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Kompetenciák értékelése
1. Pedagógiai folyamatok

-

Kiemelkedő területek



Az intézmény pedagógiai folyamatai kiemelten szolgálják a személyiség-és közösségfejlesztést, a szülők és tanulók
elégedettségét és a fenntartói elvárásokat. Kiemelt feladatuknak tekintik a tanulók matematikai és szövegértési
kompetenciájának fejlesztését, s ennek megfelelő támogató rendszert biztosítanak. Az intézmény nevelési-oktatási
céljai eléréséhez tudatosan határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását.
Fejleszthető területek



Az intézményi belső ellenőrzések eredményeinek dokumentálása.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

-

Kiemelkedő területek



Az intézmény közösségi programjai rendkívül sokszínűek és változatosak, emellett alkalmazkodnak a Z generáció
igényeihez. A hagyományápolás mellett a világnézeti ismeretek bővüléséhez is hozzájárulnak és érzékennyé teszik
a tanulókat a kulturális értékek iránt. Támogatják az egyéni képességek kibontakozását, a tehetséges tanulók
bemutatkozását és megmérettetését, elősegítik az egészséges személyiség fejlődését/kialakulását. Kiemelkedő az
intézmény integráló tevékenysége, eredményes a BTMN és SNI tanulók tekintetében. A pedagógusok és a szülők
közötti harmonikus és hatékony együttműködés kiterjed a döntések előkészítésére és a tervezett programok/
tevékenységek megvalósítására, hozzájárul a közösségfejlesztéshez.
Fejleszthető területek



A közösségi programok értékelésének dokumentálása az előzetesen meghatározott sikerkritériumok tükrében.

3. Eredmények

-

Kiemelkedő területek



A munkatársak hozzájárulása az iskolai eredményességhez; ami az aktív, tevékeny, támogató, a tanulókhoz
pozitívan forduló mindennapi munkájukban, tevékenységükben nyilvánul meg. Kiemelkedő a szülők támogató,
segítő szándékú hozzáállása.
Fejleszthető területek



Az intézmény eredményeinek dokumentálása, megjelenítése az intézményi honlapon is.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

-

Kiemelkedő területek



Kiemelkedő területek



A pedagógusok elkötelezettsége és együttműködése példaértékű. A belső tudásmegosztás ugyan nem szervezett
keretek között - szakmai napok, belső továbbképzések, óraelemzések - történik, de a tantestület tagjainak
innovatív szemlélete és készsége révén magas színvonalú szakmai munka jellemzi az intézményt.
Fejleszthető területek



Az ellenőrzési, értékelési, együttműködési tevékenységek dokumentálása, hangsúlyosabb megjelenítése.

5. Az intézmény külső kapcsolatai

-

Kiemelkedő területek



A külső partnerek azonosítása, a velük való kapcsolattartás kidolgozottsága. A partnerekkel való hatékony
együttműködés. Aktív részvétel, irányító szerep a település kulturális életében.
Fejleszthető területek



Javasolt egy naprakész intézményi honlap üzemeltetése.

6. A pedagógiai munka feltételei

-

Kiemelkedő területek



A tehetséggondozás és a felzárkóztatás magas színvonalú. Nyitott, innovációkat befogadó a nevelőtestület. A
humánerőforrás-gazdálkodás és a továbbképzési program átgondolt. A tárgyi és humán infrastruktúrát
maximálisan kihasználják (IKT eszköz-ellátottság és kihasználtság kiemelkedő).
Fejleszthető területek



Az intézmény tárgyi környezetét tekintve az iskola homlokzata és az iskolaudvar felújításra szorul. Intézményi jó
gyakorlatok nyilvánosságának biztosítása.

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban
megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés
Kiemelkedő területek



Az intézmény stratégiai dokumentumainak összehangoltak. A stratégiai dokumentumok megvalósulását nyomon
követik. Az intézmény munkaterveiben rögzített feladatok, tevékenységek ütemezésének kifejtése,
áttekinthetősége.
Fejleszthető területek
Saját, intézményi honlap működtetése (Facebook oldal van, a település honlapján az általános iskola linkje nincs
tartalommal feltöltve).



