést,
segítse a működés hatékonyságát, szakszerűségét.
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A Bartók Béla Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevelőtestületének
összefoglaló értékelése az intézmény 2009/2010-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
Bevezető rész
A nevelőtestület a szülői szervezet véleményének kikérésével évenként értékeli az intézményi
minőségirányítási program végrehajtását. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az
intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény
működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet értékelését
és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó
jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a
honlapján nyilvánosságra kell hozni.
Felhasznált dokumentumok:
• Intézményi Minőségirányítási Program
• Fenntartói elvárások
• Éves Munkaterv
• Intézményi értékelő beszámoló
A minőségirányítási csoport éves munkaterv alapján végezte munkáját, mely során arra törekedett,
hogy növekedjen "partnereink" elégedettsége és egyre kevesebb hibával dolgozzunk.
Iskolánk minőségpolitikájának értékelése
Mind a vezetők, mind a pedagógusok és munkatársak elkötelezettek a működtetésben.
Minőségpolitikai nyilatkozatunk felülvizsgálatra nem szorul. A nevelőtestület tagjai azonosulnak a
célokkal és elvárásokkal.
A minőségirányításban megfogalmazott folyamatok értékelésével, arra törekszik kollektívánk, hogy
hosszú távon szolgálja az intézmény fejlődését, közvetlen partnereink elégedettségét.
A fenntartó által iskolánkat érintő minőségi célok, és azok teljesülése
A fenntartó átalakította és elfogadta saját minőségirányítási programját, ennek értelmében
iskolánkban is felülvizsgáltuk a saját minőségirányítási programunkat. Változtatásra nem volt szükség.
A fenntartó minőségpolitikája fontosnak tartja intézményünk folyamatos fejlesztését, az optimális
feltételek megteremtését, a hatékony, innovatív működtetést.
Elvárja tőlünk a jogszerű, törvényes, takarékos, hatékony működést. Garantálja a gyermekek
fejlődését folyamatosan segítő nevelést.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az oktatást stratégiai ágazatnak tekinti és
elkötelezett annak érdekében, hogy Szombathely iskolaváros jellegét fenntartsa.
Minőségi nevelési-oktatási szolgáltatást biztosít az igénybevevők számára, megtartva a szakmaiság
elsőrendűségét és az értékmegőrzést.
Fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség biztosítását a különböző társadalmi helyzetű
gyermekek, tanulók részére, külön figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű gyermekekre, illetve az
ifjúságvédelmi tevékenységre.
Prioritásként kezeli az intézményi működtetés személyi és tárgyi feltételeinek javítását, a hatékony
infrastrukturális rendszer megteremtését.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bartók Béla Zeneiskolára vonatkozó elvárásait a
következőképpen fogalmazta meg:
• Szélesítsék a növendékek társas zenélésben való részvételének lehetőségét.
• Őrizzék meg a tehetséggondozás és a zenész utánpótlás nevelés eddigi kiemelkedő
eredményeit.
• Növeljék a partnerek (szülők, fenntartó, partneriskolák, kulturális intézmények, civil
szervezetek) elégedettségét igényeik rendszeres mérésével és fokozottabb figyelembevételével.
• Fejlődjön a tantestület szakmai, pedagógiai felkészültsége.
A minőségirányítási programban megfogalmazott minőségi célok és azok megvalósulása.
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A Minőségirányítási programban megfogalmazott folyamatszabályozásokat a gyakorlatban is
alkalmazzuk, pl. a munkaterv készítésekor, új kolléga felvételekor és az ellenőrzés- értékelésben is.
Minden tehetséges tanuló számára egyformán biztosított a magas szintű szakmai képzés, illetve ha
szükséges a felzárkóztatásban való részvétel.
Ebben a tanévben növendékeink nagyobb számban vettek részt érdeklődésüknek és képességeiknek
megfelelő kamaracsoportok munkájában, mert az országos kamarazene versenyre készültek, ahol
szép sikerek születtek.
A tanulók személyiségének a zene által való gazdagítása mellett zeneiskolánkban kiemelt figyelmet
fordítunk a közösségi műfajok, a társas zenei formák művelésére. Arra törekszünk, hogy
növendékeink minél nagyobb számban vegyenek részt a vonós és a fúvószenekar munkájában,
ezáltal a közös zenélés páratlan élményéhez jussanak. A választható tárgyak körében nagyon
népszerű a kórus ami nagy sikerrel működik. Ezzel lehetőséget teremtettünk a közös muzsikálásra
azoknak a növendékeinknek is (pl.:zongora, magánének) akik a zenekarok munkájában nem tudnak
részt venni.
E tanév végén is megkérdeztük a 4 szolfézsosztályt elvégzett növendékeinket, milyen kötelező tárgyat
választanak a következő tanévben. Ezáltal tervezhetőbbé váltak a kötelező tárgyi csoportok és órák.
Újdonságként vezettük be a tanszakonkénti hangversenyeket. A tanszakvezetők és a kollégák
aktivitásának, ötleteinek köszönhetően ezek nagy sikert arattak a szülők és a növendékek körében
egyaránt.
Az iskola népszerűsítése érdekében egy rövidebb (1 perces) és egy hosszabb (5 perces)
reklámfilmet készíttettünk. Ezt a szombathelyi televízióban többször be is mutatták.
Kollégák a szombathelyi általános iskolák szinte mindegyikében rövid hangszerbemutató
hangversenyeket tartottak, hogy felkeltsék a tanulók zenetanulás iránti érdeklődését.
Együttműködésünk a régió és a város intézményeivel, szervezeteivel példa értékű.
A művészetoktatás napjához kötődő megyei művészeti iskolai találkozót ebben a tanévben iskolánk
szervezte meg, ezen szép produkciókkal vettek részt növendékeink.
Az iskolánkban tartott megyei igazgatói értekezleteken lehetőség van a közös problémák
megbeszélésére, az együttgondolkodásra.
Növendékeink és tanáraink szívesen szerepeltek városi rendezvényeken.(kiállítás megnyitók, jótékony
célú hangversenyek, hangversenyek közismereti iskolákban, városi pedagógus nap stb.)
Az iskolának hagyományosan jó kapcsolata van németországi, ausztriai és szlovéniai zeneiskolákkal.
A szlovéniai ljutomeri zeneiskolában növendékeink nagy sikerű koncerttel mutatkoztak be .
Arra törekszünk, hogy az iskola külső megjelenésében (épület, bútorzat, külső és belső környezet) is
nyújtson esztétikai élményt az iskolahasználók számára.
Folyamatosan eljuttatjuk a fenntartónak az iskola bővítésére, felújítására irányuló terveket. Nagy
örömünkre szolgál, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése iskolánk nagytermének
felújítására elkülönített 45 millió forintot.
A kisebb belső felújításokkal (mellékhelyiségek felújítása, székek bútorok folyamatos és fokozatos
felújítása) megpróbáltuk otthonosabbá tenni iskolánkat.
A termekben lévő hangszigetelő burkolat cseréjét folytattuk.
A földszinti rézfúvós termek hangszigetelésével nagymértékben javultak az ott tanító kollégák
munkakörülményei. A bútorzat felújításával esztétikusabb környezetben taníthatjuk növendékeinket.
A külső környezet esztétikuma is fontos számunkra. Saját forrásból az iskola körüli füves területet
rendben tartjuk.
Sajnos az intézmény bejáratánál lévő térburkolat tovább töredezett, lyukas és balesetveszélyes, szinte
járhatatlan. Ennek a felújítása nem halasztható. Talán az iseumi rekonstrukcióval együtt erre is sor
kerül belátható időn belül.
A tantestületi kirándulást közel 50 kolléga részvételével a saródi Nemzeti Parkba és Sopronba
szerveztük.
Az iskola alapítványa sokat segít hangszerek és hangszertartozékok beszerzésével.
Kiemelt feladat a jelenlegi hangszerkészlet óvása, javítása, karbantartása, amit a hangszerjavító
műhely dolgozói folyamatosan végeznek.
A vezetés elkötelezettségének, felelősségének mérhető eredményei, feladatainak végrehajtása
Törvényes működés: a dokumentációinkat határidőre átvizsgáltuk, az előírások változásait követtük,
ennek szellemében aktualizáltuk. Az IMIP-et felülvizsgáltuk a fenntartó ÖMIP-jének szellemében,
változtatásra nem volt szükség.
Az intézményi dokumentumok legitimációját megvizsgáltuk. Jóváhagyás előtt a véleményezési és
egyetértési jogokat az iskolavezetés biztosította.

55

Emberi erőforrás fejlesztés
A szakos ellátottság 100%-os megvalósulásán túl kiemelkedő a pedagógusok művészeti és alkotó
tevékenysége, valamint szakértői, szaktanácsadói tevékenysége.
A Sistrum regionális zenei versenyeket ebben a tanévben a továbbképzési normatíva megszűnése
miatt nem tudtuk megrendezni, ezáltal kollégáinknak nagyon nehézkessé vált a 7 évenkénti
továbbképzés teljesítése.
Takarékos gazdálkodás:
A 2009/2010-es évi költségvetést a fenntartó jóváhagyta.
A normatív igénylés jogosságát az iskolavezetés ellenőrizte:
• Szülői nyilatkozatok
• Iskolalátogatási igazolások
• Két tanszakos tanulók
A hátrányos helyzetű tanulók számára a térítési díj mentesség biztosított volt.
A kedvezményekhez szükséges dokumentumokat az iskola gazdasági vezetője ellenőrizte és
nyilvántartásba vette.
A térítési díjak, tandíjak befizetése az idén még eredményesebb volt. A befizetési határidő
betartása javult, de még mindig van feladatunk ezen a területen. A fizetési felszólításokat
kiküldtük.
A 2010/2011-es tanévben fizetendő térítési díj megállapításakor minden esetben figyelembe
vettük a tanulmányi eredményt.
Az intézménynek köztartozása nincs.
Vezetői ellenőrzés, értékelés
A tanév során az iskola igazgatója, a helyettesek és a tanszakvezetők folyamatosan figyelemmel
kísérték a kollégák munkáját.
A „szülői hangversenyeken” jól nyomon követhető a tanári munka, a növendékekhez, a szülőkhöz való
viszony. Ezeken a koncerteken az iskolavezetés valamelyik tagja mindig jelen volt. Az év végi
vizsgákon, beszámolókon az iskola igazgatója, vagy helyettesei közül valaki az esetek legnagyobb
részében részt vett. Az ütközések elkerülése érdekében a sok korrepetíciós órát ellátó kollégák
vizsgáit ebben az évben is a vizsgaidőszak első napjaiban szerveztük meg. Nagyon jó
vizsgahelyszínnek bizonyult a Szimfonikus Zenekar kamaraterme.
A tanév végén a tanszakvezetők összefoglaló értékelést adnak szakterületükről, az ott folyó munkáról,
és az esetleges problémákról.
A pedagógus teljesítményértékelési rendszer működtetése
Az intézmény saját maga készítette el a pedagógus értékelési szabályzatát, az eljárásrendet, és az
értékelési rendszer dokumentumait.
Megállapítható, hogy a rendszer működtetése nem okoz feszültséget a kollégák között, lebonyolítása
egyszerű és gördülékeny.
A minőségirányítási csoport a szabályzatban rögzített dokumentumok elkészítésével biztosította a
rendszer működését.
Az értékelést 11 pedagógus esetében végeztük el, az általunk megfogalmazott szabály rendszer
figyelembevételével. Ennek eredményeként minden kolléga „KIVÁLÓ” minősítést ért el. Átlagot
számolva 99 %-os eredménnyel.
Az önértékelésben feltett kérdésekkel azt tudtuk dokumentálni, hogy a konkrét tanórai tevékenységen
túl milyen egyéb pedagógiai és az iskolai élet szervezésével kapcsolatos tevékenységeket végeztek a
kollégák, és általában milyen tanári hozzáállást tartanak értékesnek és fontosnak. Itt lehetett rögzíteni
az e területeken elért eredményeket is. Mindezeken kívül a kérdésekre adott válaszok információkkal
szolgáltak az iskolavezetésnek a fejlesztendő területekről – az egyes pedagógus szemszögéből
nézve.
Összegzés
Intézményünkre hagyományosan jellemző a minőségre törekvés.
Továbbra is támpontot jelentenek a jövőre nézve Küldetésnyilatkozatunkban megfogalmazott
értékeink, pedagógiai hitvallásunk. Minden dolgozónk elkötelezett abban, a megfogalmazott szakmai
célkitűzések valóra váljanak.
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Bízunk abban, hogy az intézményünket is érintő elvonások, a költségvetésre kedvezőtlen hatású
változások ellenére, munkánk során meg tudjuk őrizni értékeinket, szolgáltatásaink színvonalát,
partnereink, legfőképpen a gyermekek érdekében.
8. Javaslat
Erősségek:
• Magas színvonalú nevelő-oktató tevékenység
• Elhivatott, felkészült, szakemberekből álló nevelőtestület
• Jó légkör
• Az egyéni karriercélok és az intézményi célok összhangja
• Eredményesség: versenyek, továbbtanulás
• Elkötelezettség a minőségi művészeti nevelés mellett
• Felelősségteljes vezetés, tudatos tervszerű irányítás
• Tehetséggondozás, hátránykompenzáció
• PR tevékenység, média szereplés
Fejlesztendő területek:
• Adminisztrációs tevékenység
• Információáramlás gyorsítása, határidők betartása
• Honlap további fejlesztése
A Bartók Béla Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szülői szervezetének
összefoglaló értékelése az intézmény 2009/2010-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
Az iskolai minőségirányítási program 2009/2010. évi értékelését a Szülői Szervezet megismerte és
elfogadta.
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