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A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
2011/2012. tanév
ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ
A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése - 2011/2012. tanév
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
 a rendszerszemléletet, szabályozott folyamatokat
 a team – munkára épített folyamatos fejlesztést
 a munkatársak mozgósítását, bevonását
Intézményünkben a minőségfejlesztési rendszer a Comenius I. modell alapján szerzett tapasztalatok
és az irányított önértékelés eredményei jelentették.
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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: Óvoda – 4,
Általános iskola – 13, Középiskola – 8.
51 kollégánk heti 220 órában 220 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.
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 kollégák teljesítményértékelése folytatódik, teljes az egész intézmény közösségének értékelése. 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.
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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.
Szombathely, 2012. június 28.

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése a szülői szervezet részéről
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.
Az intézmény több éve tartó magas színvonalú, eredményes működését partnerei mért és spontán
visszajelzési igazolják.
Az intézmény magasan képzett szakember gárdája a fejlesztést többféle munkaformában végzi,
melynek alapvető jellemzője, hogy a munka alapját az egyénre szabott, sérülés specifikus terápiás
tervek jelentik.
Fejlesztő munkájuk során az alapeljárásokon túl törekszenek az újonnan megjelenő terápiás
módszerek alkalmazására.
Minden hozzájuk forduló családnak segítséget nyújtanak, a nem profiljukba vágó fejlesztési
lehetőségek felkutatásában is segítenek.
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
támasztanak alá.
A kollégák teljesítményértékelése folyamatban van. Talán egyre többen fogadják el a pedagógusok,
egyéb végzettséggel rendelkező kollégák közül, hogy a jó munkának van értéke, fontos számukra,
hogy visszajelzést, tájékoztatást, minősítést kaptak.
A felmérések kapcsán mindig megfogalmazódik olyan igény a részünkről is, amely az intézményben
folyó munka további javítását célozza.
Ezeknek a problémáknak az összesítése, sorrendbe állítása, a megoldási lehetőségek keresése ad
alapot az intézményben folyó minőségirányítási rendszer továbbfejlesztéséhez.
Szombathely, 2012. június 28.
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Beszámoló a Bercsényi Miklós Általános Iskola minőségirányítási programjának megvalósításáról a
2011-2012-es tanévben
Értékelések
Cél

Teljesülés mutatója

Összhang a központi és  az
intézmények
a fenntartói elvárások
Pedagógiai
valamint az intézményi
programjaiban,
célok között
esélyegyenlőségi és a
minőségirányítási
rendszerükben
megjelennek az ÖMIPben
megfogalmazott
elvárások
Átjárhatóság
 szükség
esetén
biztosítja
 szükség
esetén
gondoskodik az átvett
tanuló felzárkóztatásáról
A hátrányos helyzetű,  Az Esélyegyenlőségi
illetve
halmozottan
terv megvalósulása
hátrányos
helyzetű  Az
esélyteremtést
gyermekek,
tanulók
biztosító
szervezeti
esélyegyenlőségének
formák illetve programok
biztosítása
megvalósítása
Integrált nevelés-oktatás  megfelelő
megvalósítása
képzettséggel
rendelkező
pedagógusok száma
 ellátott
gyermekek,
tanulók száma
 rendelkezik fejlesztési
programmal
 szükség
esetén
speciális tárgyi feltételek
megléte
Idegen
nyelv  nyelvvizsgát
tett
oktatásának
tanulók száma
hatékonysága,
 versenyeken
elért
kiterjesztése
eredmények
 megjelenése
a
tanulási
–
tanítási
folyamatban
 oktatásszervezési
formák

Teljesülés
Az intézmény Pedagógiai programjában,
esélyegyenlőségi és a minőségirányítási
rendszerében megjelennek az ÖMIP-ben
megfogalmazott elvárások.

A más
iskolából érkezett tanulók
folyamatos felzárkóztatása megvalósult.

Az Esélyegyenlőségi terv megvalósulása
érdekében a tárgyi és személyi feltételeket
biztosítottuk,
fejlesztő
programokat
alkalmaztunk,
foglakozásokat tartottunk.
Törekedtünk a meglevő hátrányok
minimalizálása, az SNI-s tanulók körében
csökkent a bukások és az évismétlések
száma.
Képzett pedagógusok száma: 25 fő
Ellátott tanulók száma: 121 fő
Valamennyi tanulóra készült fejlesztési
program.
A tárgyi feltételek adottak.
Tanfolyamot szerveztünk angol és német
nyelvből a második évfolyamon, felső
tagozaton pedig francia és olasz nyelvből.
Versenyeredményeket
az
intézményi
beszámoló tartalmazza.

Nyelvvizsgát tett tanulók száma: 1 fő
angolból.
Óralátogatásokon
vettünk
részt
a
középiskolákban.
Országismereti kirándulást szerveztünk a
tanulóknak
Güssingbe,
Raidingba,
Londonba.
1-8. évfolyamon informatika órák tartása
Informatika oktatásának  alapfokú
hatékony volt, a szakkörök eredményesen
hatékonysága
számítástechnikai
ismeretek, ill. alapfokú működtek. Az interaktív tananyagok
számítógép
kezelő alkalmazása, valamint az interaktív táblák
használata tanórákon folyamatos volt.
vizsgák száma
 ECDL vizsgák száma
Sikeres
területi
informatika
versenyt
 informatikai
szerveztünk.
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Tehetséggondozás
javítása

ismereteket alkalmazó
pedagógusok,
oktatók
száma
 tanuló/számítógépek
száma

versenyeken,
kulturális bemutatókon,
rendezvényeken
elért
eredmények

Mindennapos
 rendelkezik
az
testmozgás feltételeinek
intézménynek megfelelő
javítása
sportlétesítményekkel,
eszközökkel
 személyi
feltételek
megléte,
dokumentálása
Szervezett úszásoktatás  személyi
feltételek
lehetőségének
biztosítása
biztosítása
Egészségnevelés
 iskolaorvosi
hatékonyabbá tétele
felmérések eredményei
javulnak
 csökken a betegségek
miatti hiányzások száma
 csökken a dohányzók
száma
Pedagógusok
 nő
a
szakmai,
módszertani és szakmai
módszertani
kultúrájának fejlesztése
továbbképzéseken
résztvevő pedagógusok
száma
 belső továbbképzésen
részt vettek száma
 bemutató órák száma
Öntevékeny
szakmai  szakmai
műhelyek
munkaközösségek
együttműködésének
száma, ill. az azokban
javítása
közreműködő
pedagógusok száma
 éves
szakmai
beszámolók
tapasztalatai
Az intézményi pályázati  nyertes/beadott
lehetőségek
jobb
pályázatok száma
kihasználása
 elnyert/igényelt
támogatási
összeg
évente
Információs
rendszer  levelező
rendszert
hatékonyságának
használók száma
növelése
 határidő túllépéseinek
száma
 tájékoztatási
kötelezettségek
betartása
Városi
ünnepségeken 
a rendezvényeket
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44 fő pedagógus használja az informatikai
eszközöket.
5 tanulóra jut egy gép.
Tervszerű tehetségfeltáró tevékenység folyt,
melyet
az
elért
versenyeredmények
igazolnak.
Városi KI MIT TUD? különdíj, városi
énekverseny ezüst minősítés.
Az 1-4. évfolyamon biztosítottuk a
mindennapos testmozgást, melynek
dokumentálása az osztálynaplókban történt.

2. illetve a 4. évfolyamon úszásoktatást
szerveztünk, melyen tanulóink az úszás
alapjait elsajátították.
Az intézmény Egészségnevelési programját
megvalósítottuk.
Az egészséges életmód iránti igény
fokozódott.

Nőtt a pedagógusok szakmai, módszertani
felkészültsége
Továbbképzéseken részt vett pedagógusok
száma 44 fő.
Egyetemi képzésben 10 fő vett részt.
Bemutató órák száma: 12.
4 szakmai munkaközösség és 4 szakmai
műhely működik 44 fővel.

A célkitűzések megvalósultak,
színvonalú szakmai munka folyt.


magas

2 nyertes és három beadott pályázat
 6 000 000 Ft és 20 000 euró

A határidők és a tájékoztatási
kötelezettségek betartása megvalósult.
Az információs rendszer hatékonyan
működött.


A rendezvényeket látogató diákok

való részvétel javulása

látogató diákok száma

száma 65 fő

Működjön
az 
mérések
intézményben
mérési
eredményei
értékelési
és
teljesítményértékelési,
minősítő rendszer
Minőségirányítási
 a pedagógiai munka
rendszer működtetése
különböző területeinek
folyamatos
mérése,
értékelése
 az intézményi munka
különböző területeinek
folyamatos
mérése,
értékelése
Általános iskolák
Differenciált felkészítési 
csökken
a
forma
bővítése
az
lemorzsolódások
eredményesség
száma
érdekében

növekszik
a
versenyeken
eredményesen
szereplők száma

egyéni
fejlesztési terv szerint
tanuló diákok száma
Pályairányítási
tevékenység javítása




Káros
szenvedélyek 
megelőzése,
egészséges életmódra,
normakövető
és 
környezettudatos

magatartásra nevelés,
iskolai
agresszió
megelőzése

fellebbezések
számának alakulása
középiskolák
visszajelzései a 9.
évfolyamon tanulók
teljesítményéről
dohányzók és a
rendszeresen alkoholt
fogyasztók száma
drogstatisztika
felvilágosító
előadások, és az
azokon részt vevők
száma



Tantárgyi mérések a Pedagógiai program
alapján történtek.



A minőségirányítási feladatok végzése
folyamatos volt.

Minőségirányítási
programban
célokat megvalósítottuk.

kitűzött

A munkatervben szereplő méréseket és azok
értékelését elvégeztük.

A bukások száma: 12.
A tavalyi évhez képest csökkent.

Nőtt a versenyeken eredményesen szereplők
száma.

Egyéni fejlesztési terv szerint tanuló diákok
száma: 121 fő
Pótfelvételi: 3 fő
Fel nem vett tanulók száma: 0
A középiskolai visszajelzések hiányosak, ezért
nehéz a követés.
Nincs adat

Nincs adat
23 előadás, 396 tanuló részvételével
Az ÖKO iskola cím végleges elnyerése.

Nyári napközis táborok  táboroztatásban
szervezése
résztvevők száma

Táboroztatásban résztvevők száma: 9 fő.
Erzsébet-tábor: 10 fő

Intézményi feladatok
Integrált oktatás
megvalósítása
A tanulási nehézséggel,
részképesség-zavarral
küzdő tanulók fejlesztése
Tehetségek felismerése,
fejlesztése, támogatása

ép értelmű
mozgáskorlátozott,
érzékszervi fogyatékos
tanulók nevelés, oktatása
tanórai differenciálás,
egyéni és csoportos
fejlesztés, felzárkóztatás
tehetségek felkutatása,
segítése,
tehetséggondozó
műhelyek hatékony
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A tanulók képességeiknek megfelelő
teljesítményt értek el.
Csökkent az évismétlők, lemaradók száma.
A versenyeredmények növekedtek,
rendezvényeink sikeresek voltak.

működtetése
hatékony tanórai
tevékenység

A használható nyelvtudás színvonala
emelkedett.

tanfolyamok szervezése

Nyelvvizsgát tett tanulók száma: 1 fő.

A testi lelki egészség és
az egészséges életmód
iránti igény
megalapozása
Iskolai munkaközösségi
munkatervek
véleményezése
Kapcsolatok működése
az együttműködési
megállapodást megkötött
szervezetekkel

az intézmény
Egészségnevelési
programjának
megvalósítása
ellenőrzés, értékelés

Az egészséges életmód iránti igény
fokozódott.
Újraélesztési tanfolyamon 200 fő vett részt.

programegyeztetések

Referencia iskola cím
elnyerésének
előkészítése
A „Jó gyakorlatok”
számának bővítése

előkészítő feladatok
elvégzése

Kerekerdő Alapítvánnyal – Az újra gondolt
papír című pályázatban való közreműködés.
Erdei iskolai program szervezése.
Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány – Helyet
biztosítottunk a Joskar-Ola
karácsonynak,amelyen műsort adtunk. Az
alapítvány farsangi báljához az aulát
rendelkezésükre bocsátottuk. Az alapítvány
vezetője részt vett a Kis-Tudós Nap
rendezvényén, a karácsonyi
hangversenyünkön és a kiállítás
megnyitónkon. Folyamatban van a Joskar-Ola
napokon való közreműködésünk szervezése.
A Pálos Károly Családsegítő Szolgálattal
kapcsolatfelvétel történt az őszi
rendezvénysorozatukon való részvétel miatt.
Elnyertük a Minősített referencia iskola címet.
Megkezdődött az ezzel kapcsolatos pályázat
megvalósítása.
Folyamatban van több „Jó gyakorlat”
közzététele.

Emelt óraszámú idegen
nyelvoktatás
hatékonyságának
növelése

Munkaköri leírások
módosítása
Weblap szerkesztése
A
nevelés
hatékonyságának
mérése,
értékelése,
intézkedési
terv
készítése.
Szülőkkel való
kapcsolattartás
lépéseinek, módjának
leírása

Magas színvonalú munkatervek készültek.

új lehetőségek feltárása

„Jó gyakorlatok”
megfogalmazása,
összegyűjtése
a megjelölt feladatok
beépítése
aktualizálás, folyamatos
frissítés
kérdőív feldolgozása,
intézkedési terv készítése

publikálás

A munkaköri leírások elkészültek.
A weblap naprakész.
Az adott területen a 8. évfolyamon mérést
végeztünk, melyet értékeltünk.
A szülőket tájékoztattuk az elért eredményről,
és tanácsokkal segítettük a családi nevelést.
A nevelőtestület számára nevelési értekezlet
keretében adtunk tájékoztatást.
A tanító című folyóiratban megjelent.

Az országos mérés eredményeinek értékelése
2011/2012-es OKÉV mérés eredményei a 6. és a 8. évfolyamon mind matematikából mind magyarból
valamivel az országos átlag alatt vannak. Az előző évek méréseihez képest javulás tapasztalható.
6. évfolyam magyarból az iskola átlaga: 1432, országos átlag: 1465, városi iskolák átlaga: 1447,
megyeszékhelyi iskolák átlaga: 1515
8. évfolyam magyarból az iskola átlaga: 1483, országos átlag: 1577, városi iskolák átlaga: 1554,
megyeszékhelyi iskolák átlaga: 1608
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6. évfolyam matematikából az iskola átlaga: 1480, országos átlag: 1486, városi iskolák átlaga: 1469,
megyeszékhelyi iskolák átlaga: 1525
8. évfolyam matematikából az iskola átlaga: 1573, országos átlag: 1601, városi iskolák átlaga: 1577,
megyeszékhelyi iskolák átlaga: 1631
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. Nem megfelelő tanulói hozzáállás. A feladatok összetétele
és mennyisége nem felel meg a tanulók életkorának és ismereteinek.
 Az eredmények javítása érdekében a következő intézkedéseket határoztuk meg: növeljük a
fejlesztés és a felzárkóztatás hatékonyságát, nagyobb hangsúlyt helyezünk a tanórai
differenciálásra, tudatosítjuk a szülőkben a napközi otthon fejlesztő tevékenységének
fontosságát, törekszünk a tanulók feladattudatának 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.
Szombathely, 2012. 06. 25.
Nevelőtestületi legitimáció
Az iskola 2011/2012-es Minőségirányítási Programját az intézmény nevelőtestülete 2012. június 25-én
elfogadta, a benne foglaltakkal egyetértett.
Szombathely, 2012. június 25.
A Bercsényi Miklós Általános Iskola Szülői szervezetének összefoglaló értékelése az intézmény
2011/2012-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
Az IMIP-ben megfogalmazott célok és feladatok megvalósultak.
Az integrált oktatás évek óta magas színvonalon valósul meg.
Jónak ítéljük a középiskolákkal kiépített kapcsolatok ápolását, melyek gyermekeink továbbtanulását
segítik.
Tapasztalataink szerint a színvonalas informatika és az idegen nyelvoktatás jól megalapozza a
középiskolai tanulmányokat. Különösen fontos, hogy a tanév folyamán több alkalommal a tanulók
német és angol nyelvterületen gyarapíthatták nyelvtudásukat.
Az egészséges életmód megalapozását jól szolgálta a sok egészségnevelési program, amelyekben
elsőtől nyolcadik évfolyamig részt vettek a gyerekek.
Az Idén történt tanév végi kiállítás minden érdeklődő szülő számára a tehetséggondozás
eredményességét bizonyítja.
A 8. évfolyamon a nevelés hatékonyságának visszatérő mérési eredményeinek szülőkkel történő
ismertetését jónak tartottuk.
Szombathely, 2012. június 25.
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Derkovits Gyula Általános Iskola
MINŐSÉGI CÉLOK
1. A fenntartó minőségirányítási programjának általános elvárásaiból adódó intézményi célok és feladatok
megvalósításának értékelése
TELJESÜLÉS
CÉL
TELJESÜLÉS
MUTATÓJA
1. Átjárhatóság
 Biztosítja
különbözeti  Átjárhatóság biztosított
vizsga
letételének  Egész tanévben 10 új diák (50%-uk HH)
lehetőségét
 A szülők tájékoztatása és felzárkóztatásuk megtörtént,
korrepetálásban részesültek.
 Gondoskodik az átvett
tanuló felzárkóztatásáról
 Csoportváltás emelt szintű oktatásban: németből: 2 fő;
1 főnek javasolt következő tanévtől; testnevelésből:
nem volt.
2. Intézményi pályázati
 Nyertes/beadott
 TIOP pályázat: 7 interaktív tábla beépítése; 39
pályázatok száma
számítógép
lehetőségek jobb
kihasználása
 Elnyert/igényelt
 Támogatás
LUK-tól:
iskolán
kívüli
programok
támogatási
összeg
megvalósításához
évente
 Kiemelkedő programjaink megvalósítását a fenntartó
önkormányzat 118.000 Ft-tal támogatta
 Versenyeink szponzorálása: kb. 100.000 Ft értékben
3. Integrált nevelés –
 Megfelelő képzettséggel  2 fő fejlesztő pedagógus + együttműködés Aranyhíd
rendelkező pedagógusok
oktatás megvalósítása
NOIK-tal (segítők: gyógypedagógus, oligofrénszurdopedagógus, logopédus)
száma
 Ellátott tanulók száma
 SNI tanulók száma: év elején 18 fő, év végén 23 fő; 4
 Rendelkezik fejlesztési
csoportba beosztva; csoportonként heti 3 óra fejlesztés,
programmal
fejlesztési program alapján
 Szükség esetén speciális  Sikeres: 83%
tárgyi feltételek megléte
 Felülvizsgálaton volt: 10 fő; Felmentése van: 10 fő
 Tárgyi feltételek: 2 fejlesztőterem, számítógépes terem
a speciális programokhoz
 Dokumentálás: PP-ban meghatározottak szerint
 A készségfejlesztés mellett az aktuális tananyag
követése is megtörtént.
4. Gazdálkodás
 külső
és
belső  Szabályzataink naprakészek.
ellenőrzések
szabályossága
 Eljárásrend megfelel a jogszabályi előírásoknak, amit a
Művelődési GAMESZ felügyel
eredményei,
jelzései
pozitívak
 Külső ellenőrzés nem volt.
5. Hátrányos és
 Az esélyegyenlőségi terv  HH arány: 29%; HHH arány: 14%
halmozottan hátrányos
megvalósítása
 Részvétel emelt szintű oktatásban: testnevelés – HH:
helyzetű tanulók
 Biztosított a részvétel az
38%, HHH: 23%; német – HH: 7%, HHH: 2%
esélyegyenlőségének
emelt szintű oktatásban
 Részvétel tanórán kívüli foglalkozáson: Szakkör: HH –
62%, HHH – 46%; Sportkör: HH – 32%; HHH – 27%
biztosítása
 A
nehezen
haladók
felzárkóztatási
 Tanulmányi -, kulturális -, sportversenyeken helyezett:
HH – 20%, HHH: 13%
lehetőségeinek
megteremtése
 Kitűnő tanuló: HH – 5%, HHH – 4%
 Tehetségesek
 Sikeres: HH – 88%, HHH – 87%
figyelemmel kísérése
 Felzárkóztatási lehetőségek: korrepetálás, egyéni
 Szorosabb kapcsolat az
képességekhez igazodó feladatkijelölés,
érintett tanulók szüleivel
sikerélményhez juttatás
6. Tehetséggondozás
 Tehetséges
tanulók  Részvétel emelt szintű oktatásban: német: 14%;
felkészítése
testnevelés: 56%
javítása
versenyekre,
 23 szakköri és 7 sportköri csoport; résztvevők aránya:
pályázatokra.
65% - 42%
 Részvétel tanulmányi és  Saját verseny: 11; külső szervezésű verseny: 56; különsportversenyeken,
böző szintű versenyeredménye van a tanulók 20%kulturális bemutatókon,
ának
képzőművészeti
 Szereplési lehetőségek: iskolai ünnepélyek, műsorok;
pályázatokon.
tehetségkutató programok (MEGADERKÓ, DERKÓFEST)
7. Mindennapos
A mindennapos
 Testnevelés órák száma heti: 2,5 - 4; Sportköri
foglalkozás évfolyamonként heti: 1-2 óra; táncórák
testmozgás feltételeinek testmozgás terei:
javítása
 Testnevelés órák
 Napközis foglalkozásokon minden nap szabadidős
 Sportköri foglalkozások
sportjátékok; mindennapos mozgás udvari szünetben

 Napközis foglalkozások
 Udvari szünet
8. Szervezett
úszásoktatás
lehetőségének
biztosítása

 Személyi
feltételek
biztosítása
 Úszásra járó tanulók
aránya

is biztosított
 Alsó tagozaton teljes körűen megvalósul, felső
tagozaton csak az egyesületi keretben sportolóknál.
 Uszoda által biztosított edző és saját testnevelő +
kísérő
 Úszásra járó tanulók: kötelező úszásoktatásban
részesülő 2. és 4. évfolyam teljes körűen

2. A fenntartó minőségirányítási programjának intézménytípusunkra vonatkozó elvárásaiból adódó
intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése
CÉL
1.
Pályairányítási
tevékenység javítása

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

2. Káros
szenvedélyek
megelőzése,
egészséges
életmódra,
normakövető és
környezettudatos
magatartásra nevelés

 Dohányzók
és
rendszeresen
alkoholt
fogyasztók száma
 Drogstatisztika
 Felvilágosító előadások és
azokon résztvevők száma

3. Nyári napközis
tábor szervezése

 Táboroztatásban
résztvevők száma

4. Differenciált
felkészítési forma
bővítése az
eredményesség
érdekében

 A tanulási nehézséggel
küzdő tanulók számára
egyéni fejlesztési terv
készül.
 Statisztikai
adatok,
lemorzsolódók
száma,
versenyeredményesség

TELJESÜLÉS
 Pályaválasztási koordinátor segíti
 Pályaorientációs terv szerint folyik
 Programok: képzési vásár, továbbtanulási szülői
értekezlet, szándékfelmérés, látogatás FIT-ben, TISZK
tréninget tartott 8. osztályosoknak, kiemelt program:
üzemlátogatások - 7 üzemben 70 fő (7-8. évf.);
 Továbbtanulási adatok: Gimnázium – 22%; szakközépiskola – 54%; szakiskola – 24%; HH: 10% - G; 60% - SZK;
30% - SZI; HHH: 100% - SZI
 Fellebbezések száma: 4
 Középiskolák visszajelzéseinek elemzése: ld. honlapon
különös közzétételi lista
 Egészségnevelési program alapján
 Egészségnevelésben
szerepet
játszó
tantárgyak
ismeretanyaga; kompetencia alapú oktatás – szociális és
életviteli kompetencia, egészségnevelési szakkör
 Iskolai védőnő tevékenysége: osztályonként 2-2
egészségnevelő óra. Témák: higiénia, fogápolás,
táplálkozás, dohányzás, szexualitás; egészségkárosító
magatartás (résztvevők osztályok teljes körűen)
 Programok: iskolai egészséghét, részvétel az újraélesztési
programban, DADA program 6. a osztályban
 Szülők tájékoztatása megtörtént
 Dési iskolában táborozik: 16 fő (4%): HH-s 9 fő, HHH-s 8
fő; az összes turnust igényli: 11 fő;
 Erzsébet-táborban vesz részt: 40 fő
 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők
száma: 32 fő
 Fejlesztésük: egyéni fejlesztési terv alapján; Kiemelt
feladat: tanulás tanulása; kooperatív technikák
alkalmazása;
 Interaktív tábla alkalmazása motiváltságukat növeli
 Sikeresek aránya: 84%
 Versenyeredményt sportban, rajzpályázaton érnek el.

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.

TELJESÜLÉS
 Magatartásátlag: 4,0
 Problémát okozó tanulók száma: 30; szükséges
intézkedések megtörténtek
 Dicséretek száma: 428, (tanulók 42%-a)
 Elmarasztalások száma: 323 (tanulók 29%-a)
 Magatartási és tisztasági verseny: szempontrendszer,
értékelés megfelelő; jutalmazás megtörtént; Verseny
eredménye: 1. hely 4,a, 7.b; 2.hely 3.b, 5.b; 3. hely 4.b, 8.b
 Teendők problémák esetén: családlátogatás, szülői
konzultáció, nevelői team megbeszélés, kapcsolatfelvétel
családsegítővel

2. Német nyelv

Cél: A nyolcadikos tanulók
legalább harmada tudjon

 Méréseredmények: beszédértés – 87%, szóbeli kifejezőkészség – 85%, olvasásértés – 77%; szókincs – 69%;
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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. Informatika

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

nyelvhelyesség – 84%, írásbeli kifejezőkészség - 77%
 Nyelvvizsga: 5 tanuló
 Versenyek: országos levelezős verseny – 12. helyezés és
arany minősítés; megyei versenyen – 5. 7. 10. 13.
helyezés;
 Partneri elégedettség mutatói (német oktatás színvonala):
szülők – 89%; tanulók – 90%; munkatársak – 88%
 Mérések megtörténtek: az eredmények jók (ld. részletes
értékelésben)
 Versenyek: országos verseny – 1. (3db), 2. 3. 4. 10. 17.
helyezés; megyei versenyen – 1. (5db), 2. (7db), 3. (5db),
5. (6db), 6. helyezés; városi versenyen – 1. (13db), 2.
(12db), 3. (9db),
 Iskolai sportkörbe rendszeresen jár: 42%
 Egyesületben leigazolt versenyző: 29%
 Partneri elégedettség mutatói (sportélet – testnevelés
oktatása): szülők – 94 és 88%; tanulók – 92 és 87%;
munkatársak – 93 és 91%
 Méréseredmények: elektronikus kommunikáció – 80%,
internet-használat – 82%; szöveg formázása – 80%,
táblázat szerkesztése – 74%; kép szövegbe illesztése 82%
 Versenyeredmény: 3. helyezés Bercsényi iskola versenyén
 Oktatás feltételei: 2 informatika terem; TIOP pályázat révén
39 új számítógép, 7 interaktív tábla
 Partneri elégedettség mutatói (informatika oktatás
színvonala): szülők – 81%; tanulók – 86%; munkatársak –
83%

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER
1. Vezetési feladatok
2. Tervezési feladatok

3. Ellenőrzési feladatok
4. Mérési feladatok
5. Értékelési feladatok

Az érvényben lévő dokumentumok (Alapító Okirat, Pedagógiai Program,
Minőségirányítási program, Szervezeti és működési szabályzat, Házirend, Kollektív
Szerződés) és a jogszabályok alapján történik.
A MIP-ben meghatározott a tervezési feladatok az iskolai élet egészét átszövik,
melynek jellemzője az alaposság, sokoldalúság, prioritások figyelembe vétele. A
napi munka szervezése zökkenőmentes.
Fontos: minden pedagógus részéről a házirend egységes betartatása.
Feladat: az iskolai nagyrendezvények előkészítésekor a rendezvényterv mindenre
kiterjedő átgondolása, egyeztetés az érintettekkel, felelősök meghatározása.
Végrehajtása a munkatervben, PP-ben és MIP-ben meghatározottak szerint történik.
Feladat: a dokumentumok szakszerűbb vezetése, a feltárt hiányosságok határidőre
történő javítása; óralátogatások növelése.
Partneri igény- és elégedettségmérés; országos kompetenciamérés; PP-ben, MIPben meghatározott tantárgyi mérések: elemezés, következtetések levonása,
visszacsatolás megtörtént.
Az értékelési feladatokat a szabályzatnak megfelelően folyamatosan végeztük
minden területen. A tapasztalatokból a szükséges következtetéseket levontuk.

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. A 6. évfolyam
iskolai átlaga mind matematikából, mind szövegértésből az országos átlag fölött van, a családi háttérindexet is
figyelembe véve az eredmény még pozitívabb képet mutat. A 8. évfolyam átlagai kicsivel az országos átlag alatt
vannak, a családi háttérindex alapján az eredmény itt is pozitív. A következő évi mérésekre is a korábban
meghatározottak szerint készülünk.
Szombathely, 2012. június 15.
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Értékelés a minőségirányítási program megvalósulásáról - 2011/2012-es tanév
Az iskola fenntartójának 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 más 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. 22 gyereket érint. Fejlesztésüket két
fejlesztőpedagógus végzi. Nagy segítséget jelent a gyerekeknek a gyógypedagógus és a logopédus is. A szülők
mindig kapnak értesítést a problémákról, folyamatos az esetmegbeszélés és az egyeztetés.
Évek óta a tantestület figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, A idei tanévben több mint 800 ezer forintot
kaptak /pl.: TIOP interaktív táblák, LUK támogatás/. Általában elmondható, hogy a gyerekek reálisan választanak
középiskolát a továbbtanulásuk alkalmával. Ezt segíti elő a pályaválasztási koordinátor és az üzemlátogatások. A
tanároknak, az osztályfőnököknek nagyon nagy szerepe van az önértékelés kialakításában. A káros szenvedélyek
megelőzésére és az egészséges életmódra nevelésre sok segítséget adnak a védőnői előadások. Több szervezet
tartott tájékoztató előadást ezekben a témakörökben. Az idei tanévben több külső szakembert is felkértek
/kábítószer, dohányzás, alkohol stb. … / előadások megtartására. A sok nehezen kezelhető gyermek ellenére a
tanulók magatartása általában megfelelő. Kevés a komoly probléma /lopás, verekedés/. Ez a pedagógusok
következetes, egységes és áldozatos nevelésének eredménye. A szaktárgyi képzést jónak tartjuk, ezt az elért
eredmények is mutatják.
A program megvalósulását jónak értékeljük.
Szombathely, 2012.06.19.
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Dési Huber István Általános Iskola Dési Huber István Grundschule
IMIP éves értékelés
2011/2012. tanév
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
Minden intézménytípusra
Az intézmények pedagógiai A 2011/2012. tanévben a központilag meghatározott és
programjaiban,
az ÖMIP-ben megfogalmazott fenntartói elvárásokat
beépítettük az éves munkatervünkbe és ezek alapján
esélyegyenlőségi és a
megfogalmaztuk
az
intézményünkre
vonatkozó
minőségirányítási
rendszerükben
elvárásokat, célkitűzéseket.
megjelennek az ÖMIP-ben
megfogalmazott elvárások
1.
Külső és belső
Fenntartói ellenőrzés a működést és a
ellenőrzések eredményei,
célszerűséget, valamint a támogatási igény indokoltságát
vizsgálta, amely szerint az iskola megfelelt a fenntartói
jelzései pozitívak
elvárásoknak.
2.
A belső ellenőrzés az intézményi bevételek
nyilvántartására, a számlázásra vonatkozott. A vizsgálat
megállapításai: a tervezett bevételek teremkiadásokból
realizálódnak, az étkezési lemondásokra nagy figyelmet
fordítunk, a számlázás szabályos.
3.
Fenntartói ellenőrzés kiterjedt a személyi
juttatások
és
a
bérgazdálkodás
gyakorlatának
vizsgálatára is, amely szerint a dolgozók személyi
anyaga rendben van, a besorolásuk összhangban van a
személyi anyag dokumentumaival. A jubileumi jutalmak
kifizetése a jogszabályi előírásoknak megfelelt. A
tervezés és a személyi anyagokban feltűntetett adatok
egyezőséget mutatnak.
Intézményünkbe a tanév folyamán folyamatosan
Szükség esetén biztosítja
érkeztek tanulók más iskolákból, gyakran nem a legjobb
különbözeti vizsga
tanulmányi eredménnyel és felkészüléssel, valamint
letételének lehetőségét
magatartási problémákkal. A szaktanároknak egyéni
Szükség esetén
bánásmóddal
gondoskodtak
a
felvett
tanulók
gondoskodik az átvett
tanuló felzárkóztatásáról
felzárkóztatásáról, beilleszkedésének segítéséről. A
Szakképzés tekintetében
különbözeti vizsgák letételéhez feladatbankot dolgoztunk
szakmai programjában
ki.
rögzíti a beszámíthatóság
feltételrendszerét
Az Esélyegyenlőségi terv
Az Esélyegyenlőségi tervnek megfelelően iskolánk
valamennyi tanulója számára biztosítjuk az egyenlő
megvalósulása
hozzáférést a nevelő-oktató munka különböző formáihoz.
Az esélyteremtést biztosító
szervezeti formák, illetve
Különös odafigyeléssel gondozzuk a hátrányos helyzetű
programok megvalósítása
tanulókat. Színes, változatos programokat szervezünk
számukra. Felzárkóztatási foglalkozásokon segítjük
behozni az egyes fejlesztési területeken mutatkozó
hátrányukat. A velük való foglakozást részletesen
tartalmazza a Gyermek- és ifjúságvédelmi beszámoló.
Megfelelő képzettséggel
Iskolánk Alapító okiratának megfelelően felvállaltuk az
integrált nevelést - oktatást. Ennek megfelelően a
rendelkező pedagógusok
száma
tanévben 24 SNI-s tanuló integrált oktatását végezték
Ellátott gyermekek, tanulók kollégáink 8 osztályban 3 fejlesztő pedagógus és 2
száma
gyógypedagógus szakszerű közreműködésével. Rajtuk
Rendelkezik fejlesztési
kívül logopédus és pszichológus is foglalkozott a
programmal
tanulókkal.
Szükség esetén speciális
tárgyi feltételek megléte
Az idegen nyelvek oktatása prioritást élvez Pedagógiai
Nyelvvizsgát tett tanulók
programunkban. Tanulóink angol és német nyelvet
száma
tanulnak 1-8. évfolyamig. Emelt szinten oktatjuk a német
Versenyeken elért
nyelvet heti 5 órában 6-8. évfolyamig. 2. idegen nyelvet a
eredmények
7. évfolyamtól választhatnak a tanulók.
Megjelenése a tanulási-

13

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

Tehetséggondozás
javítása

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

A 8. évfolyamon emelt szinten tanuló diákok – 10 fő –
sikeresen letették az ún. Dési nyelvvizsgát.
Az idei tanévben már 1-3. évfolyamon működött egy-egy
osztályban a két tannyelvű oktatás. Az eredmények
nagyon bíztatóak, a jövő évi beiskolázás is sikeres volt. A
3. évfolyam két tanítási nyelvű osztályának tanulói év
végén kis záróvizsgát tettek.
Versenyeken elért eredmények:
A Paragvári iskola által szervezett városi szintű „Lerne
gerne Deutsch” csapatversenyen iskolánk tanulói 3.
helyezést értek el.
Az országos német tanulmányi verseny megyei
fordulójába jutott 1 tanuló.
Városi szintű német nyelvű versmondó versenyen az
alsó tagozat minden évfolyamából részt vett egy-egy
tanuló.
Az iskolánk által szervezett városi szintű német nyelvi
internetes versenyre 13 csapat nevezett. A verseny 2
fordulós volt.
Iskolánk 7-8. évfolyamos, emelt óraszámban német
nyelvet tanuló diákok számára országismereti internetes
versenyt hirdettünk.
Szeptembertől két számítógépterem áll a tanulók és
tanárok rendelkezésére, mivel a TIOP 1.1.1 pályázat
keretében egy korszerű informatika szaktanteremmel
bővült iskolánk. Így 279 tanulóra már 39 számítógép jut.
Ugyancsak a fenti pályázat keretében 10 interaktív táblát
szereltek fel a tantermekben, amelyet hamar
megkedveltek a kollégák és a diákok. A táblahasználatra
való felkészítés 23 fő esetében 10 órás és 6 főnek pedig
30órás felkészítéseken folyt. Informatikai ismeretek
alkalmazása a nevelőtestületünk minden pedagógusa
számára nélkülözhetetlen. 3 fő rendelkezik ECDL
vizsgával, illetve többen felhasználói ismeretekkel. A
kollégák többsége a mindennapi munkájában használja,
alkalmazza ezen ismereteit. Két informatika szakos
pedagógus vezetésével 3. osztálytól tanulják diákjaink az
informatikát.
Fontos célunk, hogy a tanulók képesek legyenek
informatikai ismereteik használatára és folyamatos
megújítására. Az iskolai könyvtárban is lehetőség van a
számítógépek használatára. Az iskolaotthonban, a
napköziben, valamint a tanulószobában is igénybe veszik
a számítógépeket a házi feladataik elkészítésére,
anyaggyűjtésre, gyakorlásra, és esetenként a szabadidő
eltöltésére is. A tanulóknak egyre többször adunk olyan
feladatokat, amelyeknek a megoldásához szükség van a
számítógépre,
a
tanult
informatikai
ismeretek
alkalmazására.
A
tehetséggondozásra
nagy
hangsúlyt
fektet
intézményünk. Tanulóink aktívan és szívesen vesznek
részt iskolai, városi és megyei versenyeken, melyeken az
elért eredmények jórészt képességeik és felkészítésük
függvényében
alakul.
A
tehetséges
tanulók
mentorálására az idei tanévben 6 tehetséggondozó kört
működtettünk (alsós anyanyelv, alsós német nyelv
kémia-környezetvédelem,
természettudomány,
történelem, informatika,), és egyéni fejlesztéssel is
segítettük tehetségük kibontakoztatását.
Versenyeredményeink a honlapunkon részletesen
megtalálhatóak.
Német nyelvből 8. évfolyamon 10 tanuló sikeresen letette
a Dési nyelvvizsgát. A két tannyelvű 3. a osztályosok
először tettek az év végén „Kleine Sclußprüfung” vizsgát,
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Művészeti képzések
szintjének egymásra
épülése
Mindennapos testmozgás
feltételeinek javítása

Művészeti áganként a
képzésben résztvevő
tanulók számának
alakulása intézményi
fokonként
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
Nyertes/beadott pályázatok
száma
Elnyert/igényelt támogatási
összeg évente
Levelező rendszert
használók száma
Határidő túllépéseinek
száma
Tájékoztatási
kötelezettségek betartása

Intézmény pályázati
lehetőségek jobb
kihasználása
Információs rendszer
hatékonyságának
növelése

Városi ünnepségeken
való részvétel javulása

Műsorral jelentkező
intézmények száma
A rendezvényt látogató
diákok száma

Kisebbségi nevelésoktatás lehetősége

Az oktatásban résztvevő
csoportok, tanulók száma

amelyet mind a 22 tanuló teljesített.
Alapfokú művészeti képzésben /társastánc/ részesült a
tanévben az 1-4. évfolyam valamennyi tanulója, az 5.
osztályosok pedig testnevelés óra keretében folytatták a
tánctanulást.
A mindennapos testmozgás feltételei biztosítottak
iskolánkban. Tágas udvari sportpályák, felújított
tornaterem és kondi-terem várja a tanulókat.
A tanórán kívüli sportra magas óraszámot és gazdag
kínálatot biztosít az iskola. Az alsó tagozatos tanulók
szabadidős tevékenységében is napi szinten biztosított a
testmozgás.
A személyi feltételek adottak: 100 %-os a szakos
ellátottságunk, 1 kollégának egyetemi végzettsége van.
Szervezett úszásoktatáson a 2. és 3. évfolyam tanulói
vettek részt ebben a tanévben az OMK-ban és a Városi
uszodában. A személyi feltételeket a fenntartó
biztosította. Sajnálatos módon a testnevelő kollégáknak
év közben ezért mínusz óraszáma keletkezett, amelyet
helyettesítéssel kellett ledolgozniuk.
Tantestületünk tagjai ebben a tanévben részt vettek
szakmai és módszertani továbbképzéseken. Oklevelet
adó továbbképzésen vett részt a tanévben 2 kolléga.
Közülük 1 kolléga mester szakon szerzett diplomát, 1
kolléga képzése még folyamatban van. 30 órás
akkreditált továbbképzésen vett részt 8 kolléga, igazolást
adó továbbképzésen 13 kolléga. A TÁMOP 3.1.5.
pályázat fenntarthatósága keretében több alkalommal
belső továbbképzést szerveztünk a munkaközösségek,
illetve a tantestület számára. Több bemutatóórát,
foglalkozást is szerveztünk a kollégák számára.
Az iskola pedagógusai ettől a tanévtől 4 szakmai
munkaközösségben
tevékenykednek.
A
munkaközösségek szakmai bemutatkozása és céljai az
iskolai honlapon találhatóak, az idei tanév beszámolóit az
iskola év végi beszámolója tartalmazza.
A tanév folyamán beadott nyertes pályázatok száma 7.
Az elnyert támogatási összeg a 2011/2012-es tanévben
20.000 Euro + 220.000,- Ft volt.
Az
intézmény
törekedett
a
tájékoztatási
kötelezettségeknek eleget tenni, a fenntartói határidők
pontos betartására. Intézményi szinten a határidők
betartása, az adminisztráció pontossága javuló
tendenciát mutat. A belső információs rendszer
működtetésének
hatékonysága
a
kölcsönös
együttműködésen múlik. További feladataink közé
tartozik az információs rendszer hatékony működésének,
működtetésének javítása az információk megfelelő
átadási
módjának
kidolgozása.
Javasoljuk
a
munkaközösség-vezetőkkel való rendszeres szakmai
tanácskozás tartását havi gyakorisággal az aktuális
feladatok megbeszélése céljából.
Iskolánk új kezdeményezése volt a tanévben, hogy
csatlakoztunk a Weöres Sándor Színház Kis versmondás
városi programjához. A rendezvényen a felsős diákjaink
vettek részt, amellyel az volt a célunk, hogy minden
tanuló tevékeny részese legyen az ünnepnek.
Kisebbségi nevelés - oktatás az iskolánkban szervezett
formában nincs. Integráltan, beépítve foglalkozunk a
kisebbségek kultúrájával, hagyományaival.
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Működjön az
intézményben mérési
értékelési és
teljesítményértékelési,
minősítő rendszer

Mérések eredményei

Az intézményben működik a mérési, értékelési rendszer.
Az
országos
kompetenciamérés
eredményeit
feldolgoztuk, az ebből adódó feladatokat a következő
tanévre meghatároztuk, a fejlesztési feladatokat pedig a
következő tanév tanmeneteiben hasznosítjuk.
A mérések eredményeit az IMIP- értékelés melléklete
tartalmazza.
A tanévben a pedagógiai programban rögzítettek és az
Minőségirányítási
A pedagógiai munka
éves munkatervben meghatározottak szerint mértük és
rendszer működtetése
különböző területeinek
folyamatos mérése,
értékeltük
az
oktatás
különböző
területeinek
értékelése
eredményeit. A mérési csoport vezetője az országos
Az intézményi munka
kompetenciamérés szakszerű előkészítésével szervezte
különböző területeinek
meg a mérés zavartalan lebonyolítását. A 6. évfolyam
folyamatos mérése,
egyik osztályában kiegészítő kompetenciamérésen
értékelése
vettünk részt.
Az előző évi kompetenciamérés
eredményeinek értékelését és az ebből adódó feladatok
meghatározását a melléklet tartalmazza.
Általános iskolák
Kollégáink magas % arányban alkalmazzák oktatóCsökken a
Differenciált felkészítési
lemorzsolódások száma
forma bővítése az
nevelőmunkájukban a differenciált, valamint egyéni
Növekszik a versenyeken
eredményesség
fejlesztésen alapuló felkészítési formát tanórán és
eredményesen szereplők
érdekében
tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt, melyet az iskola
heterogén tanulói összetétele is indokol. Ennek ellenére
száma
Egyéni fejlesztési terv
meglehetősen magas a javítóvizsgát tehető tanulók
szerint tanuló diákok száma száma. Az SNI-s, a tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók, valamely tantárgy/résztantárgy értékelése és
minősítése alól mentesített tanulók hatékonyabb
fejlesztése érdekében kollégáink a gyerekek számára
egyéni fejlesztési tervet készítettek.
Pályairányítási
Fellebbezések számának
Pályaorientációs
tevékenységünk
következtében
tevékenység javítása
alakulása
valamennyi tanulónk felvételt nyert a középiskolába. A
Középiskolák visszajelzései tanulók 9. évfolyamon történő nyomon követése nem
a 9. évfolyamon tanulók
megoldott a középiskolák hiányos visszajelzése miatt.
teljesítményéről
Káros szenvedélyek
Dohányzók és a
Iskolánkban évek óta tervszerűen és szervezetten
megelőzése, egészséges rendszeresen alkoholt
működik a rendőrség által összeállított bűnmegelőzési
fogyasztók száma
program. Ebben a tanévben is kötött szerződést az iskola
életmódra, normakövető
Drogstatisztika
a Vas Megyei Rendőrfőkapitánysággal. A rendőr
és környezettudatos
magatartásra nevelés,
Felvilágosító előadások, és munkatársak havonta egy alkalommal osztályfőnöki óra
iskolai agresszió
az azokon részt vevők
keretében találkoztak a 6.b és a 7.a osztályos tanulókkal.
megelőzése
száma
A diákok itt ismerkedtek meg a D.A.D.A program
tematikájával. Külön öröm számunkra, hogy a témában
szervezett megyei versenyen tanulóink 1. helyezést értek
el.
A Dési diáknapon a 7. évfolyam tanulói számára
speciális rendőrségi bemutatót szerveztünkk.
Iskolánk sokat tesz az egészséges életmódra,
környezettudatos magatartásra nevelés terén. A téma
fontossága miatt évek óta segíti munkánkat az iskolai
védőnő is.
Megrendezésre került az „Egészséghét” című program.
Az ifjúságvédelmi órák témái szervesen kapcsolódtak a
DADA program tematikájához. Olyan osztályokban
kerültek megtartásra ezek az órák, ahova a rendőr
kollégák nem jutnak el. A gyerekek az életkoruknak
megfelelő szinten jutottak ezáltal hasznos ismeretekhez.
Nyári napközis táborok
Táboroztatásban
A fenntartó által szervezett nyári napközis táborban –
szervezése
melynek iskolánk ad otthont – összesen 632 gyerek vesz
résztvevők száma
részt, ebből iskolánk tanulóinak száma: 113 fő.
A balatonberényi Erzsébet táborba iskolánkból 30 tanuló
jelentkezett, a tantestületből 3 kolléga vesz részt a
táboroztatásban.
Dési Huber István Általános Iskola Dési Huber István Grundschule
Építse ki a német-magyar Évfolyamonként felmenő
A 2011/2012-es tanévben már 3 évfolyamon működött a
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két tanítási nyelvű oktatás
felmenő rendszerét
osztályok folyamatos
indításával.

rendszerben 1
osztály/csoport
működtetése két tanítási
nyelvűként

Működtesse az
iskolaotthont az egész
napos iskola szellemében
az 1-4. évfolyamon.

Évfolyamonként legalább 1
osztály iskolaotthonos
formában működik.
4. évfolyamon a tanulók
fokozatos felkészítése az
önálló tanulásra a házi
feladat elkészítésében.

Javítsa a felzárkóztató
oktatás hatékonyságát,
csökkentse az 1-4.
évfolyamon a
felzárkóztatásra szoruló
tanulók, a 4-8.
évfolyamon az
évfolyamismétlők
arányát.

Csökken a felzárkóztatásra
szoruló tanulók száma az
1-3 .évfolyamon.
4-8. évfolyamon csökken
az elégtelen osztályzatot
kapott tanulók száma.
Csökken az
évfolyamismétlők aránya

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

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

két tanítási nyelvű oktatás teljes osztályban.
A 3. évfolyam végén kis záróvizsgát szerveztünk,
melynek követelményeit valamennyi tanuló teljesítette. A
következő tanévre is sikeres volt a beiskolázás a két
tannyelvű osztályba.
Az oktatás hatékonyságáról és színvonaláról pozitív
visszajelzések és tapasztalatok vannak.
Az alsó tagozaton 1 osztály kivételével valamennyi
osztály
iskolaotthonos
formában
működik
(7
tanulócsoport). A 4. évfolyamon tanítóink nagy figyelmet
fordítanak
az
önálló
tanulás
módszereinek
megismertetésére: a tanulókat felkészítik az önálló
tanulásra, a házi feladatok önálló elkészítésére.
A tanév folyamán a szabadidős tevékenységsorán
projektek formájában az évszakokhoz, jeles napokhoz
kapcsolódó témaköröket dolgoztunk fel. Ezeken a
programokon a gyerekek nagy örömmel és aktívan vettek
részt.
A
rászoruló
tanulók
számára
felzárkóztató
foglalkozásokat,
egyéni
fejlesztési
csoportokat
szerveztünk, 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. 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 /4/. A felső tagozaton
még mindig magas az elégtelen osztályzatot kapott
tanulók száma, amelyet a jövőben a tanulók tanulási
motivációjának pozitív befolyásolásával, a felzárkóztatási
lehetőségek bővítésével kívánunk csökkenteni.
A Házirendet a tanulók ismerik, de a betartásával,
betartatásával még vannak problémák egyes tanulóknál.
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 tanév folyamán több alkalommal tartott a
védőnő
egészségneveléssel
kapcsolatos
foglalkozásokat, osztályfőnöki és szaktárgyi órákon is
foglalkoztak a tanulók a témával.
A kollégák saját területükön beépítik és alkalmazzák a
kompetencia alapú oktatás korszerű módszertani
elemeit. Ebben a tanévben különösen nagy hangsúlyt
fektettünk az IKT megvalósítására, alkalmazására, a
digitális táblák nyújtotta lehetőségek kihasználására.
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.

Melléklet:
1. 2011. évi Országos kompetenciamérés eredményei, feladat-meghatározás
2. Szülői közösség éves értékelése
Szombathely, 2012. június 21.
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1. sz. melléklet
Országos kompetenciamérés 2011
Szövegértés
Eredmények
A 6. évfolyamon intézményünk eredménye az országos átlag feletti 1507 képességpont, a 1472-1540 konfidenciaintervallumon belüli. A 8. osztály eredménye szignifikánsan nem tér el az országos eredménytől.
A CSH-index tükrében megállapítható, hogy iskolánk szövegértés-eredményei az egyes évfolyamokon nem
különböznek a várhatótól.
A 8. osztályosok 6. osztályban elért eredményei alapján látható, hogy a 8. évfolyamra is az elvárható módon
teljesítettek.
Az 6. évfolyam esetében a 2011. évi eredmények a 2010-es, 2009-es és 2008-as eredményeknél szignifikánsan
magasabbak. A 8. esetében pedig csak a 2009. évi mérési eredménynél jobb az idei, a többi évben nincs
különbség.
Összegzés
A 2011. év mérési eredményei a szövegértés tekintetében megfelelőek, célunk a jelenlegi eredmények alapján a
következő mérés elvárható eredményeinek teljesítése. Kiemelt feladat viszont a 6. évfolyamosok esetében a 3.
szint, a 8. évfolyamosoknál pedig a 4. szint elérése.
Az 5. és a 7. évfolyamon pedig az eddigi tapasztalatoknak megfelelően a szövegértés fejlesztése, az egyes
feladattípusok begyakorlása, alkalmazása ismeretlen, különböző műfajú, 2-3 szöveg/tanóra szövegek esetében.
A mérési eredményekből következő feladatok
1. Az eredmények vizsgálata és a következtetések levonása különös tekintettel a most 7. évfolyamra,
hiszen jövőre ők már a második mérésen vesznek részt.
2. Az egyes évfolyamok meghatározott képességszintjeinek az elérése érdekében az a feladattípusonkénti
további elemzés elvégzése
3. A 2012/2013-ban hatodik és nyolcadik évfolyamosok fejlesztésének tervezése tantárgyi és tantárgyközi
keretek között, kiemelve a megfelelő szint teljesítését
4. A 2012/2013-ban ötödik és hetedik évfolyamosok fejlesztésének a tervezése tantárgyi és tantárgyközi
keretek között, kiemelve a megfelelő szint teljesítését
5. Az ismeretterjesztő szövegek feldolgozásának tanítása tantárgyközi feladat
6. A szövegértés alkalmazását segítő feladatok, házi feladatok adása
7. Az olvasási és szövegértési nehézséggel küszködő tanulókat a TKVSZRB-hez kell elküldeni vizsgálatra,
hogy gyógypedagógusi fejlesztést kaphasson
Szombathely, 2012. június 19.
Országos kompetenciamérés 2011.
Matematika
Eredmények
Megnevezés
Dési
Országos
Megyeszékhelyek
Szombathely

2010.
6.évfolyam
23fő
1521
1498
1539
1522

2010.
8. évfolyam
40fő
1677
1622
1647
1671

2011.
6. évfolyam
36 fő
1440
1486
1528
1518

2011.
8. évfolyam
47 fő
1658
1601
1631
1670

6. évfolyam az országos átlag alatt, 8. évfolyam az országos átlag felett van.
6. évfolyam és 8. évfolyam is a szombathelyi átlag alatt van.
A 6. évfolyam 1440 ponttal a 10. helyet, a 8. évfolyam 1658 ponttal 8. helyet érte el 11 iskola közül Szombathelyen.
2009-ben a mostani 8. évfolyam 6. évfolyamos eredménye szintén a 8. hely volt
Összegzés
Az eredmény nagyon függ a hozott érték indexétől, a tanulók otthoni helyzetére utaló indexétől: a tanuló háttere,
otthoni körülményei, otthoni tanulást segítő eszközök, szülők iskolai végzettsége, család hozzáállása a tanuláshoz.
Iskolánkban szélsőségesebb képességű tanulók vannak, sajnos a gyenge képességű tanulók száma egyre nő.
A jól tanulók túlnyomó többsége szorgalommal éri el eredményeit, nekik is nehézséget jelent az újszerű, összetett,
logikai feladat.
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A közepes tanulók rendszertelenül, értelmetlenül készülnek, képességeiknek korláta van, szövegértési problémáik is
akadnak.
A gyenge tanulók olvasási gondokkal is küzdenek, szövegértésük és értő olvasásuk gyenge, gondolkodni is lusták,
érdektelenek.
Az iskola megítélésében figyelembe kell venni, hogy milyen hátterű az iskola tanulóinak összessége, az iskola
lehetőségeihez mérten mit tud kihozni tanulóiból.
Feladataink:
-Matematika oktatása során a tanulókat megtanítani a matematika használatára, a feladatmegoldó tudásukat
használják a matematikailag értelmezhető problémák megoldásában.
-Alaposabb átgondolás, hogy milyen képességű tanulók kerülnek fel a felső tagozatra.
-Szövegértés, szövegértelmezés, értő néma olvasás fejlesztése minden tárgyból.
-Probléma felismerő, megoldó, következtetési képességek fejlesztése.
-Ábrák, grafikonok, adatok értelmezése.
-Tudás felszínen tartása, a tanultak alkalmazni tudásának fejlesztése.
-Többet gyakorolni a felmérésre, hasonló típusú feladatok megoldása, az interaktív tábla adta lehetőségek
maximális kihasználása.
Szombathely, 2012. június 19.
2. sz. melléklet
Az SZM értékelése a 2011-2012. tanévről
Az SZM és az iskolavezetés kapcsolatát jónak tartjuk. Igazgató Úr az év során rendszeresen beszámolt az
iskolával, a tanulókkal, a programokkal, az oktatással kapcsolatos információkról. Sajnos a választmányi tagok
közül továbbra is kevesen képviselik osztályukat az értekezleteken. Az SZM továbbra is szorgalmazná, hogy a
megbeszéléseken vegyen részt egy-egy alsó-és felső tagozaton tanító pedagógus, hogy hatékonyabbá váljon a
szülők és a pedagógusok közötti kapcsolat, párbeszéd.
Ennek a kölcsönösségnek a szép példája a hagyományos Szülő-Pedagógus Találkozó, melyet az idei tanévben
októberben nagy sikerrel tudta az SZM megszervezni és lebonyolítani. A rendezvény teljes bevételét átutaltuk az
iskola Alapítványának számlájára.
Az oktató-nevelő munka színvonalára mind az iskola vezetősége, mind a pedagógusok, mind a technikai-ügyviteli
dolgozók nagy gondot fordítanak.
Az iskola idegen nyelvi-két tannyelvű oktatása magas színvonalú a szülők elégedettségére.
Az iskolában dolgozó pedagógusok oktató-nevelő munkájukban differenciáltan foglalkoznak az arra rászoruló vagy
az arra érdemes tehetséges gyermekekkel. Az SNI-s, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára
rendszeres felzárkóztató foglalkozásokat tartanak, melyek szintén hatékonyan működnek.
Örömmel üdvözöljük a drámapedagógiai elemek, a tánc, a zene, a kreatív foglalkozások meglétét a napi élet során.
Az iskola informatika oktatása, számítógéppark ellátottsága, a szakköri-könyvtári ellátottság nagyon jó színvonalú.
A kompetencia alapú oktatás, a projekt szellemben megrendezésre kerülő projekt hetek-napok, a Comenius
program nagy sikernek örvend a diákok körében és a lelkes és odaadó pedagógusok munkáját dicséri a gyermekek
aktív részvétele ezeken a programokon.
Mind a beiskolázási, mind a továbbtanulási program színvonalas, sokszínű és sikeres volt.
A mindennapos mozgás lehetőségét a tanórai foglalkozásokon kívül a délutáni tömegsport és sportfoglalkozások is
biztosítják, melynek feltételei megfelelőnek mondhatóak. Jó lenne azonban a diákok részéről a nagyobb érdeklődés,
aktivitás.
Szomorúan tapasztaljuk, hogy a tanórákon kívüli időben, délutánonként nagyon sok a csellengő, randalírozó
gyermek az iskola körül és a lakótelepen. Talán megoldás lenne, ha a szülők meggyőzésével a felső tagozatos
gyermekek szülei beíratnák gyermekeiket napközibe vagy tanulószobába.
Sok gyermek viselkedése, beszédkultúrája, magatartása kivetnivalót hagy maga után. Örömmel vennénk, ha az
osztályfőnöki órákon behatóan foglalkoznának a tanulók a Házirenddel, valamint a helyes viselkedési- és
illemszabályokkal, közösségi normákkal.
Több és ismételt felvilágosító órát szorgalmaznánk-főleg a dohányzás, a káros szenvedélyek, a szexualitás, az
egészséges életmód, stb. terén.
Köszönjük a pedagógusok szeretettel végzett, magas színvonalú oktató-nevelő munkáját!
Köszönjük a szabadidős tevékenységek, a különböző tanulmányi-és egyéb versenyek, a hagyományos
rendezvények, kiállítások, stb. szervezésében és lebonyolításában résztvevő gyermekek és pedagógusok munkáját!
Köszönjük a technikai-és ügyviteli dolgozók nagy gonddal, szakmai hozzáértéssel végzett munkáját!
Szombathely, 2012. június 8.
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CÉL

TELJESÜLÉS
MUTATÓJA

TELJESÜLÉS

Biztosítani az összhangot a Az elvárásoknak
központi és a fenntartói
megfelelő intézményi
elvárások valamint az
stratégia kialakítása
intézményi célok között
Szabályos gazdálkodás
A GAMESZ átvételt követő
új ügyviteli és gazdasági
rend megszervezése
Átjárhatóság biztosítása
Segíteni az új tanulók
zökkenőmentes
beilleszkedését,ha
szükséges, felzárkóztatását

Az intézményi dokumentumok törvényi előírások
szerinti működtetése, aktualizálása megvalósult:
- Alapító Okirat
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Pedagógiai Program
- Házirend
A szabályzatok aktualizálása határidőre megtörtént.
A belső ellenőrzés során a gazdálkodással
kapcsolatos előírások betartása, jogszabályoknak való
megfelelés volt a cél.

A jogszabályi előírások
szerinti eljárásrend
megvalósítása
naprakész belső
szabályzatok megléte
Tanulmányok
évfolyamvesztés nélküli
folytatása

A tanév folyamán történő tanulói mozgás esetén
különbözeti vagy osztályozó vizsga letételének
biztosítása szükség estén.
A tanév során iskolánkba érkező tanulók esetében
nem volt szükség különbözeti ill. osztályozó vizsga
letételére. A kollégák segítették az újonnan érkező
tanulók beilleszkedését.
A hátrányos helyzetű,
A felzárkóztatást igénylő tanulók megkapták az
Az esélyteremtés tárgyi,
személyi feltételeinek és a előírások szerinti fejlesztést. Értékeléskor az egyéni
illetve halmozottan
képességek szerinti minősítés, elbírálás az egyéni
hátrányos helyzetű
működés kereteinek
fejlődés tükrében történt. Ettől a tanévtől, első
gyermekek, tanulók
megléte
évfolyamon nagyon jól és hatékonyan működött az ún.
esélyegyenlőségének
„kéttanítós modell”. Mind a tanítók, mind a szülők
biztosítása
visszajelzései azt igazolják, hogy egy második
szakember jelenléte és munkája nagy segítséget
jelentett a gyermekek számára, jelentősen segítve a
tanulók haladását.
Tehetséggondozó órák, változatos tanórán kívüli
foglalkozások biztosították a tehetséggondozást.
Az oktatás megszervezésében több tantárgyból
(matematika, idegen nyelv, informatika, technika,
testnevelés) csoportbontásban folyik a képzés. A
csoportok kialakításában tudásszint vagy érdeklődés a
mérvadó, a csoportok közötti átjárhatóság mindig
biztosított.
Integrált nevelés-oktatás
A sajátos nevelési igényű Tanulói létszám: 567 fő
megvalósítása
Hátrányos helyzetű tanuló: 56 fő
tanulóknak a többi
gyermekkel együtt történő Halmozottan hátrányos helyzetű: 7 fő
Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 30 fő
nevelése, oktatása
Nevelési tanácsadó által két főnek számító : 38 fő
A törvényi előírásoknak megfelelően a rászoruló
tanulók egyéni , vagy kiscsoportos fejlesztésben
részesültek.
Idegen nyelv oktatásának
A tanulók minél nagyobb
Intézményünkben, 4. évfolyamtól két idegen nyelv
hatékonysága, kiterjesztése számban rendelkezzenek választható: az angol és a német. Mindkét nyelv
használható nyelvtudással oktatása csoportbontásban történik. A csoportok
kialakításánál 5. évfolyamtól a tudásszintet tekintjük
meghatározónak. Német nyelvet emelt óraszámban,
heti 5 órában tanulhatnak a kritériumoknak megfelelő
diákok.
5. évfolyamtól lehetőség van második idegen nyelv
tanulására is heti 2 órában.
Használható nyelvtudás kialakítását szolgálja a külföldi
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kapcsolatok folyamatos ápolása:
Évek óta nagyon jó a kapcsolatunk osztrák
testvériskolánkkal: Hauptschule
Oberpullendorf
Az együttműködés keretében évente többször
találkozhatnak tanulóink német anyanyelvű diákokkal,
pedagógusokkal. A partnerek kölcsönösen látogatják
egymás iskoláit, levelezéssel folyamatosan tartják
egymással a kapcsolatot. Ebben a tanévben is kétszer
került sor közös programokra: ősszel Ausztriában,
tavasszal iskolánkban.
A gyerekek mindig nagyon várják a találkozást osztrák
társaikkal, amely idén is jól sikerült és lehetőséget
biztosított a német nyelv gyakorlására.
Az előző két évben hatékonyan működő
COMENIUS pályázat sikeresen lezárult.
Projektünk nívódíjas lett, megkaptuk a megtisztelő : „
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KULTÚRÁÉRT”
elismerést. A sikeres együttműködés eredményeként
több iskolával folyamatosan kapcsolatot tartunk. A
tanév elején vendégünk volt a skót, francia és osztrák
társintézmény. Tanulóink és kollégáink színvonalas
műsorral, vetélkedőkkel és változatos kulturális
programokkal tették felejthetetlenné az együtt eltöltött
napot. Vendégeink Szombathely nevezetességeivel is
megismerkedtek.
- Az angol nyelvoktatás színvonalának emelése
érdekében, ebben a tanévben több héten keresztül,
egy angol anyanyelvű kolléga vett részt a tanórákon és
iskolai programjainkon, segítve tanulóinkat a
kommunikációban. Nagy élményt jelentett a
gyerekeknek, hogy személyes tapasztalatokat
szerezhettek az idegen nyelv tanulás hasznosításának
lehetőségeiről.
Mindezek nem csak a használható nyelvtudás
megszerzését, de más országok
kultúrájának, hagyományainak megismerését is
lehetővé teszik.
Versenyeken történő részvétel, nyelvvizsgázók száma
mutatja az eredményességet.
A tanulók gyakorlatban
Az informatika oktatása csoportbontásban történik.
Informatika oktatásának
alkalmazható tudással
Az oktatás hatékonyságát az ECDL vizsgára
hatékonysága
rendelkezzenek
Interaktív táblák
jelentkezők és a témához kapcsolódó
használata, pedagógusok
továbbképzéseken résztvevők aránya mutatja.
képzése
Pedagógusok által alkalmazott informatikai ismeretek.
Számítógépek száma: , oktatási célra 37 + a
pályázaton nyert gépek ( TIOP ) , közösségi célra 3
gép használható, adminisztratív célú munkaállomás : 6
gép.
Az intézménynek 8 hordozható gépe van, az oktatást
10 interaktív tábla segíti
Kollégáink egyre nagyobb számban használják ki a
digitális táblák és az informatikai eszközök által kínált
lehetőségeket oktató munkájuk során.
Tehetséggondozás javítása Javul az intézmény
Sokszínű tanórán kívüli tevékenység
tehetség-feltáró, tehetség- biztosítása.(szakkörök, művészeti csoportok,
gondozó tevékenysége,
sportkörök, tehetséggondozó órák)
eredményessége
Tanórán kívüli tevékenységek körét bővítettük (
gitároktatás, karate ).
Továbbtanulási mutatóink is állandó visszacsatolást
jelentenek.
Ebben a tanévben a pályaorientáció, pályaválasztás
témakörében végeztünk mérést.
A 66 nyolcadik osztályos tanulónk továbbtanulási
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Művészeti képzések
szintjeinek egymásra
épülése

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

Mindennapos testmozgás
feltételeinek javítása

Minden gyermek számára
biztosítottak legyenek a
mindennapos testmozgás
feltételei, lehetőségei

Szervezett úszásoktatás
lehetőségének biztosítása

Úszni nem tudó tanulók
számára a szervezett
úszásoktatás biztosítása

Egészségnevelés
hatékonyabbá tétele
Egészséges életmódra
nevelés

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,
lehetőségei
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mutatói a következők:
- gimnázium: 21 fő
- szakközépiskola: 29 fő
- szakiskola: 16 fő
Tanulóink kb. 80 százaléka az első helyen megjelölt
intézményben folytatja tanulmányait.
Valamennyi tanuló felvételt nyert valamely
középiskolába ill. gimnáziumba.
Néptánc oktatás, kerámia foglalkozás folyik a Pesovár
Ernő Alapfokú Művészeti Intézménnyel
együttműködve.
A LORIGO Táncsport Egyesület közreműködésével
társastánc oktatásban is részesülnek tanulóink.
A Bartók Béla Általános és Zeneiskola szintén
együttműködés keretében szolfézs foglalkozásokat tart
az intézményben. Erre épülve választhatnak
hangszeres oktatást a tanulók.
Az intézménynek egy tornaterme, egy aszfaltos pályája
van. Ezek kihasználtsága maximális. A heti 2,5-3
testnevelés óra mellett sportkörök közül választhatnak
tanulóink. A napközis szabadfoglalkozások keretében
is biztosított a napi testmozgás.
Ezek dokumentálása a szakköri naplókban
naprakészen megvalósult.
A tanév folyamán ősszel a 4. évfolyam tanulói, 77 fő
vett részt a kötelező úszásoktatáson a Fedett
uszodában, melyre a testnevelők kísérték őket.
Tavasszal az 1. osztályosok, 85 fő sajátíthatta el az
úszás alapjait az Oladi uszodában. A tanulók
utaztatását és kíséretét az iskola oldotta meg.
A program eredményesen zárult.
A kötelező egészségügyi vizsgálatok és oltások a
védőnő koordinálásával történnek.
Védőnőnk nagyon agilis, több különböző egészséges
életmódhoz, mentálhigiénéhez kapcsolódó előadást
tartott, versenyekre készítette fel tanulóinkat, ahol
országos szinten szép eredményt értek el.
Hiányzásokat az osztályfőnökök számon tartják,
ellenőrzik.
5-8. évfolyamon működtetjük Csendes Éva:
Életvezetési programját. A TISZK-től külső előadó
segítségével szervezünk programokat. Az iskolában
kiemelt feladat az egészségnevelés, októberben külön
hét áll rendelkezésre, melynek keretében minden
korosztály az őket érintő problémákat járhatja körül,
dolgozhatja fel.
Egy egészségnevelés témájú pályázat segítségével,
külső szakértők bevonásával, a témához kapcsolódó
változatos programok szervezésével erősíteni ezen
terület hatékonyságát.
A szakmai továbbképzéseken való részvételi igény,
illetve azok megvalósulása.
Pedagógusaink aktív részvétele az egyetemi
képzésben és egyéb szakmai képzéseken.
Ebben a tanévben is számos továbbképzésen vettek
részt kollégáink.
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

Információs rendszer
hatékonyságának növelése

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

Városi ünnepségeken való
részvétel javulása

A pedagógusok és a
diákok érdeklődnek a
városi ünnepségek iránt
Az intézmény és fenntartó
számára is átláthatóvá
válnak a működés egyes
területei

Hatékonyan működjön az
intézményben mérési,
értékelési és
teljesítményértékelési,
minősítő rendszer
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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 vesz részt a
TÁMOP 3.2.4/08/1 kódszámú pályázaton, melyben
iskolai könyvtárunk együttműködési megállapodás
keretében több tevékenységben is közreműködő
Berzsenyi Dániel Könyvtár által nyert pályázatban is
együttműködő partnerként szerepel könyvtárunk
Sikeresen lezárult pályázataink:
COMENIUS-„Iskolai együttműködések”-„Egész életen
át tartó tanulás” 2 éves
(2010-2011) projekt angol nyelven. Címe:
„Kommunikáción keresztüli oktatás” Célja: Közös
munka keretében közös projekttermékek 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€
Sikeresen lezárult pályázatunk nívódíjat kapott.
A program során kialakított kapcsolatainkat továbbra is
ápoljuk, további közös programokon dolgozunk, a
Comenius keretein kívül.
Új, folyamatban lévő pályázataink :
TÁMOP – 3.1.7-11/2-2011-0455
Társadalmi Megújulás Operatív Program „Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és
felkészítése „
- TÁMOP – 3.1.5-09/A-2-2010-0377
Felkészülés a pedagógusszerep megváltozására,
szakmai kompetencia fejlesztése, korszerű pedagógiai
módszerek alkalmazása
- TIOP-1.2.3.-09/1-2010-0024
A korszerű iskolai könyvtár infrastruktúra fejlesztése a
minőségi oktatásért
Az intézményen belüli levelezős rendszer jól működik,
az információáramlás fő csatornája elektronikus.
Az intézmény teljesen új és folyamatosan frissített
honlapján szülő, pedagógus és tanuló, de kívülálló
érdeklődő is mindig naprakész információkhoz juthat.
Határidők betartása.
Megbeszélések és egyéb egyeztetések,
összejövetelek hatékony működtetése
Városi programokon való részvételi arány.
Városi programok, ünnepélyek szervezésében való
aktív részvétel
A pedagógiai, szakmai munka 4 munkaközösség
keretein belül zajlik.
Óralátogatások, az itt szerzett tapasztalatok
hasznosítása folyamatos.
Tanév végén megtörténik a pedagógusok
teljesítményértékelése .
Mérjük a pályaorientációs tevékenység hatékonyságát,
a nyolcadik évfolyamos tanulók továbbtanulásával
kapcsolatosan felmerülő kérdéseket.
Kérdőíves mérést végeztünk pályaválasztás

Nyári napközis táborok
szervezése

Minden igénylő számára
biztosított a részvétel
lehetősége

OKM mérés

Eredmények értékelése,
elemzése

témakörében, melynek eredményei részletes
elemzésre kerültek.
Minden tanuló és szülő, aki számára különösen fontos
lehet gyermeke nyári ellátása, személyes és részletes
tájékoztatást kapott a lehetőségekről.
Az igények pontos felmérése megtörtént.
Iskolánkból három tanuló igényelt tábori ellátást.
2012. május 30-án sort került az éves ORSZÁGOS
KOMPETENCIAMÉRÉSRE, amelyet
problémamenetesen bonyolítottunk le. Iskolánkból a 6.
és 8. évfolyamos tanulók tesztfüzeteit kellett
visszaküldeni.
Eddig elért eredményeink kielemzése, értékelése,a
problémák javítására való törekvés folyamatos.

Szombathely, 2012. június 16.
IMIP Beszámoló Szülői Szervezet véleményezése
A kitűzött célokat Gothard Jenő Általános Iskola teljesítette. Gyermekeink - tanulók humán és reál területen is
kitűnő színvonalú képzésben részesültek, egy megfelelően felépített, jól működő intézményben.
Fejlődésüket számos kiegészítő szakkör, program és eszköz biztosította.
Szülői Szervezet nevében elégedettségünket fejezzük ki az iskola támogatásával, azzal való együttműködéssel.
Szombathely, 2012. június 15.
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Neumann János Általános Iskola
2011/2012-es tanév minőség irányítási tevékenységének
összefoglaló értékelése
Cél

Teljesülés mutatója

Teljesülés

Összhang a központi
és a fenntartói
elvárások valamint az
intézményi célok
között

Az intézmény pedagógiai
programjában,
esélyegyenlőségi és
minőségirányítási rendszere
tartalmazza az ÖMIP-ben
megfogalmazott elemeket
Külső és belső ellenőrzések
eredményei, jelzései

Az intézmény dokumentumaiban megjelennek az
ÖMIP-ben megfogalmazott elvárások.

Gazdálkodás
szabályossága
Átjárhatóság

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

Integrált nevelésoktatás
megvalósítása

Idegen nyelv
oktatásának
hatékonysága,
kiterjesztése
Informatika
oktatásának
hatékonysága

2011. július 1-től gazdálkodásunkat a Gamesz –hoz
csatolták.
A belső ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot,
rendben találták az ellenőrzött tételeket.
Osztályozó és különbözeti vizsga letételére
Szükség esetén biztosítja a
különbözeti vizsga letételének lehetőség van mindkét idegen nyelvből. (angol,
lehetőségét.
német)
Szükség esetén gondoskodik Szükség esetén az átvett tanuló felzárkóztatása
az átvett tanuló
biztosított.
felzárkóztatásáról.
HH és HHH tanulók nyilvántartása
Az Esélyegyenlőségi terv
megvalósulása
esélyegyenlősége biztosított.
Az esélyteremtést biztosító
Ingyenes tankönyv és étkezés rászorultság esetén
szervezeti formák illetve
biztosított.
programok megvalósítása
Felvilágosítás jogaikról, lehetőségeikről, különböző
dokumentumok kitöltésének segítése, megfelelő
szervezethez történő irányítás.
A felmerülő problémák esetén gyermekkel, szülővel,
osztályfőnökkel az ifjúságvédelmi felelős folytat
feltáró beszélgetést, heti rendszerességgel
fogadóórát tart.
Kapcsolat: Pálos Károly Szociális Szolgáltató Kp. és
Gyermekjóléti Szolgálat, Szombathelyi
Gyermekvédő Liga
Megfelelő képzettséggel
2 fő gyógypedagógus, 1 fejlesztő pedagógus végzi
rendelkező pedagógusok
ezt a munkát.
Integrált nevelésben részesülnek a tanulásban
száma.
akadályozott, HH, HHH, SNI, BTM,
Gyermekek, tanulók száma
beszédfejlesztésre szoruló tanulók.
Iskolánkban 66 hátrányos helyzetű diák tanul, ebből
21 fő HHH.
A 2011/2012-es tanévben 16 tanuló az 1-8.
évfolyamon,
Az 1-4. évfolyamon az SNI –s tanuló 7fő.
Az 5-8. évfolyamon 12 tanuló kapott a Nevelési
Tanácsadótól szakvéleményt, az SNI-s tanulók
száma 9 fő.
2 tanuló beszédfejlesztő foglalkozáson vett részt.
Tanulóink Graz és a Riegersburgi csokoládégyárba
Nyelvvizsgát tett tanulók
látogattak el.
száma
6 tanuló alapfokú nyelvvizsgát tett
Oktatásszervezési formák
Kooperatív technikák, kommunikációs
feladathelyzetek növelése.
Interaktív tábla sokrétű lehetőségeinek használata
A tantestület tagjai a tanítási órákon egyre többen s
Informatikai ismereteket
gyakrabban használják a számítógépet.
alkalmazó pedagógusok
ECDL részvizsgát 12 tanuló szerzett a 2011/2012-es
száma
tanévben. (7 tanuló vizsgája folyamatban van.)
Alapfokú számítástechnikai
Az 1-4. évfolyamon, 3 pedagógus tanít, az 5-8.
ismeretek, ECDL vizsgák
száma
osztályban 1 fő oktat informatikai ismereteket.
Számítógépek száma
 Irodai gépek száma: 9 db
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Tehetséggondozás
javítása
Művészeti képzések
szintjeinek egymásra
épülése
Mindennapos
testmozgás
feltételeinek javítása
Szervezett
úszásoktatás
lehetőségének
biztosítása
Egészségnevelés
hatékonyabbá tétele

Pedagógusok
módszertani és
szakmai kultúrájának
fejlesztése

Öntevékeny szakmai
műhelyek
együttműködésének
javítása

Az intézményi
pályázati
lehetőségek jobb
kihasználása

Információs rendszer
hatékonyságának
növelése

 Könyvtári gépek sz.: 10 db
 Tanulói gépek sz.: 54 db
 TÁMOP pályázat laptop gépei: 14 db
 Interaktív tábla: 11db
 laptop: 11 db
 Internet elérhetőség 89 gépen
Versenyeken, bemutatókon,
A mellékletben található az intézmény 2011/2012-es
rendezvényeken elért
tanévének versenyeredményei.
eredmények
Az iskola honlapján is megtekinthető.
Művészeti áganként a
Énekkari munka folyik az intézményben.
képzésben résztvevő tanulók Az iskola tanulóiból alakult a Kristály tánccsoport.
Előadói képességfejlesztés iskolai és városi
műsorok, rendezvények kapcsán.
Az intézmény
Szükség lenne nagyobb, korszerűbb tornateremre
sportlétesítménye, eszközök
és aszfaltos pályára is.
1-4. osztályban a mindennapos testnevelés feltételei
adottak.
Személyi feltételek biztosítása 2. és 4. évfolyamon 10 alkalom évente
Az 1. és 2. és 3. évfolyamon heti 3 alkalommal
szülői igények alapján úsznak tanulóink.
(Együttműködési megállapodás jött létre a
„Vízcsepp” úszóiskolával)
Iskolaorvosi és védőnői
A betegség miatti hiányzások számában jelentős
feladatok.
változás nem történt
Fogorvosi ellenőrzés
Az iskola védőnője és az iskola orvosa figyelemmel
kíséri a tanulók állapotát
Állandó fogászati szűrés
Szakmai, módszertani
2 pedagógus MA diplomát szerzett.
továbbképzéseken résztvevő 11 fő 10 órás tanfolyamon (Interaktív tábla
pedagógusok.
használata),
Bemutató órák.
3 fő 30 órás tanfolyamon (Webes technikák; Digitális
Belső továbbképzés.
tábla alkalmazása a tananyag fejlesztésében…) vett
részt.
TIOP bemutató órák (interaktív tábla használata) 33
óra
Szülők számára 18 óra (leendő elsősök, nyílt nap)
bemutatót tartottunk
A TÁMOP 3.1.7/11. referencia intézmény pályázat
kapcsán az egész tantestület 30 órás tanfolyamon
vett részt.
Szakmai munkaközösségek
Szakmai munkaközösségek száma
száma
intézményünkben 4-re csökkent. (Ez az anyagi
Éves szakmai beszámolók.
megszorítások miatt történt.)
Mellette 2 munkacsoport is szerveződött. ( ÖKO,
Napközis)
A pedagógusok száma nem meghatározható
munkaközösségenként, egy-egy pedagógus több
munkaközösségtagja is lehet.
(A felső tagozatra jellemzőbb).
Nyertes pályázatok száma.
TÁMOP 3.1.7/11. „Csodakert” referencia intézmény
Elnyert/igényelt támogatási
(6 millió Ft)
összeg.
Együtt a környezetünkért vándorserleg (30 ezer Ft)
„Zöld Béka” MTESZ Vas Megyei Szervezete (100
ezer Ft)
Comenius előkészítő szakasz (1000Euro)
BTM tanulók támogatása (518.400Ft)
Tánctanfolyam Kulturális és Sport Bizottság (60 ezer
Ft)
Rendezvénytámogatás (70 ezer Ft)
Levelező rendszert használók Iskolai információs rendszer: 2 fő Önkormányzati
száma.
rendszer: 5 fő
Tájékoztatási kötelezettségek Tájékozottsági kötelességeinket betartjuk.
betartás.
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Városi ünnepségeken
való részvétel
javulása
Együttműködés más
intézményekkel

Minden tanévben jelentkezünk városi műsorral.
2011/2012: Városi tanévnyitó.
Donászy Magda Óvoda névadó ünnepsége.
Karácsonyi előadás az ARANYHÍD NevelésiOktatási Integrációs Központban
A Kristály tánccsoport fellépései:
Hadnagy úti bölcsőde, Ünnepi Könyvhét, Tánc
Világnapja.
Iskolánkban integrált oktatás folyik. Nincs külön
kisebbségi csoport.
OKM mérések a 4., 6. és 8. évfolyamon
2. évfolyamon matematikából és nyelvtanból az
angol előkészítő miatt
4. évfolyamon a tagozatra kerülést matematika,
nyelvtan, angol és szövegértés felmérés előzi meg.
Belső mérések:
 1. évfolyam: olvasás
 3. évfolyam: matematika
 5. évfolyam: természetismeret
 6. évfolyam: angol és német nyelv,
 7. évfolyam: informatika

Kisebbségi nevelés- Az oktatásban résztvevő
oktatás lehetősége
csoportok
Működjön az
Mérések
intézményben mérési
értékelési és
teljesítményértékelési,
minősítő rendszer

Minőségirányítási
A pedagógiai munka
rendszer működtetése különböző területeinek
folyamatos mérése,
értékelése, ellenőrzése.
Az intézményi munka
területeinek folyamatos
mérése, értékelése
Egyéni fejlesztési terv szerint
Differenciált
tanuló diákok száma
felkészítési forma
bővítése az
eredményesség
érdekében

Pályairányítási
tevékenység javítása

Fellebbezések számának
alakulása

Káros szenvedélyek
Alkalmazottak
tanulóink
megelőzése,
egészséges
életmódra,
normakövető és
környezettudatos
magatartásra nevelés,
iskolai agresszió
megelőzése
Szombathely, 2012.06.19.
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A minőségi kör által kidolgozott szempontrendszer
alapján a 2011/2012-es tanévben 20 pedagógus
munkáját értékelte különböző munkaterületeken az
iskola vezetősége, a szakmai munkaközösségek
vezetői.
Az adminisztráció ellenőrzése,
Intézményi dokumentáció átdolgozása
Fejlesztési terv szerint 16 diákunk tanul (SNI)
5-8. évfolyamon 5 tanuló tesz javítóvizsgát, 2 tanuló
évfolyamot ismétel.
1-4. évfolyamon 3 tanulónak kell javítania.
1 magántanuló (egészségi állapota miatt) osztályozó
vizsgát tett.
1 tanuló – szülői kérésre - magántanuló volt.
Felkészülésére heti 8 órát biztosított az iskola.
68 tanulónkból 62 diákot az 1. helyre vették fel, 2.
helyen jelölt intézménybe került 4 diákunk, 2 tanulót
az általa megjelölt 3. helyre vették fel.
1 tanuló fellebbezéssel került át a kívánt szakra, 1
tanulónk szülői kérésre évfolyamot ismétel.
2011/2012-es tanévben a november az
egészségnevelés hónapja volt.
A tanév során iskolagyümölcsöt biztosítottunk.
2012. január elsejétől intézményünkben nincs
dohányzásra kijelölt hely. Tilos a dohányzás.
Megelőzés: osztályfőnöki órák, a felvilágosító
munka és a DADA program
Az Önkéntesség éve kapcsán az egész évben
gyűjtést, közös programot szerveztünk a Fekete
István Állatvédő Egyesülettel.

A Neumann János Általános Iskola Szülői Munkaközösségének éves értékelése
2011/2012.
Az elmúlt évi tapasztalatokhoz képest, az iskolában több területen a fejlődés jelei láthatók. Megállapításunkat
alátámasztják a következők:
 Az iskola iránt élénk az érdeklődés, hiszen 3 első osztályt tudtak indítani, kicsit magasabb létszámmal, mint
tavaly.
 Az óvoda és az iskola kapcsolata harmonikus. A kapcsolatot erősítette, hogy az óvodai felújítás idején ide
költöztek az apróságok. A szülői visszhang nagy jó volt, elégedettek voltak az ellátás körülményeivel.
 Az oktatás színvonala jó, a mérési eredmények továbbra is fölötte vannak az országos átlagnak.
 Évfolyamonkénti, eltérő tárgyakban végzett mérések a gyerekeket alaposabb tudás megszerzésére sarkallta.
 A diákok 26%-a vehetett részt az elért versenyeredményeik alapján az év végi jó tanuló, jó sportoló köszöntési
ünnepségen.
 A TÁMOP 3.1.4. pályázat a fenntartás első évében volt. A gyerekek megszokták, eredményeik érezhetően
jobbak lettek. A szülők elfogadták, hiszen rutinosabban, gyakorlottabban folyt az oktatás.
 A szülők elvárásainak teljes mértékben megfelelt az első és második osztályosoknak bevezetett heti háromszori
úszás. A gyerekek erőnlétét, személyiségét abszolút pozitívan befolyásolta. Már születtek komolyabb
versenyeredmények is.
 Előnyös, hogy már 8. osztályban tehettek angol alapfokú nyelvvizsgát a tanulók. Az idén középfokú
nyelvvizsgások is végeztek.
 Sikeres és eredményes az erdei iskoláztatás négy évfolyamon. A gyerekeknek sokáig emlegetett élményt jelent.
Kár, hogy nincs anyagi támogatottsága a fenntartó, vagy pályázat részéről.
 Örvendetes a benyújtott pályázatok sikere, melyből számos programot kínáltak a tanuló csoportoknak és
eszközfejlesztésre is nyílt lehetőség.
 Figyelemre méltó az egyre növekvő számú hátrányos helyzetű gyermekek felkutatása, gondozása,
foglalkoztatása.
 A szülőkkel a kapcsolat jó, közös rendezvények szerveződtek a tanév során is.
 A napközi jól működik, különösen az alsó tagozatban fontos, mert amíg a szülők dolgoznak, a gyerekek
készülnek másnapra tanári segítséggel és a szabadidejüket tartalmasan töltik el, a változatos, szervezett
programokkal.
 Változatlanul gond a felújítás hiánya, hiszen az 50 éves iskola épülete átadása óta szinte érintetlen külsővel
üzemel. Helyenként az állag lassan életveszélyesnek is mondható. Nyílászárók, vezetékek a falban, külső
vakolat, haldokló fűtésrendszer, lepusztult vizesblokkok, stb.
A szülői szervezet támogatja az iskola munkáját és további fejlődést, sikereket kívánunk, hiszen ide járnak
gyermekeink is.
Szombathely, 2012. június 19.
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Nyitra Utcai ÁMK
Minőségirányítási program végrehajtásának értékelése 2012.
8. Értékelések
Cél

Teljesülés mutatója

Összhang a

az intézmények
központi és a
pedagógiai
fenntartói
programjaiban,
elvárások valamint
esélyegyenlőségi és a
az intézményi
minőségirányítási
célok között
rendszerükben
megjelennek az ÖMIPben megfogalmazott
elvárások
Gazdálkodás
külső és belső ellenőrzések
eredményei, jelzései
szabályossága
pozitívak
Átjárhatóság

A hátrányos
helyzetű, illetve
halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermekek,
tanulók
esélyegyenlőségé
nek biztosítása

Teljesülés
6 olyan célt fogalmazott meg a fenntartó, amely
minden intézményére érvényes. 8 olyan célt
fogalmazott meg a fenntartó, amely csak a mi
intézményünkre érvényes Pedagógiai programunk
IMIP-ünk, , s az éves munkatervünkben is
tartalmazza, lefedi ezeket a célokat.



A 2009-es pénzügyi gazdálkodás külső
ellenőrzése a 1815-5/2009. számú jelentés és
összegező jelzések alapján pozitívak.

Belső ellenőrzés minden évben történik.
1. A körzeten kívüliek beiskolázása tanulmányi
1. szükség esetén
eredmény,magatartás , szorgalom jegy és
biztosítja különbözeti
vizsga letételének
létszámfüggő.
lehetőségét
Emelt óraszámú német nyelvi csoportba való
felvételnél a tanuló különbözeti vizsgát tesz a
2. szükség esetén
normál és emelt szintű tantervi követelmények
gondoskodik az átvett
tanuló felzárkóztatásáról
közt.
Az angol kéttannyelvű osztályba való bekerülésnél
3. szakképzés tekintetében
szakmai programjában
angol nyelvterületről érkező nem tesz különbözeti
rögzíti a
vizsgát angol nyelvből,de a többi tantárgyból igen.
beszámíthatóság
Ha normál tantervű oktatásból jön angol nyelvből
feltételrendszerét
az emelt szintnek megfelelő követelményeket
tartalmazó különbözeti vizsgát tesz.
2.Egyéni felkészítő foglalkozásokon vesz részt a
tanuló szükség esetén.
1. Az Esélyegyenlőségi
1.Az Esélyegyenlőségi terv megvalósulása
folyamatos, amely konkrét időpontokat, felelősöket
terv megvalósulása
tartalmaz.
2. Az esélyteremtést
2.Az esélyteremtést biztosító szervezeti formák:
biztosító szervezeti
formák illetve

felzárkóztató és tehetséggondozó program
programok

önismereti csoportok
megvalósítása

drog és bűnmegelőzési program

mentálhigiéniás program

pályaorientációs tevékenység

táborozás, kirándulás, országjárás

bemutatók

pályázatok, ösztöndíjak

napközi

Megvalósítása:
1. 1 .Felvilágosító munka a szociális juttatások
lehetőségeiről az ifjúságvédelmi felelős által
2. Évi 3 szülői értekezlet, 2 havonta fogadóóra,
tanároknak heti egy egyéni fogadóóra,
családlátogatások kiemelten a veszélyeztetett
tanulóknál. Az osztályfőnök az ifj, védelmi
felelőssel együtt látogatott a családhoz.
3. Üzemlátogatások:7. oszt. LUK, 8. oszt. Prima
Cukrászda, Sabina Ipari Szövetkezet, Delphi
4. 7.-8. évfolyam évente meglátogatja az OMK
képzési vásárát,Az idei tanévben az Iparkamara
támogatásával Budapestre a
Szakma Sztár Fesztiválra utazott a 6 -7-8. évfolyam
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5.

Az ifj. védelmi felelős Érték az egészség
irodalmi pályázatot hirdetett novemberben , az
egészségnevelési hónapban. Jutalmul Dr.
Kalocsai Péter könyveit kapták a gyerekek.
6. a FIT –ben egyéni lehetőségek feltérképezése
7. A nem ingyen tankönyvesek, de szociálisan
rászorulók is kölcsönözhetnek a könyvtárból
használt könyvet.
8. Gyereknap- Diák-önkormányzati nap : mindenki
számára ingyenes program.
9. Nevezési díjak kifizetése (Matematika,
történelem verseny)
10.10 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanulónk
van, 2 családba fogadott, 1 védelem alá vett.
1. 3 fő fejlesztő pedagógusi, 2 fő gyógypedagógusi
Integrált nevelés1.
megfelelő
oktatás
képzettséggel rendelkező
végzettséggel rendelkezik.
megvalósítása
2. 8 tanuló rendelkezik egyéni fejlesztési
pedagógusok száma
programmal.
2.
ellátott gyermekek,
3. Minden tanuló rendelkezik egyéni fejlesztési
tanulók száma
programmal.
3.
rendelkezik
4. Különböző fejlesztő programok állnak
fejlesztési programmal
4.
szükség esetén
rendelkezésünkre.
speciális tárgyi feltételek Tanórán egyénileg fejlesztő számítógépes
megléte
programok( matem. magyar, DyslexiaDyscalculia Programcsalád)
Ayres eszközök állnak rendelkezésünkre a test.
órákon és a napköziben , valamint a
gyógytornán.
A művészet terapeutánk heti 3 órában végez
művészetterápiás fejlesztést..
Idegen nyelv
1. nyelvvizsgát tett
1. 16 harmadik osztályos és 19 hatodik osztályos
oktatásának
tanulók száma
tanuló tett nyelvvizsgát angolból.
hatékonysága,
2. versenyeken elért
2. Angol Nyelvű Városi Versmondó Versenyen 6
kiterjesztése
eredmények
arany minősítést, 4 ezüst minősítést valamint 3
3. megjelenése a tanulási
különdíjat kaptunk.
– tanítási folyamatban
Angol Nyelvű Drámafesztiválon4
oktatásszervezési formák
aranyminősítést, 1 ezüstöt kaptunk,
megkoronázva a vándorkupával.
3. Angol- magyar kéttannyelvű oktatás 1-7.
évfolyamon,
emelt óraszámú német nyelv oktatás a 8.
évfolyamon volt.
1, Nincs ilyen.
Informatika
1. alapfokú
2.Vizsgák száma : 0
oktatásának
számítástechnikai
hatékonysága
ismeretek, ill. alapfokú 3. 19 fő
számítógép kezelő
4. 1 gépre 6,06 tanuló jut.
vizsgák száma
2. ECDL vizsgák száma
3. informatikai
ismereteket alkalmazó
pedagógusok, oktatók
száma
4. tanuló/számítógépek
száma
Tehetséggondozá  versenyeken, kulturális Angol verseny: 6 városi arany, 4 városi ezüst, egy
megyei 2. hely,
s javítása
bemutatókon,
Rajzverseny: 5 városi 1. hely, 4 városi 2. hely, 1
rendezvényeken elért
városi 3. hely,
eredmények
 eredményes vizsgát tett Szent Márton verseny: 1 városi 1. hely,
Könyvtári levelező verseny: országos 2. hely
tanulók aránya
Környezetismereti verseny: 1 városi 2. hely, 1 városi
 felsőoktatásban
3. hely,
továbbtanulók aránya
Testnevelés: 15 városi 1. hely, 10 városi 2. hely, 11
városi 3. hely, 2 megyei 1. hely, 2 megyei 3.
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hely, 1 országos 3. hely, 1 országos 15. hely, 1
országos 19. hely, 1 országos 35. hely
Magyar versmondó: 1 országos résztvevő,
Magyar levelező: 1 országos résztvevő,
Angol levelező: 2 országos 4. hely,
Kresz verseny: 2 városi 1. hely, 1 városi 2. hely,
Művészeti
képzések
szintjeinek
egymásra épülése
Mindennapos
testmozgás
feltételeinek
javítása
Szervezett
úszásoktatás
lehetőségének
biztosítása
Egészségnevelés
hatékonyabbá
tétele

művészeti áganként a
képzésben résztvevő
tanulók számának
alakulása intézményi
fokonként
1.
rendelkezik az
intézménynek megfelelő
sportlétesítményekkel,
eszközökkel
2.
személyi feltételek
megléte,dokumentálása
1.
személyi feltételek
biztosítása
1.iskolaorvosi felmérések
eredményei javulnak
2. csökken a betegségek
miatti hiányzások száma
3. csökken a dohányzók
száma

1. nő a szakmai,
módszertani
továbbképzéseken
résztvevő pedagógusok
száma
2. bemutató órák száma
3. belső továbbképzésen
részt vettek száma
1. szakmai
Öntevékeny
munkaközösségek
szakmai
száma, ill. az azokban
műhelyek
együttműködésén
közreműködő
ek javítása
pedagógusok száma
2. éves szakmai
beszámolók
tapasztalatai
1. nyertes/beadott
Az intézményi
pályázatok száma
pályázati
2. elnyert/igényelt
lehetőségek jobb
támogatási összeg
kihasználása
évente
1. levelező rendszert
Információs
használók száma
rendszer
hatékonyságának 2. határidő túllépéseinek
növelése
száma
3. tájékoztatási
kötelezettségek
betartása
1. műsorral jelentkező
Városi
ünnepségeken
intézmények száma
való részvétel
2. a rendezvényt látogató
javulása
diákok száma
Pedagógusok
módszertani és
szakmai
kultúrájának
fejlesztése

1.Rendelkezünk a megfelelő
sportlétesítményekkel , eszközökkel
2 Két testnevelő tanár félállásban a gyesen lévő
kolléganő helyett, illetve egy harmadik 11
órában tanít testnevelést.
1. A 2. és 4. osztály vett részt
Osztályonként 1 kísérő és úszásoktató az
uszodában.
Nincs róla információnk.1-3.
Egyéb:Iskolai egészségnevelési programot
működtetett az osztályfőnöki munkaközösség a
tanulók számára havi programokkal.
Pl.: Részvétel kézmosási világnapon. A víz
világnapján vizet ittak a gyerekek üdítő helyett. Több
előadáson vettek részt (drog, szexualitás,személyi
higiéné)
Az idei tanévben bekapcsolódtunk a városi
újraélesztő gyakorlatba nagy örömére diákoknak és
kollegáknak egyaránt.
1. 35 tanár vett részt az idei tanévben
2. A bemutató órák száma 5( 1-4-5-7
évfolyamokon)
3. Belső továbbképzésen egyrészt az őszi nevelési
értekezleten művészetterápiás foglalkozáson
vett részt a tantestület 18 fővel. Nyolc fő a
MOZAIK Kiadó referensét hallgatta az interaktív
tábla alkalmazási lehetőségeiről a tanításban.
1. 3 általános iskolai, 1 óvodai – iskolai 27 fő
2. Az éves munkatervi feladatokat teljesítettük.
Feladatunk még a tantárgyi versenyek
hangsúlyosabbá tétele

1.
Beadott 4
Nyertes 3
2.
Pályázott összeg 1 500000 Ft
Nyert összeg 1321000 Ft
1.
2.
3.

27 fő
0
megfelelő

1. Az ÁMK iskolai intézményegysége.
Városi Ki mit tud:2színjátszócsoport,2 tánccsoport, 4
versmondó, 1 mesemondó és 1 ének
Könyvhétmegnyitó: 2 színjátszó csoport, 2
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Kisebbségi
2.az oktatásban résztvevő
nevelés-oktatás
csoportok, tanulók száma
lehetősége
Működjön az
 mérések eredményei
intézményben
mérési értékelési
és
teljesítményértéke
lési, minősítő
rendszer
Minőségirányítási 4.a pedagógiai munka
rendszer
különböző területeinek
működtetése
folyamatos mérése,
értékelése
5.az intézményi munka
különböző területeinek
folyamatos mérése,
értékelése

versmondó és a majorette csoportunk
2. 200 fő
3. Kisebbségi tanulóink száma:6
Az intézményértékelésben 13 terület értékelését
végeztük el.E területeket nem súlypontoztuk, így
azok mutatói azonos súllyal szerepelnek.12 területen
mutatkozott javulás.

ÉRTÉKELT TERÜLETEK
Célok teljesítettsége
PP-IMIP-ÖMIP-ÉVES MUNKATERV
Feladatok teljesítettsége
PP-IMIP-ÖMIP-ÉVES MUNKATERV
Innováció – PR
Oktatás
Tanulmányi eredmények
Versenyeredmények
Továbbtanulás minősége
Az országos mérés
Nevelés
Magatartás
Szorgalom
Hiányzások
Rongálások
Fegyelmik
Partnerelégedettség
Tanulók

8.3. Általános iskolák
Cél

Teljesülés mutatója

1. csökken a
lemorzsolódások száma
2. növekszik a versenyeken
eredményesen szereplők
száma
3. egyéni fejlesztési terv
szerint tanuló diákok
száma
1. fellebbezések számának
Pályairányítási
alakulása
tevékenység
2. középiskolák
javítása
visszajelzései a 9.
évfolyamon tanulók
teljesítményéről
Káros
1.
dohányzók és a
szenvedélyek
rendszeresen alkoholt
fogyasztók száma
megelőzése,
2.
drogstatisztika
egészséges
3.
felvilágosító
életmódra,
normakövető és
előadások, és az azokon
környezettudatos részt vevők száma
magatartásra
nevelés, iskolai
agresszió
megelőzése
Nyári napközis
 táboroztatásban résztvevők
táborok
száma
Differenciált
felkészítési
forma bővítése
az
eredményesség
érdekében

Teljesülés
1. Nem volt bukás az intézményünkben
2. Növekedik
3. 8 fő

1. 0
2. Nagy százalékban visszaérkeztek, de minden
évben hiányosan
1. A rendszeres alkoholfogyasztást nem
tapasztaljuk, dohányzás az iskolán belül és az
iskola környékén nem fordult elő.
2. Nem tudunk róla.
3.
Több előadáson vettek részt 2 drog, 2
szexualitás a 7-8 . évfolyamokon,3 személyi
higiéné az alsó tagozaton) Rendőr által tartott
bűnmegelőzési előadás 1-8. évfolyam Katasztrófa
védelem előadása Kolontári vörös iszap
katasztrófáról . Az alsósoknak madarakról, fákról
tartottak előadást természetvédők.
 3 tábor
 70 fő
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szervezése
Szombathely, 2012. október 12.
Nyilatkozat
Az Oladi Általános Művelődési Központ Nyitra Utcai Általános Iskolája és Művelődési Házának minőségbiztosítási
munkával a Szülői Közösség egyetért.
Szombathely, 2012. október 12.
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OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája minőségbiztosítási beszámolója 2011-2012
Cél

Teljesülés mutatója

Elvárások és az iskolai  megjelennek az
célok összhangja
ÖMIP elvárásai
Gazdálkodás
szabályossága

 az ellenőrzések
jelzései pozitívak

Átjárhatóság



biztosítja
a
különbözeti
vizsga
lehetőségét,
gondoskodik a tanuló
felzárkóztatásáról

Halmozottan hátrányos  Az
esélyteremtést
helyzetű
gyermekek,
biztosító
szervezeti
tanulók
formák,
illetve
esélyegyenlőségének
programok
biztosítása
megvalósítása

Integrált nevelés-oktatás  ellátott gyermekek,
megvalósítása
tanulók száma
 fejlesztési program
 speciális
tárgyi
feltételek megléte

Idegen
oktatásának
hatékonysága,
kiterjesztése

nyelv 

megjelenése
a
tanulási – tanítási
folyamatban
 nyelvvizsga,
versenyeredmények

Teljesülés
A
fenntartó
elvárásait
beépítettük
dokumentumainkba. Az elmúlt években több szakértői
ellenőrzés
állapította
meg
dokumentumaink
koherenciáját, pedagógiai munkánk magas színvonalát.
Belső ellenőrünk az ellenőrzési tervnek megfelelően
elkészítette ellenőrzési jelentését. Javaslatot nem tett,
mindent rendben talált. A külső ellenőrzés javaslatait
figyelembe vettük.
Helyi
tantervünkben
szabályoztuk
a
speciális
képzések/osztályok közötti átjárhatóság feltételeit,
követelményeit. Felzárkóztató projektet dolgoztunk ki
az új tanulók beilleszkedésének segítésére. /érkezés,
fogadás, tárgyi tudás szintfelmérése, lemaradás
elkerülése, osztályfőnöki adminisztratív teendők/ Tanév
közben
9
új
tanuló
érkezett,
sikeresen
beilleszkedtek.
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 18
fő, 5%.
Az iskola osztálycsoportjaiban arányosan helyeztük el
őket.
Valamennyien
olyan
osztályban
nyertek
elhelyezést, hogy a továbbhaladásuk az adottságuknak
legoptimálisabb legyen. Iskolánk esélyegyenlőségi
programja biztosítja az intézményen belül az egyenlő
bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, a
hátrányok kompenzálását. HHH-s tanulókról személy
szerinti nyilvántartást vezetünk, fejlődésük nyomon
követése, fejlesztése, korrepetálása tanórákon kívül is
történik.
Esélyegyenlőségi
délutánokat
szerveztünk.
Alapítványunk
támogatást
nyújtott
rászoruló
tanulóinknak az erdei iskolai táborhoz, tanulmányi
kirándulásokhoz.
Sajátos nevelési igényű tanulók száma 24 fő,
tanulási nehézséggel küzdő tanulók száma 32 fő.
Fejlesztőterem áll rendelkezésünkre. Ebben a tanévben
pályázaton nyert összegből jelentős eszközbeszerzésre
nyílt lehetőség, mellyel tárgyi feltételeinket sikerült
modernizálni.
3
fejlesztőpedagógus
mellett
gyógypedagógusok és logopédus is részt vesznek a
tanulók ellátásában. Rendszeres konzultációkkal,
team-megbeszélésekkel
segítik
munkánkat.
Valamennyi tanulóról egyéni fejlesztő naplót
vezetünk.
Rehabilitációs,
habilitációs
fejlesztő
tevékenységünket
a
szakvéleményekben
megfogalmazottak szerint, egyéni fejlesztési terv
alapján, egyénre szabottan végezzük egyéni és
kiscsoportos formában.
 Angol
nyelv
tanítása
1-8.
évfolyamon
párhuzamosan két fő oktatásszervezési formában
zajlik:
nyelvi tagozat – emelt szintű nyelvoktatás 1.
2. 3. évf. heti 1 óra szakkör, 4. évf. heti 3 óra, 58. évf. heti 3 óra+ 2 óra választható óra.
speciális, két tanítási nyelvű képzés 1-8. évf.
(felmenő
rendszerben,
jelenleg
1-4.
évfolyamon)
heti
5
angol
nyelvóra
kiegészítve
minden
évfolyamon,
a
célnyelven tanított tantárgyakkal. 1-2. évf.: 1
technika, 1,5 rajz. 3. évf.: 1 technika, 1,5 rajz,
1,5 környezetismeret. 4. évf. kiegészítve 1
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Informatika oktatásának  számítástechnikai
hatékonysága
ismeretekkel
rendelkező
pedagógusok száma
 tanuló/számítógépek
száma

Tehetséggondozás
javítása

 versenyeken,
rendezvényeken elért
eredmények

Művészeti képzés



Művészeti képzés

Mindennapos
 megfelelő
testmozgás feltételeinek
sportlétesítmények
javítása
 személyi,
tárgyi
feltételek megléte

Szervezett úszásoktatás 

Egészségnevelés
hatékonyabbá tétele

személyi
biztosítása

feltételek



iskolaorvos
felmérései
 dohányzók száma

Pedagógusok

módszertani és szakmai

Szakmai megújulás

országismeret, 0,5 informatika. Nemzetközileg
elfogadott
nyelvvizsgákra
készítjük
a
tanulókat. A 2011/12-es tanévben sikeres
Cambridge Young Learners / Starters
nyelvvizsgát tett 29 tanuló (3. évfolyamos
osztály)
versenyeken elért eredményeik kimagaslóak
 Német nyelv tanítása heti 3 órában történik
negyedik évfolyamtól. Első-harmadik évfolyamon
szakköri keretben heti 1-1 órában. 4-8. évfolyamon a 3
órán túl szakkörök segítik a nyelv tanulását.

Külföldi kapcsolataink során számtalan
lehetőség nyílik a nyelvgyakorlásra.
Az oberwarti testvériskolával 21 éves élő
kapcsolatot tartunk fenn. Évente 3 – 4 alkalommal
tartalmas programokat szervezünk. Comenius program
keretében már második alkalommal vettünk részt
ebben a nagyszabású európai uniós projektben. Ez
alkalommal egy katalán, egy olasz és egy lengyel
iskolával
voltunk
partnerkapcsolatban.
A
kommunikációs nyelv az angol volt.
Iskolánk két számítástechnika termében 32 darab
internetre kötött számítógépet vehetnek birtokba
diákjaink, és minden alsós osztály rendelkezik
számítógéppel. Az idei tanévben "Intelligens Iskolák
létrehozása Szombathely városában a fenntartható
fejlődés
tükrében"
(TIOP-1-1-1-07/1-2008-0230)
pályázat keretében újabb 6 db interaktív táblával és
hozzá tartozó laptopokkal bővült eszközparkunk.
/Rendszeresen használta: 20 fő/ Felkészültségük
biztosított: Alapfokú számítástechnikai ismeretekkel
rendelkezők száma: 27 fő. Alapfokú számítógép kezelő
vizsgával rendelkezők száma 8 fő. ECDL modul vizsgát
tett 12 fő.
A tehetségek elismerése kiemelt terület iskolánkban: a
MI NAPUNKON rengeteg elismerő oklevelet adhattunk
át. Fogadáson gratuláltunk a jó eredményt elért
tanulóknak és szüleiknek. Büszkeségeinkről minden
évben
tablót
készítünk.
Elért
eredményeink
honlapunkon olvashatók.
Az alsó tagozatban évek óta komplex művészeti
program alapján folyik iskolánkban a képzés.
Iskolánknak szép nagy tornaterme van (melyet a Teleki
Blanka Szakképző Iskolával közösen használunk),
tanuszodánk és nagy udvarunk, melyen bitumenes
kézilabda pályák, salakos kosárlabda pályák találhatók.
Az iskola szertárában megfelelő sporteszközök
(labdák, ugrókötél, karika…) állnak rendelkezésre a
programok
megvalósításához.
A
mindennapos
testmozgás
követelményének
eleget
teszünk,
dokumentálása a naplóban zölddel történik. Jelölés:
MNT.
Iskolánk tanuszodájában egész évben heti egy
órában úsznak az alsó tagozatos gyerekek. A 4.
osztályosok tavasszal a Fedett uszodában ismerkednek
a mélyvízzel.
„Erőszakmentes és egészségtudatos iskola” cím
birtokosaihoz hűen nagy hangsúlyt fektetünk az
egészséges életmódra és a káros szenvedélyek
kialakulásának megelőzésére. D.A.D.A. program két
osztályunkban folyik. Rendszeresen részt veszünk
dohányzás elleni programokban.
Iskolánk
intézményegység-vezetője
a
megyei
osztályfőnöki szaktanácsadó, aki egyben IPR
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kultúrájának fejlesztése

módszertani
továbbképzéseken
résztvevők száma



belső
továbbképzésen részt
vettek száma



bemutató
száma

órák

Öntevékeny
szakmai  szakmai
műhelyek
munkaközösségek
együttműködésének
száma, ill. az azokban
javítása
közreműködő
pedagógusok száma


éves
szakmai
beszámolók
tapasztalatai,



öntevékeny
szakmai műhelyek

szakértői feladatokat is végez. Másik kolléga a megyei
matematika és fizika területet koordinálja, így több
városi és megyei szintű továbbképzést is
szerveztünk és tartottunk. /az integrált oktatás,
esélyegyenlőség biztosítása, a kritikai gondolkodás
fejlesztése,
interaktív
tananyagok/
Kollégáink
folyamatosan képezik magukat. COMENIUS pályázat
keretében 21 fő utazhatott, és ismerkedett meg az
olasz, katalán, lengyel oktatási módszerekkel.
Mesterképzésben, közoktatás vezetői képzésben 1 fő
vett részt. Továbbképzéseket havi rendszerességgel
szerveztünk, melyeken minden érintett kolléga részt
vett. /digitális tankönyvek használata, hatékony
együttnevelés, kooperatív technikák alkalmazása,
országos kompetenciamérés eredményeinek szakmai
értékelése, korunk tehetségfejlesztésének útjai,
tanulói aktivitás növelése, kooperatív vita a
tanórákon, tanár–diák viszony, fejlesztő feladatok a
részképesség-zavaros tanulóknál/
Nyílt napokon szülőknek, kollégáknak, a Comenius
kapcsolat keretében pedig külföldi (olasz, spanyol,
lengyel) vendégeinknek tartottunk bemutató órákat.
Napközis
Fesztiválra
manuális
bemutató
foglalkozásokat szerveztünk a város napközis tanárai
részére.
Alsó tagozatos+ napközis munkacsoport 16 fő, reál +
BIFÖK munkaközösség 12 fő, humán munkaközösség 8
fő, idegen nyelvi munkaközösség 7 fő, osztályfőnöki
munkaközösség 6 fő
A szakmai munkaközösségek, az egy évfolyamon és
az egy osztályban tanító pedagógusok team
munkában dolgoztak. Feladatuk volt az adott
tanulóközösségben felmerülő magatartási problémák
megoldása, a tanulmányi fejlődés nyomon követése,
közös belső továbbképzések szervezése, ünnepi
műsorok, városi és iskolai versenyek, programok
közös lebonyolítása: Barátod a természet, kobaktörő
matematika verseny, nyelvi szépkiejtési, oladi sakkkupa, foci kupa, ügyes ovis vetélkedő, József Attila vers, mese- és novellaíró pályázat díjkiosztó gála és
antológia bemutatása. Szent Márton hét, COMENIUS
hét, egészséghét, helytörténeti projektnap, városi
napközis fesztivál, ÖKO iskolai programok, Szent
Márton vetélkedő, Olad-Simon napok, Nyuszi-kupa,
gyermeknap, akadályverseny, juniális, óvodai műsorok,
manuális
foglalkozás.
Iskola-kóstoló.
ERDÉLY,
OBERWARTI, Comenius vendégek fogadása, külföldi
tanulmányutak, közös programok szervezése,
A fenntartó elvárásaiból adódó kiemelt feladatok
megvalósulására, valamint a partneri elégedettségi
méréseink alapján meghatározott fejlesztendő területek
jobbításán minőségi körök dolgoztak: Fejlesztő
tevékenység,
gyermekés
ifjúságvédelem,
pályaválasztás. A tanulási nehézségekkel, mentális,
pszichés zavarokkal küzdők vagy bármilyen hátránnyal
rendelkezők esélyegyenlőségének javítása, SNI-s
tanulók. Műhelymunkák: módszerek a kritikai
gondolkodás fejlesztésére, tapasztalatok átadása
(kritikai gondolkodás fejlesztése, kooperatív technikák,
digitális tábla), tanár-diák viszony. Tanulói aktivitás
növelése, kooperatív vita kialakítása a tanórákon.
Tanórai
fegyelem
erősítése.
Kerekasztalbeszélgetéseket, közös szakmai programokat tartottunk
az óvónőkkel, középiskolákkal. Öntevékeny szakmai
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Az intézményi pályázati  nyertes/beadott
lehetőségek
jobb
pályázatok száma
kihasználása

Információs rendszer
levelező rendszer
Városi
ünnepségeken  Műsor,
rendezvényt
való részvétel javulása
látogató diákok száma

Nemzetiségi nevelés
 résztvevő csoportok
Mérési értékelési és  működése
teljesítményértékelési,
minősítő rendszer

Minőségirányítási
rendszer működtetése



a
pedagógiai
munka,
folyamatos
mérése, értékelése
 az
intézményi
munka,
folyamatos
mérése, értékelése

Differenciált felkészítési 
forma





Pályairányítási
tevékenység javítása

Egészséges,
normakövető
környezettudatos

és



lemorzsolódás
eredményesség

fellebbezések
visszajelzések

felvilágosító
előadások,
és
az
azokon részt vevők

műhelyeink különböző projektek kidolgozásán,
megvalósításán és az EDUCÁTIO honlapjára feltett
„Jó
gyakorlataink”
bemutatásán
és
továbbfejlesztésén munkálkodtak.
Comenius pályázat, /Diákönkormányzat pályázata/,
József Attila mese-, vers- és novellaíró pályázat, Szent
Márton helytörténeti verseny és képeslap kiállítás,
ERDÉLYI testvériskola tanulóinak és tanárainak
fogadása. D.A.D.A. találkozó, Oladi sakk–kupa, Oladi
kobaktörő matematika verseny, fejlesztésre szoruló
tanulók támogatása. Örökös ÖKO iskola pályázat.
Az
Útravaló-Macika
„Út
a
középiskolába”
ösztöndíjprogramban pályázatunk nyertes lett, három
diákunk vett benne részt. PETZ ÖSZTÖNDÍJ 1 fő.
Erzsébet-tábor „Igazolt hiányzás” pályázaton iskolánk 20
tanulója Balatonberényben tölthet el egy hetet
augusztusban.
3 fő használja. A határidőket pontosan tartjuk.
Az elmúlt években többször szerepeltünk a városi
ünnepi műsorban: kétszer március 15-én és kétszer
október 23-án. Ebben a tanévben szintén március 15én adtunk bensőséges műsort az OÁMK Teleki
Blanka iskola diákjaival közösen. A rendezvényeket
folyamatosan látogatjuk.
NINCS
Mérési- értékelési rendszerünk szabályozottan
működik. A diagnosztikai fejlődésvizsgálat, országos
kompetenciamérés, a tanév szintfelmérései, a tanulók
fizikai
állapotának
mérése
mellett,
pedagógus
teljesítményértékelési
rendszert
is
működtetünk.
Tantestület
által
elfogadott
alapelvekre
épülő
rendszereleme az önértékelés és a partnerek
elégedettsége. Ebben a tanévben kiegészítő
kompetenciamérésen vett részt a hatodik évfolyam,
valamint
az
MTA-SZTE
Képességfejlődés
Kutatócsoport
első
osztályosokkal
elindított
Longitudinális Programjába is bekapcsolódtunk.
Minőségfejlesztési
csoportunk
6
főből
áll.
Felelősséget
vállalunk
minőségpolitikánk
megvalósításáért. Partnerközpontú minőségbiztosítási
rendszerünk alapja a tanulói és szülői elégedettségi és
igényfelmérés. Az idei évben igényfelmérés történt a
leendő elsős szülők körében, elégedettségmérés az első
évfolyam és a nyolcadik évfolyamos szülők körben.
Tanulók körében elégedettségmérést végeztünk a
nyolcadik évfolyamon, neveltségi szintfelmérést a
hetedik évfolyamon. A mérések alapján határoztuk meg
a fejlesztendő területeket.
Kulcskompetenciák fejlesztését segítő, differenciáló
oktatási program alapján dolgozunk Tanulóink száma
október 1-én 357 fő volt, év végén 366 főre
növekedett,
ami
3%
növekedést
jelent.
Versenyeredményeink jók, az idei évben kimagasló
eredményt értünk el történelemből.
A középiskolai visszajelzések feldolgozása alapján
megállapítható,
hogy
tanulóink
kilencedikes
eredményeinek átlaga csak 0,36 századdal lett
kevesebb a nyolcadikos eredményeknél.
4
fő
(12%)
gimnáziumba,
19
fő
(56%)
szakközépiskolába, 11 fő (32%) szakképzőbe tanul
tovább.
D.A.D.A. program /100fő/, egészséghét: serdülőkor,
dohányzás, drog, szexualitás, internet /380 fő/
Környezettudatos programjaink alapján elnyertük az
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nevelés

száma

Nyári táboroztatás

 táborozók száma

Személyiség céltudatos  hagyományok
fejlesztése
ápolása,
sokszínű
tevékenység

Az angol nyelv emelt 
emelt óraszám
szinten való oktatása,
és
csoportbontás
két
tanítási
nyelvű
biztosítása
oktatás

korszerű,
hatékony módszerek
 kommunikáción alapuló
nyelvoktatás

Sportkorcsolya  feltételek, óraszámok
területén
az  eredmények
eredményesség
 versenyző
tanulók
biztosítása
segítése

Komprehenzív
modell
jelenjenek meg

iskola a
tanulók
értékei biztonságának
megerősítése

érzelmi

Örökös Ökoiskola címet: Happy hét, Szombathely, a
segítés városa – újraélesztés, Víz Világnap,
Egészségnap
projekt
–
juniális,
papírgyűjtés,
szemétszedés, elemgyűjtés városi harmadik hely.
/380fő./ Föld napja, Madarak és fák napja –
akadályverseny /170 fő/. Erdei iskolai tábor /50fő/,
sziklakertgondozás /28fő/, tujaültetés.
Korcsolya tábor, Felsőcsatár: 25 tanuló, ausztriai
angol nyelvű tábor: 3 fő, Erzsébet-tábor 20 fő
Személyiségfejlesztő
programjainkat
„Jó
gyakorlatként” terjesztésre elfogadták, így az
EDUCATIO honlapján az intézményi innováció
címszó alatt mindenki számára elérhető. Gazdag
projekt kínálattal, színes tevékenységekkel, művészeti
neveléssel ápoljuk hagyományainkat, segítjük a
személyiség céltudatos fejlesztését: Öveges-nap /fizikaikémiai kísérletek napja/; Luca-napi vásár; karácsonyi
ünnepség; Szeretet ünnep; karnevál; tanár-diák
sporttalálkozók; Mi napunk – Ki mit tud?- szakkörök,
nemzetközi
görkorcsolyázó
verseny;
színház,
hangverseny, filmvetítések látogatása stb.
Az emeltszintű és a két tanítási nyelvű oktatás
csoportlétszáma maximum 15 fő. Választható- és
szakköri órák segítik a nyelvvizsgára készülést. Kiemelt
szerepet kap a nyelvtanuláshoz való pozitív
hozzáállás, önbizalom fejlesztése, egyéni nyelvtanulási
szokások
kialakítása,
életkornak
megfelelő
kommunikációs készségek elsajátítása, jellegzetes
hangok
képzésének
készségszintre
emelése.
Változatos
módszerek,
játékos,
mozgásos,
manipulatív, kreatív tevékenységi formák, pár- és
csoportmunka
alkalmazása.
(autentikus
dalok,
mondókák, történetek, kapcsolódás más tantárgyakhoz,
projektek, Comenius kapcsolat ápolása, levelezés,
utazás)
Sport-korcsolya osztályainkban a korcsolyázáshoz
minden feltétel adott. Iskolánk közel 40 pár
görkorcsolyával áll tanulói rendelkezésére. Az őszi,
tavaszi időszakban heti 1 görkorcsolyás órát biztosítunk
tanulóinknak az iskola udvarán található görkorcsolya
pályán, télen pedig heti 2 órában látogatjuk a
Műjégpályát. Számos éremmel büszkélkedhetünk,
melyeket a Magyar Diáksport Szövetség és egyéb
nemzetközi versenyeken szereztek tanulóink. Iskolánk
mindenben segíti tanulóit, partner a hiányzásokból
eredő tanulmányi elmaradások pótlásában is.
Partneralapú
együttműködést,
új
típusú
kapcsolatrendszert alakítottunk ki. Új módszerek,
kooperatív
technikák
megismerésével
és
alkalmazásával biztosítjuk az esélyegyenlőséget.
Hisszük, hogy mindenki tehetséges valamiben.

ÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája
minőségfejlesztési munkájának véleményezése
2011/2012
OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Szülői Közössége a minőségfejlesztési munkáról szóló beszámolót
megismerte és azzal maradéktalanul egyetért.
Indoklás:
 Az iskola a tanórai és a tanórán kívüli programjaival olyan tanulási feltételeket teremt, amelyek elősegítik a
gyermekek intellektuális, szociális és személyes fejlődését
 angol két tanítási nyelvű oktatás
 iskolaotthonos képzés
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 sport – korcsolya
 művészeti tevékenységek
 emelt szintű informatika.
A diákönkormányzat rendkívül gazdag és kedvelt tevékenysége során, a tanulók folyamatos felejthetetlen
élményekkel gazdagodnak
 Egészség-hét
 Öveges-nap
 Farsang
 Luca napi vásár
 Juniális
 Mi napunk
 Ki mit tud? – tehetséges tanulók bemutatkozása
 jutalmazása, állófogadás
 tanár-diák sporttalálkozók, stb.
Bensőséges megemlékezések, ünnepségek, műsorok, színházi előadások, hangverseny biztosítja atanulók
személyiségének sokoldalú fejlődését.
Comenius és testvériskolai kapcsolatok biztosítják az angol és a németnyelv gyakorlati alkalmazását.
Az iskola nevelőtestülete és dolgozói nagy hangsúlyt fektetnek a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítására.
Ennek érdekében minden évben szándék- és igényfelmérést, valamin elégedettségi vizsgálatot végeznek
 első osztályos szülők
 nyolcadik osztályos szülők
 nyolcadik osztályos tanulók körében.
A felmérés eredményeként határozzák meg a következő év feladatait, melyek megvalósulásáról részletes
tájékoztatást kapunk a Szülők Iskolája, Szülői munkaközösségi értekezletek keretében, minőségi faliújságon,
évvégi beszámolóban.

Szombathely, 2012. június 19.
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IMIP beszámoló 2012 Paragvári Utcai Általános Iskola

Cél

Teljesülés mutatója

Összhang a központi és  az intézmények pedagógiai programjaiban,
a fenntartói elvárások
esélyegyenlőségi
és
a
minőségirányítási
valamint az intézményi
rendszerükben megjelennek az ÖMIP-ben
célok között
megfogalmazott elvárások
Gazdálkodás
 külső és belső ellenőrzések eredményei,
szabályossága
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,  Az Esélyegyenlőségi terv megvalósulása
illetve
halmozottan  Az esélyteremtést biztosító szervezeti formák
hátrányos
helyzetű
illetve programok megvalósítása
gyermekek,
tanulók
esélyegyenlőségének
biztosítása
Integrált nevelés-oktatás  megfelelő
képzettséggel
rendelkező
megvalósítása
pedagógusok száma
 ellátott gyermekek, tanulók száma
 rendelkezik fejlesztési programmal
 szükség esetén speciális tárgyi feltételek
megléte
Idegen
nyelv  versenyeken elért eredmények
oktatásának
 megjelenése a tanulási – tanítási folyamatban
hatékonysága,
oktatásszervezési formák
kiterjesztése
Informatika oktatásának  alapfokú számítástechnikai ismeretek, ill.
hatékonysága
alapfokú számítógép kezelő vizsgák száma
 ECDL vizsgák száma
 informatikai
ismereteket
alkalmazó
pedagógusok, oktatók száma
 tanuló/számítógépek száma
 versenyeken,
kulturális
bemutatókon,
rendezvényeken elért eredmények
 eredményes vizsgát tett tanulók aránya
 felsőoktatásban továbbtanulók aránya
Művészeti
képzések  művészeti áganként a képzésben résztvevő
szintjeinek
egymásra
tanulók
számának
alakulása
intézményi
épülése
fokonként
Mindennapos
 rendelkezik az intézménynek megfelelő
testmozgás feltételeinek
sportlétesítményekkel, eszközökkel
javítása
 személyi feltételek megléte,
dokumentálása
Tehetséggondozás
javítása

Szervezett úszásoktatás 
lehetőségének
biztosítása
Egészségnevelés

hatékonyabbá tétele

Pedagógusok

személyi feltételek biztosítása

Teljesülés


IGEN



IGEN



IGEN

 IGEN



IGEN
IGEN



1 gyógypedagógus 3
fejlesztő pedagógus

53 fő

IGEN

Fejlesztő terem
Megyei 3.. országos 2. 2.
2. 3. 3. 4. 6. 7. 8. 10. 11. 11.





52 pedagógus



124 db

42 pedagógus
65 pedagógus

 kiemelkedő eredmények
ld. Intézményi beszámoló




a meglévő eszközök és
feltételek elhasználódtak,
hiányosak

3 testnevelő és 1
gyógytestnevelő
 külső oktató

iskolaorvosi felmérések eredményei javulnak
 nincs
összehasonlítási
alap
csökken a betegségek miatti hiányzások
száma

nem mérhető
 csökken a dohányzók száma
 nő a szakmai, módszertani továbbképzéseken  IGEN
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módszertani és szakmai
résztvevő pedagógusok száma
kultúrájának fejlesztése  bemutató órák száma
 belső továbbképzésen részt vettek száma



3 óra

 65 fő
Öntevékeny
szakmai  szakmai munkaközösségek száma, ill. az  4 munkaközösségben 65
műhelyek
pedagógus dolgozik
azokban közreműködő pedagógusok száma
együttműködésének
javítása
Nagyfokú leterheltség,
eredményes munka öröme,
tárgyi feltételek és anyagi
 éves szakmai beszámolók tapasztalatai
elismerés hiánya
Az intézményi pályázati  nyertes/beadott pályázatok száma
 3 pályázat
lehetőségek
jobb  elnyert/igényelt támogatási összeg évente
kihasználása

Információs
rendszer  levelező rendszert használók száma
 TELJES
hatékonyságának
NEVELŐTESTÜLET
 határidő túllépéseinek száma
növelése
 tájékoztatási kötelezettségek betartása
Városi
ünnepségeken  műsorral jelentkező intézmények száma
való részvétel javulása
 a rendezvényt látogató diákok száma



Kisebbségi
nevelés-  az oktatásban résztvevő csoportok, tanulók
oktatás lehetősége
száma
Működjön
az  mérések eredményei
intézményben
mérési
értékelési
és
teljesítményértékelési,
minősítő rendszer
Minőségirányítási
 a pedagógiai munka különböző területeinek
rendszer működtetése
folyamatos mérése, értékelése
 az intézményi munka különböző területeinek
folyamatos mérése, értékelése



Differenciált felkészítési 
csökken a lemorzsolódások száma
forma
bővítése
az 
növekszik a versenyeken eredményesen
eredményesség
szereplők száma
érdekében

egyéni fejlesztési terv szerint tanuló diákok
száma
Pályairányítási

fellebbezések számának alakulása
tevékenység javítása

középiskolák
visszajelzései
a
9.
évfolyamon tanulók teljesítményéről

NINCS

 intézményi beszámolóban



Új értékelési rendszer
kidolgozása
 Szakmai
tevékenység,
tehetséggondozás

Igen
IGEN
53 fő

csökken
80%-os – ennek alapján az
eredményeket megőrízték
tanulóink
Káros
szenvedélyek 
dohányzók és a rendszeresen alkoholt A prevenciós programokon
kivétel nélkül részt vettek
megelőzése,
fogyasztók száma
tanulóink,
káros
egészséges életmódra, 
drogstatisztika
normakövető
és 
élőkről
felvilágosító előadások, és az azokon részt szenvedélyekkel
környezettudatos
nincs adatunk
vevők száma
magatartásra nevelés,
iskolai
agresszió
megelőzése
Nyári napközis táborok  táboroztatásban résztvevők száma
 5 fő
szervezése
A Paragvári Utcai Általános Iskola minőségirányítási munkájának szülői értékelése
MIP értékelése a szülői szervezet véleménye alapján.
Az értékelést a szülők a honlapon elérhető kérdőív alapján tették meg. Az értékeléshez megfelelően generált
kódokat használtunk, mely biztosította az anonimitást, és ugyanakkor lehetőséget adott bizonyos szűrések
elvégzésére is.
A MIP-ban szereplő éves célkitűzések értékelésére az alábbi eredményeket kaptuk.
- Az iskola pályaorientációs tevékenységének értékelése:
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nagyon elégedett vagyok
0%3%

7%

elégedett vagyok

14%

részben vagyok elégedett
csekély mértékben vagyok
elégedett

76%

-

nem vagyok elégedett

Az éves egészségnevelési program elégedettsége
nagyon elégedett vagyok
5% 1%

17%

elégedett vagyok

32%

részben vagyok elégedett
csekély mértékben vagyok
elégedett

45%

nem vagyok elégedett

-

A nyári napközis táborral kapcsolatos információkat a válaszadó szülők 84%-a megkapta.
Az országos kompetenciamérésen elért eredményünk értékelése

nagyon elégedett vagyok
11%

0%
0%

29%

elégedett vagyok
részben vagyok elégedett
csekély mértékben vagyok
elégedett

60%

Az elégedettség mértékének – nagyon elégedett, elégedett válasz - megoszlásában a szülői szervezet esetében
inkább az elégedettség jelenik meg.
-

Az iskola idei tanévben nyújtott versenyeredményeivel az elégedettség a következőképpen alakult
nagyon elégedett vagyok
3%0%

elégedett vagyok
részben vagyok elégedett
51%

46%

csekély mértékben vagyok
elégedett
nem vagyok elégedett

-

Az idegen nyelvi képzéssel való elégedettség alakulása a két rétegben
nagyon elégedett vagyok
6%
18%

4%

elégedett vagyok
42%
részben vagyok elégedett

30%

csekély mértékben vagyok
elégedett
nem vagyok elégedett
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A kicsik mindennapos nyelvoktatásával a válaszoló szülők 84%-a nagyon elégedett.
-

A zenei tagozat tevékenységét az alábbiak szerint értékelték
nagyon elégedett vagyok
14%

1%
1%

elégedett vagyok
39%
részben vagyok elégedett

45%

csekély mértékben vagyok
elégedett
nem vagyok elégedett

Az iskola informatikai ellátottságának, és az informatikai ismeretek alkalmazásának értékelése a
következő eredményt adta.
A kérdőívet kitöltő szülők 87%- a ismeri az iskola informatikai ellátottságát. A szaktantermek, osztálytermek
számítógépes ellátottsága nagyon magas szintű.
Az informatikai ismereteket a diákok más tanórán hogyan alkalmazzák, erről a szülők 22%-ának van ismerete. A
megjelölt alkalmazási területek fő csoportjai a következők voltak:
 Nyelvtanulás
 Információgyűjtés, szövegszerkesztés
 Zenetanulás
 Közösségi oldalak biztonságos használata
 Tanulmányi versenyek, és ezekre való készülés
 Honlapokon való tájékozódás
 Digitális tananyagok használata
 Power Point használata kiselőadásokhoz
 Tantárgyi ismeretek gyakorlása
 Digitális tábla használata
-

A szülői szervezettől kértünk és kaptunk is javaslatokat a munkánk minőségi javításához. A javaslatok
tartalmuk alapján a következő területekre vonatkoztak:
 Eszközbeszerzés, működési feltételek
 Nyelvoktatás
 Zenei tagozat munkája
 Tagozatba sorolás kérdése
 Osztályközösségek megszilárdítása vonatkozó ötletek
 Az iskola sport tevékenysége
 Informatikai oktatás
 Pályaválasztás
 Elektronikus napló igénye
A javaslatokat az iskolavezetés megbeszéli és a lehetőségek, illetve az igények mérlegelése után a
megvalósíthatóságukról dönteni fog.
Szombathely 2012. június 15.
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REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA – REGULY ANTAL GRUNDSCHULE
SZOMBATHELY – STEINAMANGER
AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE
A 2011/2012-ES TANÉVBEN
CÉL
KRITÉRIUM
Valamennyi intézménytípusra vonatkozó elvárások
Az elvárásoknak megfelelő
Összhang a központi és a
intézményi stratégia
fenntartói elvárások valamint kialakítása.
az intézményi célok között
Ellenőrzésekről jó
visszajelzések.
A gazdálkodás
szabályossága

A jogszabályi előírások szerint
gazdálkodik iskolánk, a belső
szabályzatok naprakészek.

Az átjárhatóság biztosítása

A tanulmányok
évfolyamvesztés nélküli
folytatása; átjárhatóság
biztosítása.
A sajátos nevelési igényű
tanulóknak a többi gyermekkel,
tanulóval történő nevelése,
oktatása.

Az integrált nevelés-oktatás
megvalósítása

Az idegennyelv-oktatás
hatékonysága, kiterjesztése

A tanulók minél nagyobb
számban rendelkezzenek
használható nyelvtudással.

Az informatika oktatásának
hatékonysága

A tanulók gyakorlatban
alkalmazható tudással
rendelkezzenek.

A tehetséggondozás javítása

Javuljon az intézmény
tehetség-feltáró,
tehetséggondozó
tevékenysége,
eredményessége.
A művészeti képzések
Az alapfokú művészeti
szintjeinek egymásra épülése képzések iránti igények
kielégítése.
A képzést igénylő tanulók
részére biztosított legyen a
középfokra továbblépés
lehetősége.
A mindennapos testmozgás
Minden gyermek számára
feltételeinek javítása
biztosított legyen a
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A TELJESÜLÉS MUTATÓJA
Az iskola működése megfelel mind a
jogszabályoknak, mind a saját, a fenntartó
által jóváhagyott dokumentumaiban foglaltak
alapján megfogalmazott elvárásoknak. E
tanévben fenntartói ellenőrzés nem folyt az
intézményben szakmai területen.
Lezajlott a vagyonfeltáró leltár az elkészített
leltározási ütemtervek szerint. Az ellenőrzés
jónak tartotta az elvégzett munkát.
Iskolánkba e tanévben nem érkezett tanuló. 2
tanuló elköltözés miatt távozott a tanév
közben.
A megjelölt tevékenységet az Aranyhíd NOI
biztosítja (e tanévben is 3 fő) az
iskolánkban dolgozó fejlesztő
pedagógusokkal és a tanítókkal,
szaktanárokkal való együttműködés alapján.
A jogszabály alapján külön fejlesztésre
jogosult tanulók számára a célzott, egyéni
fejlesztésükhöz szükséges tervek
rendelkezésre állnak.
A speciális feltételeket logopédiai
foglalkoztatóban biztosította iskolánk.
A tanév elején 11, a tanév végén az év
közbeni vizsgálatok, határozatok alapján
jelenleg 15 tanuló jogosult az ellátásra.
A német nyelvi és német nemzetiségi
versenyeken való részvételre való
felkészítéssel és az alapfokú nyelvvizsgára
való felkészítéssel, valamint a rendszeres,
német nyelvű (Ausztria) területekre a HPPban tervezett módon való tanulmányi
kirándulásokkal biztosítjuk.
Az ismereteket a HPP-ban foglalt tanterv
alapján az informatika tárgy mellett a
könyvtárhasználati ismeretek, a rajz-vizuális
kultúra- médiaismeret tárgyban is megjelenik,
az eszközfejlesztés révén valamennyi
tárgyban megnőtt a jelentősége és haszna. (A
fenntartói pályázat eredményeképpen:+24
számítógép, +5 interaktív tábla+laptop)
A tehetséggondozás szakköri (óra) és
jelentős részben nevelők saját
szabadidejének terhére folyt az idei
tanévben is, mivel az alapfeladatra rendelt
órákon kívül minimális mozgástér van.
Iskolánkban működő szervezett művészeti
jellegű tehetséggondozó formák: a rajzképzőművészet-kézművesség, az ének-zene
(szolfézsoktatás a Zeneiskolával való
megállapodás alapján, a kórusban való
szereplés, zeneszakkör, táncoktatás
(nemzetiségi és hagyományőrző).
A mindennapos testmozgás személyi és
tárgyi feltételei és a tevékenység

mindennapos testmozgás
feltétele
Szervezett úszásoktatás
lehetőségének biztosítása
Az egészségnevelés
hatékonyabbá tétele

A pedagógusok módszertani
és szakmai kultúrájának
fejlesztése

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

Bővüljenek a pedagógusok
szakmai, informatikai,
pedagógiai kompetenciái.

Az öntevékeny szakmai
Javuljon az információáramlás
műhelyek
és bővüljenek a pedagógusok
együttműködésének javítása. módszertani ismeretei.

Az intézményi pályázati
lehetőségek jobb
kihasználása

Bővüljenek az intézmények
személyi és tárgyi feltételeinek
javítására fordítható források.

Az információs rendszer
hatékonyságának növelése

Minden szereplő a lehető
legrövidebb időn belül
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dokumentálása e tanévben is biztosítva
voltak. (Csapatos labdajátékok, minitenisz,
kötélugrás. Lehetőség szerint a téli
időszakban a korcsolyázás.)
E tanévben is részt vett az úszásoktatásban
az érintett alsó tagozatos tanulók.
A Csendes Éva-féle életviteli ismeretek és
drogprevenciós programunk továbbra is
beépül mind az osztályfőnöki, mind a
szaktanári munkába.
Folytattuk Egészségnevelési hét
megszrvezését, benne előadásokat és
vetélkedőket tervezett és valósítottak meg az
osztályfőnökök és az alsó tagozatos
munkaközösség.
A némettanári végzettsége mellé tanítói
képzésben vesz részt 1 fő, 1 fő a TÁMOPkeretben közoktatási vezető képzést teljesít
e tanév végére.
Az interaktív táblák kezelésére felk. újabb
tanfolyamon a tantestület teljes számban
részt vett (23 fő). 2 fő vesz részt önerőből MA
képzésben.
Az iskolánkban működő munkaközösségeket
az iskolavezetés átszervezte, számuk
csökkent: humán (magyar, történelem, rajzvizuális kultúra, ének-zene, informatika
testnevelés), természettudományos
(biológia, természetismeret, földrajz,
matematika, fizika, kémia, technika)
nemzetiségi és idegen nyelvi, alsó
tagozatos.
A keresztirányú együttműködést az új
körülmények között is folytattuk.
Az információáramlás javítása továbbá a
külső partnerekkel való
együttműködésben is tovább javult.
(Szülők, fenntartó, nyilvánosság.)
Eredményes pályázatok:
 a Reguly-hét rendezvényeihez, a fizikakémiai Kísérletek a pincétől a padlásig
hagyományos városi versenyhez pályázott
és kapott önkormányzati támogatás (60
és 50 eFt),
 a DÖK által elnyert önkormányzati
támogatás,
 a TÁMOP keretében elnyert, pedagógus
továbbképzést segítő eredményes
pályázatának folyamatos felhasználása,
 A szülői szervezetünk minden eddiginél
többet tett e tanévben a gyerekekért és
az iskoláért (udvarfelújítás)
(hulladékgyűjtés megszervezése) is
segítettek,
 Új: TÁMOP 3.1.3.-11-2 (Öveges Program)
keretében a NymE SEK irányítása alatt a
„Kíváncsi természet” alprogramban való
részvétel.
 Rendszeres támogatóink továbbra is
segítenek.
A levelezőrendszert az egész tantestületre
kiterjesztettük. Az információáramlás egyéb

A városi ünnepségeken való
részvétel javítása

hozzájusson a munkájához
szükséges információhoz.
A pedagógusok és a diákok
érdeklődjenek a városi
ünnepségek iránt.

módjai is jól kidolgozottak – a partnerekkel is.

E tanévben az október 6-ai városi
megemlékezés ünnepi műsorát rendeztük
a Batthyány téren. A tanulókat és szüleiket
továbbra is a városi rendezvényekről
tájékoztatjuk és a részvételre biztatjuk.
Szőlősben, Gyöngyöshermánban és
Szentkirályon adott iskolán műsort
(karácsony, anyák napja illetve a hősök napja
alkalmából.)
A kisebbségi nevelés-oktatás A kisebbségi nevelés-oktatás
Intézményünkben német nemzetiségi
személyi és tárgyi feltételeinek nyelvoktató formában folyik kisebbségi
lehetősége
biztosítása a több törvényben
oktatás. Szakmai, tárgyi feltételei biztosítottak.
biztosított alapon.
E tanévben is iskolánk programja adta a város
német nemzetiségi rendezvényeinek gerincét.
Jó együttműködés a Német
A nemzetiségi versenyeken eredményesen
Kisebbségi
vesznek részt tanulóink.
Önkormányzattal.
Nyílt napokon és hagyományőrző
rendezvényeken mutatjuk be munkánk
eredményeit. (Szent Márton nap, „alpesi
tehénhajtás”, karácsony, tavaszköszöntés,
amit e tanévben májusfaállítással és a
felújított udvar avatásával együtt rendezett a
munkaközösség.
Továbbra is megyénk legnagyobb német
nemzetiségi oktatást folytató intézménye
vagyunk.
Az intézményben működjön
Az intézmény és fenntartó
A szakmai munkaközösségek szaktárgyi
számára is váljanak láthatóvá a szummatív mérési tervei alapján a
értékelési és
teljesítményértékelési
szaktárgyi tudásra irányulnak, másrészt
működés egyes területei.
minősítő rendszer
előkészítik gyakorlással az országos
kompetencia-mérésen való eredményes
szereplést. Így tudásszint és kompetenciaméréseket is végzünk az év folyamán.
Az OH országos kompetencia-mérésén újra
jól szerepeltek tanulóink: vagy az átlag felett,
vagy azt elérő a tanulók kompetenciája a két
területen.
Az elemzés során foglalkoztunk az OH
megállapításaival a 6. évfolyam szövegértési
feladatainak megoldásával kapcsolatban,
intézkedési tervet készítettünk, tovább
szigorítottuk a mérési feltételeket.
Ismét vizsgáltuk az 1. osztályosok szüleinek
iskolaválasztási motívumait, valamint a 8.
évfolyamosok elégedettségét. Az eredmények
erősítik az év végén végzett szülői és tanulói
elégedettség-mérés jó eredményeit.
E tanévben a Támogató Szervezet két
Minőségirányítási rendszer
Intézményi minőségirányítási
programok készítése.
intézkedési tervet készített. a kompetenciaműködtetése
méréssel kapcsolatban (ld. előző pont) és az
iskola és a szülők közötti
információáramlással (előmenetelről való
tájékoztatás) Az elmúlt tanévben a tanulók
napi viselkedési szabályokhoz való viszonyát
vizsgáltuk. A következtetések érvényességét
a következő tanévben is figyelemmel kísérjük.
A 2011/12-es tanévben esedékes partnerelégedettség (szülők-tanulók) mérést
elvégeztük: A személyi-tárgyi feltételek,
osztályozás és a működés terén az
iskolahasználók elégedettek, az eredmények
a kedvező mezőben foglalnak helyet.
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Az önkormányzat általános iskolákra vonatkozó elvárásai
Differenciált felkészítési
Az egyéni képességekhez
formák bővítése az
igazodó módszereket
eredményesség érdekében
alkalmazzunk.
A pályairányítási tevékenység A szülők, tanulók a szükséges
javítása
információk birtokában
lehetőleg a tanuló számára
megfelelő pályát válasszák.

Az esélyegyenlőségi terv teljesüléséről szóló
beszámolóban iskolánk az adatokat
részletesen elemezte.
Gimnáziumban
10 fő (34,48 %),
szakközépiskolában 13 fő (44,82 %),
szakiskolában
6 fő (20,69%) folytatja
tanulmányait.
A Pályaválasztási kiállításon és vásáron ez
évben is részt vettünk.
E tanévben mindössze 3 (!) középfokú
oktatási intézmény jelzett vissza volt tanulóink
teljesítményéről.
A káros szenvedélyek
Káros szenvedélyeket elutasító Folytatjuk a Csendes Éva nevével fémjelzett
megelőzése, az egészséges magatartás kialakítása, az
életviteli programot. A már említett
egészséges életmód iránti
Egészségnevelési héttel és a Fittéletmódra, normakövető és
igény kialakítása,
programban való részvétellel hagyományt
környezettudatos
magatartásra nevelés, az
konfliktuskezelő képesség
teremtettünk. A környezetvédő és
iskolai agresszió megelőzése fejlesztése.
egészségtudatos magatartás kialakítása a
versenyeken való részvétellel és a HPP-ban
szereplő Erdei iskolai programmal teljesül.
A nyári napközis táborok
Biztosítsuk minden igénylő
Az iskola tájékoztatási tevékenysége során
számára a részvétel
szervezése
dokumentáltan tájékoztatja a szülőket és a
tanulókat a lehetőségekről, felméri az
lehetőségét.
igényeket. (Részt vesz: 3 fő – 1 elsős , 1
negyedikes és 1 ötödikes tanuló.)
Iskolánkban az idén civil szervezet által
rendezett, a gyermekek kreativitására építő
nyári tábor van, amelyben kollégáink is részt
vesznek.
Az önkormányzatnak a Reguly Antal Általános Iskola – Reguly Antal Grundschule működésével kapcsolatos
elvárásai
A minőségirányítási csoport
Iskolánk továbbra is a COMENIUS I.
működése valamint a tárgyi
Biztosítsa a COMENIUS I.
partnerközpontú működés elnevezésű
partnerközpontú
minőségirányítási rendszert alkalmazza.
feltételek biztosítása.
minőségbiztosítási rendszer
Ennek személyi és szervezeti keretei
működését
biztosítja. (Ld. Minőségirányítási rendszer
működtetése pontot.)
A Reguly-hét és magyar nyelvi és
Fejlessze tovább a magyar Az intézmény kidolgozott és
kommunikációs verseny
és
nemzetiségi
kultúra működő hagyományainak
oktatási-nevelési
megtartása illetve
hagyományainknak megfelelően lezajlott
hagyományait, formáit.
továbbfejlesztése.
szóbeli fordulóval, műfordítási versennyel
és iskolahéttel egybekötve.
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.
A HPP-ban kezdettől szereplő
multikulturális nevelés modul bevezetése a
közoktatás átalakítása miatt a változások
függvénye lett.
A tavalyi beszámolóban már jeleztük, hogy
Javítsa a német nemzetiségi A nyelvet oktató formáról a
a személyi feltételek kialakítása
oktatáshoz szükséges tárgyi nyelven oktató formára való
folyamatban van.
és
személyi fokozatos áttérés, illetve e
Az új diploma szerzéshez a Német
forma feltételeinek
feltételrendszerét.
Nemzetiségi Önkormányzat is anyagi
megteremtése.
segítséget nyújt.
Legyen célja a jelenleg is jól A használói elégedettségLétszámarányunkhoz képest ismét jól
működő,
tanórán
kívüli mérésekben megmutatkozó
szerepeltek az általunk preferált
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oktatási-nevelési
formák
megtartása, fejlesztése és a
tevékenységek bemutatása a
partnereinek.

elvárásoknak és a kiemelkedő
versenyeredményeknek
megfelelően e tanórán kívüli
formák megtartása továbbra is
kiemelt feladat.

Törekedjen az intézmény a Az egészségnevelési program
tanulók
egészséges megvalósítása – kibővítve a
életmódjának,
a helyi hagyományokkal.
környezettudatos
magatartásának
és
a
szenvedélybetegségek
elkerülésére képességének
kialakítására

versenyeken tanulóink. 4 ( 2 városi 1., 2
fő 2., 7 fő 3. helyezés, 1 különdíj,
3 megyei 1., 3 fő megyei 3., két különdíj, 1
körzeti 2. helyezés, 1 nemzetközi díjazott,
3 országos különdíj. Sokan jutottak az
országos versenyek megyei döntőibe.
Kiemelkedő a rajz-kézműves terület
eredményessége
A tanórán kívüli alkalmak az alsó tagozatos
vetélkedőkre való készülésben, felső
tagozaton az osztályfőnöki,
természetismereti, biológia és testnevelés
órákon, az erdei iskolában, az
Egészségnevelési héten, lehetőség szerint
az iskolai védőnővel és a szociális
munkással is együttműködve.

Szombathely, 2012. június 27.
A Reguly Antal Általános Iskola – Reguly Antal Grundschule (9700 Szombathely, Rákóczi u. 79.) véleményezési
jogosultsággal rendelkező szervezete: a Szülők Közössége és a Diákönkormányzat megismerte az iskola
2011/12-es tanévre vonatkozó minőségirányítási munkájáról szóló beszámolót. A hagyományoknak megfelelően
együttesen alakítottuk ki véleményünket.
Jónak tartjuk, hogy a beszámolót már harmadik éve a fenntartói minőségirányítási program cél-feladatrendszerének
felépítése szerint készítik el. A táblázatos forma a három fő cél (a minden intézményre vonatkozó, az általános
iskolákra vonatkozó és konkrétan az adott intézményre vonatkozó célok) köré csoportosított kritériumokkal és
azoknak az adott évre vonatkozó teljesítésére vonatkozó megállapításokkal jól áttekinthető, tényszerű, a
legfontosabb adatokat tartalmazza.
A minőségirányítási szervezet folyamatosan foglalkozik célok megvalósulásának figyelemmel kísérésén kívül a saját
programjából adódó feladatokkal: az oktatási-nevelési folyamatban vagy a működésben általában felmerülő
problémákkal, azokra intézkedési terv kidolgozásával és a végrehajtás eredményességével is. A programban
meghatározott időszakonként elvégzett partneri elégedettség-mérések és azok összehasonlítása az előző
mutatókkal jól segíti a szervezet fejlesztését. Az e tanévben végzett elégedettség-mérés azt mutatta, hogy
kedvezőtlenül megítélt területe az iskolai munkának nincs, a mutatók hasonlók az előző, két évvel ezelőtti
méréséhez.
A tantestület véleményét a minőségirányítási programról szóló beszámolóról a Szülők Közössége és a
Diákönkormányzat megismerte, a beszámolót szintén elfogadásra javasolja.
Szombathely, 2012. június 27.
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Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2011/2012. tanév minőségirányítási értékelése
Cél
Teljesülés mutatója
Összhang a központi és  az
ÖMIP-ben
a fenntartói elvárások
megfogalmazott
valamint az intézményi
elvárások
az
célok között
intézmény pedagógiai
programjában
esélyegyenlőségi és a
minőségirányítási
rendszerükben
megjelennek
Gazdálkodás
 külső
és
belső
szabályossága
ellenőrzések
eredményei, jelzései
pozitívak
Átjárhatóság



szükség
esetén
biztosítja különbözeti
vizsga
letételének
lehetőségét
 szükség
esetén
gondoskodik az átvett
tanuló
felzárkóztatásáról
A hátrányos helyzetű,  Az Esélyegyenlőségi
illetve
halmozottan
terv megvalósulása
hátrányos
helyzetű  Az
esélyteremtést
gyermekek,
tanulók
biztosító
szervezeti
esélyegyenlőségének
formák
illetve
biztosítása
programok
megvalósítása

Teljesülés 2011/2012. tanévben
A központi oktatásirányítás valamint a fenntartó
fejlesztési tervében és minőségirányítási programjában
megfogalmazott elvárások – igazgatónk, minőségügyi
vezetőnk
irányításával,
program-kiegészítésekkel,
diszpozíciók meghatározásával – nevelőtestületünk
jóváhagyásával
megjelentek
intézményünk
dokumentumaiban, a mindennapi munkánkban.
Az intézmény önálló gazdálkodási jogköre megszűnt. A
gazdálkodási feladatokat a Művelődési GAMESZ látja el
2011. július 1-jétől. 2006-2010. gazdasági évekre
vonatkozó személyi juttatás tervezésének gyakorlatát
érintő szabályossági vizsgálat zajlott.
Idegen
nyelvi
és
képzőművészeti
különbözeti
vizsgalehetőséget biztosítunk a tanulóknak, ha más
iskolából érkeztek, vagy csoportváltás esetén. Pl. emelt
szintű
csoport.
Az
újonnan
érkező
tanulók
felzárkóztatását.

Az
esélyegyenlőségi
tervben
megfogalmazottak
megvalósítására kiemelt figyelmet fordítottunk Az Élet
Iskolája több éves program, a Montessori pedagógia és
az IKT eszközök alkalmazása biztosítja az egyéni
képességek figyelembe vételével történő eredményes
fejlesztő munkát.
Belső képzések segítik az új
módszerek elsajátítását, az innovációt (bemutató órák,
hospitálások). ”Hozd a formád vácis”, társas tánctanulás
1-5.
évfolyamig
óratervi
keretben,
alapfokú
művészetoktatás, képzőművészeti kiállítások, németmagyar két tanítási nyelvű képzés, „Jó gyakorlat”,
középiskolára felkészítők, játékos egészségfejlesztő
foglalkozások, labdarúgó edzések, röplabda, korcsolya,
kézilabda, szakkörök.
Integrált nevelés-oktatás  megfelelő
Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően végezzük
megvalósítása
az integrált nevelést. Jól felszerelt fejlesztőteremmel
képzettséggel
rendelkezünk, egy szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
rendelkező
vezetésével
biztosítjuk
a tanulási, magatartási
pedagógusok száma
küzdő
tanulók
egyénre
szabott,
 ellátott gyermekek, nehézséggel
kiscsoportos fejlesztését. (32 fő)
tanulók száma
Az SNI tanulók fejlesztése, (37fő) egyéni fejlesztési terv
 rendelkezik
fejlesztési programmal alapján történt. 11 fő beszédhibás tanulóval 1 logopédus
 szükség
esetén foglalkozott.
speciális
tárgyi
feltételek megléte
Idegen
nyelv  versenyeken
elért Angol: angol nyelvi tesztverseny országos 10. hely 1 fő;
oktatásának
Kenguru nyelvi és országismereti verseny megyei 1.
eredmények
hatékonysága,
 megjelenése
a egyben országos 15. hely 1 fő; Titok levelezős verseny:
kiterjesztése
tanulási – tanítási országos 3. hely 1 fő, 7. hely 2 fő, 9. hely 1 fő, 15. hely 2
fő. Német: Kenguru nyelvi és országismereti verseny
folyamatban
megyei 1. hely 1 fő, megyei 2. hely 1 fő; országos német
oktatásszervezési
nyelvi verseny megyei 9. hely 1 fő, 12. hely 1 fő, 14. hely
formák
1 fő; városi szintű német internetes verseny megyei 2.
hely 2 fő, 1-2. évfolyamokon iskolaotthonos szervezeti
formában
heti
2
órában
angol/német
nyelvi
foglalkozásokon vesznek részt a tanulók. (idegen nyelvi
játékos egészségfejlesztő)
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Informatika oktatásának  alapfokú
hatékonysága
számítástechnikai
ismeretek, ill. alapfokú
számítógép
kezelő
vizsgák száma
 informatikai
ismereteket alkalmazó
pedagógusok, oktatók
száma
 tanuló/számítógépek
száma
Tehetséggondozás
 versenyeken, kulturális
javítása
bemutatókon,
rendezvényeken elért
eredmények

Művészeti
szintjeinek
épülése

képzések  művészeti áganként
egymásra
a
képzésben
résztvevő
tanulók
számának alakulása
intézményi fokonként

Mindennapos
 rendelkezik
az
testmozgás feltételeinek
intézménynek
javítása
megfelelő
sportlétesítményekkel,
eszközökkel
 személyi feltételek
megléte,
dokumentálása
Szervezett úszásoktatás  személyi feltételek
lehetőségének
biztosítása
biztosítása
Egészségnevelés
 iskolaorvosi
hatékonyabbá tétele
felmérések
eredményei javulnak
 csökken
a
betegségek
miatti
hiányzások száma

A tanulók az informatikai oktatás során biztos
felhasználói
szintű
ismereteket
szereztek.
Az
informatikai ismereteket alkalmazó pedagógusok száma
30 fő. 286 tanuló részesül informatikai oktatásban,
melyhez jelenleg 30 db számítógép áll rendelkezésre.
Az idei tanévben tíz darab IKT tábla felszerelésére került
sor, valamint a két nyelvi teremben 24 db számítógép áll
a tanulók rendelkezésére.

Alsó tagozat: Matematika: alapműveleti megyei 1. hely,
a PSZK által szervezett megyei 4. hely. „Zöld Manó”
környezetismereti verseny városi 3. hely, Kikelet megyei
komplex 1. hely, Gazdag Erzsi mesemondó városi 3.
hely, Weöres Sándor megyei 2. hely, „Haza, nemzet és
nyelv” műveltségi vetélkedőn városi 1. hely, AGORA
Művészeti Fesztivál vers kategória 1. hely, színdarab
4.b. osztály kiemelt hely, „Hatosfogat” Művészeti
Fesztivál: mese bronz, vers ezüst, színdarab bronz
minősítés.
Felső tagozat: matematika: Zrínyi megyei egyéni 9.
hely, 14. hely , alapműveleti megyei 2. hely, Kenguru
nemzetközi, megyei 9. hely, 13. hely, 15. hely, Kalmár L.
megyei 10. hely, 13. hely. Biológia: megyei 3. hely, 3 fő
(csapat), megyei 6. hely, megyei 11. hely, területi 4. hely
3 fő (csapat), megyei 1. hely, országos 11. hely 3 fő
(csapat), Reguly városi 2. hely 1 fő, helyesírási verseny
megyei 7. hely, „Haza, nemzet és nyelv” műveltségi
vetélkedőn városi 1. hely. AMI (honlapon), 1 ezüst.
Labdarúgás: diákolimpia III. korcsoport országos 6. hely,
IV. korcsoport országos 2. hely Röplabda: diákolimpia
III. korcsoport megyei 1. hely, IV. korcsoport megyei 2.
hely. Atlétika: 4 próba lány megyei 6. hely, fiú megyei 6.
hely, 5 próba lány megyei 3. hely, 5 próba fiú megyei 3.
hely, városi egyéni 4 db 4. hely, 1 fő összetett 4. hely.
Bercsényi kupa 3. hely, Városi röplabda diákolimpia 4. 5.
hely. Csótó futás 3., 4.hely.
A
20
éves
jubileumát
ünneplő
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézményből
a
Művészeti
Szakközépiskolába jelentkező 3 főből, 3 sikeres felvételi
vizsgát tett. Az előképző évek után az alapfokban
műhely-előkészítő foglalkozás zajlott a grafika, a
festészet, szobrászat és kézműves tanszakokon. Az
alapfok 3. évétől a növendékek ezen műhelyekből
választhatnak.
A tárgyi, személyi feltételek biztosítottak: Tanórán kívüli
foglalkozások:
játékos
egészségfejlesztő
órák,
társastánc-oktatás 1-5. évfolyamig, labdarugó edzések,
röplapba, korcsolya, kézilabda foglalkozások. Az Illés
Akadémiával az együttműködési megállapodás alapján
4. évfolyamból edzik tanulóinkat.

Hat osztály szervezett úszásoktatáson vett részt
testnevelési óra keretében, úszásoktatók látják el a
feladatot.
246 tanuló volt védőnői és iskolaorvosi szűrésen
(testsúly, testmagasság, mozgásszervek, hallás- és
pajzsmirigy, látásélesség, vérnyomás). Emelkedett a
krónikus betegség vagy egyéb egészségkárosodás miatt
gondozásba vett tanulók száma (mozgásszervi
elváltozások, túlsúly, felszívódási problémák).
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Pedagógusok
 nő
a
szakmai,
módszertani és szakmai
módszertani
kultúrájának fejlesztése
továbbképzéseken
résztvevő
pedagógusok száma
 bemutató
órák
száma
 belső
továbbképzésen részt
vettek száma
Öntevékeny
szakmai  szakmai
műhelyek
munkaközösségek
együttműködésének
száma, ill. az azokban
javítása
közreműködő
pedagógusok száma
 éves
szakmai
beszámolók
tapasztalatai

Az intézményi pályázati  nyertes/beadott
lehetőségek
jobb
pályázatok száma
kihasználása
 elnyert/igényelt
támogatási
összeg
évente
Információs
rendszer  levelező rendszert
hatékonyságának
használók száma
növelése
 határidő
túllépéseinek száma
 tájékoztatási
kötelezettségek
betartása
Városi
ünnepségeken  műsorral
jelentkező
való részvétel javulása
intézmények száma
 a rendezvényt látogató
diákok száma

Kisebbségi
nevelés-  az
oktatásban
oktatás lehetősége
résztvevő csoportok,
tanulók száma
Működjön
az  mérések eredményei
intézményben
mérési
értékelési
és
teljesítményértékelési,
minősítő rendszer

Minőségirányítási
rendszer működtetése

Felső tagozatban: 2 fő 30 órás, 1 fő 10 órás, 2 fő 1-1
napos továbbképzésen vett részt. 3 fő vett részt
mesterképzésen. Bemutató órák száma: megyei, városi
és iskolai szintű: alsó tagozatban 22 alkalommal, felső
tagozatban 5 fő 8 alkalommal tartott órát. Belső
továbbképzés nyílt órák keretében ill. rendszeresen IKT
tábla használatának fejlesztése céljából történt (12 fő)

Szakmai munkaközösség 4 működik iskolánkban, a
pedagógusok száma 41 fő. Szakmai beszámolók
tapasztalatai: szakszerű helyzetelemzés a megvalósított
tevékenységek alapján. Az éves munkatervben
megfogalmazott feladatainkat a projektpedagógia
módszereinek alkalmazásával valósítottuk meg. Kiemelt
projektek száma: 22. (20 éves AMI, Váci hét, nemzeti
ünnepek, Ovis foci, Ovis énekverseny, Hozd a formád
vácis,
Büszkeségeink,
táncbemutató,
Kikelet,
Impressziók, aula avatása, nemzeti összetartozás napja,
magyar kultúra napja, népmese napja, költészet napja,
beiskolázás, családi hétvégék a karácsony és a húsvét
jegyében, Jó gyakorlat, hősök napja, farsang, könyv
bemutató)
Sportfeladatokért 1 db pályázat, környezetvédelmi
vetélkedősorozat 1 db, diák-önkormányzati megyei
verseny 1 db, iskolai társastánc tanfolyamok
támogatására 1 db, 1 db, mese- és versmondó, Nyertes
4 pályázat/beadott 4 pályázat 230 ezer forint.+100 ezer
forint (támogatás)
Levelező rendszert 6 fő közalkalmazott használja,
elsősorban
a
fenntartóval
való
naprakész
együttműködés érdekében. A fenntartó által megjelölt
határidőkre
odafigyelünk.
A
tájékoztatási
kötelezettségünknek minden esetben eleget teszünk. Az
alkalmazott levelező rendszer biztosítja az oktatási
intézmények közötti információáramlást, gyorsítja az
együttműködési lehetőséget.
Adventi karácsonyi ünnepen német két tanítási nyelvű,
horvát nemzetiségi oktatásban részvevők és 3
Montessori osztály szerepelt. Látogató diákok száma: 80
fő Magyar művészetoktatás napja (45 fő).
Hősök napi városi műsor (32 fő szereplő).
Horvát nemzetiségi nap, horvát karácsony 10 fő fellépő,
látogató 30 fő
Az oktatásban résztvevő tanulók 3. évf. 2 fő, 4. évf. 3 fő,
6. évf. 2 fő, 7. évf.3 fő, 8. évf. 8 fő.

1. évfolyamon a DIFER, 2. évf. a figyelem-emlékezet
vizsgálat. 3. évf. a neveltségi szint, 4. évf. a társas
kapcsolatok vizsgálata, 5. évf. szociometria és a logikus
gondolkodás, 6. évf. tanulásmódszertan, 7. évf. a
neveltségi szint vizsgálat, 4. 6. és 8. évf. az országos
kompetencia-mérés. Az országos mérés eredményeiről
nevelőtestületi szinten átfogó értékelés és konzultáció
történt kijelölve a fejlesztés irányát.
 a pedagógiai munka A folyamatgazdák szóbeli és írásos önértékelések
értékeltek.
A
feladatok
teljesülését
különböző területeinek alapján
folyamatos
mérése, feljegyzésekkel támasztották alá.
értékelése
 az
intézményi
munka
különböző
területeinek
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Differenciált felkészítési 
forma
bővítése
az
eredményesség
érdekében



Pályairányítási
tevékenység javítása




Káros
szenvedélyek
megelőzése,

egészséges életmódra,
normakövető
és
környezettudatos
magatartásra nevelés,
iskolai
agresszió
megelőzése
Nyári napközis táborok
szervezése

folyamatos
mérése,
értékelése
csökken
a
lemorzsolódások
száma
növekszik
a
versenyeken
eredményesen
szereplők száma
egyéni
fejlesztési terv szerint
tanuló diákok száma
fellebbezések
számának alakulása
középiskolák
visszajelzései a 9.
évfolyamon
tanulók
teljesítményéről
 drogstatisztika
felvilágosító
előadások,
és
az
azokon részt vevők
száma

Német-magyar
két
tanítási nyelvű képzés,
az emeltszintű angol,
német nyelvi valamint a
horvát
nemzetiségi
nyelvoktatás
színvonalas
működtetése



minden igénylő
számára
biztosított
a
részvétel
lehetősége
 Nyelvvizsgát tett
tanulók száma
 Versenyeken
elért eredmények
 Oktatásszervezé
si formák a
tanulási-tanítási
folyamatban

A 2011/2012. tanévben 18 tanulónk a tanév végi
minősítésekor elégtelen osztályzatot kapott. Tanulóink
eredményesen szerepeltek tanulmányi, sport és
művészeti versenyeken. Egyéni fejlesztési terv szerint
történt tanulóink felzárkóztatása, háttérképességfejlesztése.

Az eredményességet mutatja, hogy mindenki a megjelölt
középiskolába nyert felvételt. A pályaválasztást
segítette:
szülői
értekezletek,
nyílt
napok,
pályaválasztási
vásár,
üzemlátogatások,
egyéni
tanácsadás, FIT.
Részt vettünk a „Drogmentes Magyarországért”
mozgalomban. 5. évfolyamon DADA program működött
(24
fő).
Védőnői
felvilágosító
foglalkozások
rendezvényeken és tanórák keretében (iskola tanulói,
dolgozói, szülők). Elnyertük az ÖKO- iskola címet, a
környezettudatos magatartás szellemében végezzük
munkánkat (részletes program a honlapon).
Városi szervezésű napközis táborba 16 fő jelentkezett.
Az iskolánk által szervezett képzőművészeti táborban 45
fő, a környezeti nevelési táborban 33 fő vesz részt.
A német-magyar két tanítási
nyelvű
oktatás
színvonalasan zajlott. Rendszeresen használták a
digitális táblát. A munkát egy anyanyelvi lektor is
segítette heti egy órában. Programjaik: advent városi
rendezvény, nyílt nap szülőknek, pedagógusoknak.
Horvát nemzetiségi oktatás-nevelés 8 éve folyik az
iskolánkban. Programok: orvát nemzetiségi napon
műsoros fellépés, adventi karácsonyi ünnepség,
testvériskola látogatása.
Egy hetes nyelvi táborban, Londonban vettek részt
tanulóink.

Szombathely, 2012. június 27.

ÖSSZEGZÉS
A VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2011/2012.
TANÉVBEN VÉGZETT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁRÓL
A szülői szervezet a Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012-re tervezett
minőségirányítási célkitűzéseivel és feladat megjelölésével a tanév elején egyetértett.
A 2011/2012-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.
Szombathely, 2012. június 16.
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BESZÁMOLÓ A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK
TELJESÍTÉSÉRŐL
2011/2012. tanév
Cél
Összhang a központi és a
fenntartói elvárások valamint
az intézményi célok között
Gazdálkodás szabályossága

Teljesülés mutatója
az intézmények pedagógiai programjaiban, esélyegyenlőségi és a
minőségirányítási rendszerükben megjelennek az ÖMIP-ben megfogalmazott
elvárások
külső és belső ellenőrzések eredményei, jelzései pozitívak
Teljesülés
A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A FENNTARTÓ ÁLTAL VÉGZETT,
A 2010-2011-ES TANÉVTRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAIRA TETT
INTÉZKEDÉSEK

Feltárt hiányosság
Intézkedés
Intézményi alapdokumentumok, szabályzatok
Informatikai biztonsági
Szabályzat készítése
szabályzat hiánya
Szabályzat készítése
Tűzvédelmi és a
Munkavédelmi szabályzat
1998-as
5 évre szóló pedagógusTovábbtanulási szándék
továbbképzési program
felmérése, továbbképzési
hiánya
program készítése
Nem pótolható
2010/2011-es tanévre szóló
beiskolázási tervet nem
önálló dokumentumként
készítették el
Munkaügyi dokumentumok, eljárások
Hiányzó erkölcsi
Teljes körű ellenőrzés, hiányok
pótlása
bizonyítványok
Belső ellenőrzési terv
Nem pótolható
megléte, megvalósulása

Munkaköri leírások
Munkaköri leírások ellenőrzése,
kiegészítése
hiányosak
Tanügyi dokumentumok, eljárások
Naplók, iskolai
Hiányzó bejegyzések pótlása
dokumentumok

Megjegyzés
Az IBSZ elkészült /2012. február 15./
Tűzvédelmi és a Munkavédelmi szabályzat
elkészült /2011. december 5./
Pótlás március 15-ig
2011/2012-es tanévre a beiskolázási terv
elkészült

Ellenőrzés megtörtént /2012. február 3./
Belső ellenőrzési terv a 2011/12-es
tanévre elkészült.
Naplók, szakköri naplók ellenőrzésének
adminisztrálása, közös megbeszélés, majd
dokumentálás
2012. február 3. A munkaköri leírások
hiánytalanok

Pótlás ellenőrzése március 19-ig.
Naplók kiegészítése az év végi
statisztikával
Sajátos nevelési igény
Teljes körű ellenőrzés, a
Pótlás ellenőrzése március 19-ig
dokumentálása
2011/12-es tanévre a dokumentálás
hiányzó bejegyzések pótlása
megtörtént
Cél
Teljesülés mutatója
Átjárhatóság
 szükség esetén biztosítja különbözeti vizsga letételének lehetőségét
 szükség esetén gondoskodik az átvett tanuló felzárkóztatásáról
Teljesülés
 Iskolánkban az évfolyamon belüli átjárhatóság – elsősorban alsó tagozaton - problémát okozott a kollégák
által használt tankönyvek különbözősége miatt. Ezt orvosolandó a munkaközösség évfolyamszinten
összehangolta a következő tanév tankönyvrendeléseit.
 Angol és német nyelvből az emelt szintű csoportba való bekerülés pedagógiai programunkban foglaltak
szerint történik: belső tanári differenciálás, szülői igény, tanulói érdeklődés, tanulmányi eredményesség
alapján
 Az átvett tanuló felzárkóztatása minden esetben biztosított volt.
Cél
Teljesülés mutatója
A hátrányos helyzetű, illetve halmozottan  Az Esélyegyenlőségi terv megvalósulása
hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók  Az esélyteremtést biztosító szervezeti formák illetve
esélyegyenlőségének biztosítása
programok megvalósítása
Teljesülés
 Nyilvántartás, esélyegyenlőség biztosított.
 Ingyenes tankönyv és étkezés rászorultság esetén biztosított.
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Az ifjúságvédelmi felelős problémák esetén gyermekkel, szülővel, osztályfőnökkel feltáró beszélgetést
folytat, fogadóórát tart. Segítséget nyújt, felvilágosítást ad jogaikról, lehetőségeikről, segíti nyomtatványok
kitöltésében, megfelelő szervezethez, szakemberhez történő irányításban
 Kapcsolattartás az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint Pálos Károly Szociális Szolgáltató
Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal
Cél
Teljesülés mutatója
Integrált nevelés-  megfelelő képzettséggel rendelkező pedagógusok száma
oktatás
 ellátott gyermekek, tanulók száma
megvalósítása
 rendelkezik fejlesztési programmal
szükség esetén speciális tárgyi feltételek megléte
Teljesülés
 SNI-s tanulók száma: 14 fő, az iskola összlétszámának a 2,09%-a (a tavalyi létszámhoz
képest 6
fővel növekedett), alsó tagozatos tanulók létszáma 7 fő, felső tagozatos tanulók létszáma 7 fő. A vizsgálatok
alapján 2 tanulónál organikus okra vissza nem vezethető, 12 tanulónál organikus okra visszavezethető a
rendellenesség.
BTM-es tanulók 35 fő, az iskola összlétszámának 5,23%-a (a tavalyi létszámhoz képest 9 fővel növekedett),
alsó tagozatos tanulók létszáma 10 fő, felső tagozatos tanulók száma 25 fő
 A SNI-s tanulók fejlesztő foglalkozásokra, a tanulók kötelező óraszámának 15%-ban került sor. Ezen kívül
a felső tagozatos tanulók tantárgyi korrepetáláson is részt vehettek (magyar, matematika, nyelvi, fizika,
kémia, természetismert, biológia tantárgyakból). A BTM-es tanuló korrepetálása heti 2 órában valósult
meg. Ők is részt vettek tantárgyi korrepetáláson is. A fejlesztő termekben a kollégák digitális anyagot és
táblát is tudtak használni az eredményesebb fejlesztő munka érdekében.
 Mind a fejlesztő foglalkozások, mind a korrepetálások mikro csoportokban (max. 5 fő) zajlottak. A
csoportokon belüli eltérő fejlesztési igényeket a kollégák differenciálással oldották meg.
 6 tanuló logopédiai foglalkozáson vett részt.
Cél
Teljesülés mutatója
Idegen nyelv oktatásának  nyelvvizsgát tett tanulók száma
hatékonysága, kiterjesztése
 versenyeken elért eredmények
 megjelenése a tanulási – tanítási folyamatban
oktatásszervezési formák
Teljesülés
 Továbbképzéseken való aktívabb részvétel, módszertani bemutatók tartása, szakmai műhelymunka
erősítése, kimeneti vizsga követelményeinek kidolgozása és a tanulók motiváltságának növelése voltak a
legfontosabb prioritások ebben a tanévben
 Kidolgozásra került a kimeneti vizsga követelményrendszere. Ez a 8.c osztályban emelt szinten angol
nyelvet tanuló diákokat érintette.
 A tanulók motiváltságának növelése az oktató-nevelő munka legfontosabb tényezője. Ennek érdekében a
tanév során nyelvi programokat szerveztünk, idegen nyelvi versenyekre készítettük a gyerekeket, gyakran
használtuk kooperatív technikát és interaktív táblát a nyelvi órákon, bevezettük és rendszeresen
használtuk a Quizletet, projecteket, flipchartokat készítettünk, megszerveztük a londoni utazást.
Cél
Teljesülés mutatója
Informatika oktatásának  alapfokú számítástechnikai ismeretek, ill. alapfokú számítógép kezelő vizsgák
hatékonysága
száma
 ECDL vizsgák száma
 informatikai ismereteket alkalmazó pedagógusok, oktatók száma
 tanuló/számítógépek száma
Teljesülés
 Körülményeink ideálisak.
 A fenntartó eredményes TIOP pályázatának eredményeként 11 digitális táblával, ugyanennyi lap toppal és
68 korszerű számítógéppel bővülhetett IKT eszközeink száma.
 Rákóczi épületünkben már használhattuk az új számítástechnika termet.
 Internet hozzáférés mindkét épületünkben teljes. A felső tagozat digitális táblával fel nem szerelt
termeiben projektorokat használhatunk.
 A nevelőtestület megszerezte az új eszközök használatához szükséges tudást külső és belső
továbbképzéseken.
Cél
Teljesülés mutatója
Tehetséggondozás
 versenyeken, kulturális bemutatókon, rendezvényeken elért eredmények
javítása
 eredményes vizsgát tett tanulók aránya
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Teljesülés
Eredményekben gazdag tanévet zárunk
Legjobb tanulmányi eredményeink:
 Teleki Pál országos földrajz–földtan verseny országos 7. hely
 Herman Ottó biológia verseny országos 6. hely
 Német levelező verseny országos 1. hely
 Pindúr-pandúr Országos Közlekedésbiztonsági Csapatverseny országos döntő különdíja
 Bendegúz anyanyelvi versenyen megyei 1. helyezés
 Angol szépkiejtési versenyen megyei 1-2. hely
 Vasi Géniusz Matematika és Logika Csapatverseny megyei 1. hely
Legjobb sport eredményeink
Országos II. helyezettek
Országos III. helyezettek

Országos I. helyezettek:



Női Torna A III-IV. kcs.
Csapat
Ugrás egyéni
Triatlon II. kcs.
Egyéni fiú
Egyéni lány
III. kcs Egyéni fiú

 Úszás: 4x50m gyors váltó
 Női torna A III-IV. kcs.:
Összetett egyéni
Felemás korlát egyéni
Gerenda egyéni
Talaj egyéni
 Sakk : Egyéni női
 Atlétika:
kislabdahajítás
4x100m futó váltó
 Gyorskorcsolya: IV. kcs.
egyéni

Cél
Művészeti képzések
egymásra épülése





Duatlon II. kcs.
Lány csapat
Triatlon II. kcs.
Lány csapat.
Női Torna A I-II. kcs. Csapat
III-IV kcs.
Összetett
egyéni
Felemás korlát egyéni
Gerenda egyéni
Ugrás egyéni

Teljesülés mutatója
szintjeinek



művészeti áganként a képzésben résztvevő tanulók számának
alakulása intézményi fokonként
Teljesülés
 Igyekeztünk több időt biztosítani szakköri tevékenységekhez.
 Kiemelem az alsós kézműves, kerámia és dráma szakkört, a gyöngyfűző csoportot, valamint az énekkar
munkáját.
 Iskolai ünnepségeinken színvonalas műsort állítottak össze kollégáim.
 Jubileumi gálaműsorunkkal, illetve pedagógusnapi ünnepi műsorunkkal városi nyilvánosság előtt
mutatkozhattunk be.
 Szakkörökön 111, tehetséggondozáson 37 tanuló vett részt.
Cél
Teljesülés mutatója
Mindennapos
 rendelkezik az intézménynek megfelelő sportlétesítményekkel, eszközökkel
testmozgás
 személyi feltételek megléte, dokumentálása
feltételeinek javítása
Teljesülés
 Intézményünkben köznevelési típusú sportosztályok tanulnak, így tevékenységünket a SIOSZ és az NSI is
figyelemmel kíséri. Eredményeink mutatják, hogy az itt folyó munka –a városi sportegyesületekkel karöltve –
példaértékű. B és C osztályaink számára is előnyös a sportiskola, hiszen a mindennapos testmozgás során
több lehetőséget kapnak, több sportágat ismerhetnek meg.
 Tárgyi feltételeinken sokat javított sportiskolai támogatásunk ésszerű felhasználása: új burkolatot kapott a
Rákóczi épületünk tornaszobája. 300m2-es nagy tornaterem parkettáját a legújabb eu szabványoknak
megfelelő vizesbázisú sportlakk bevonatot kapott. Végre elkészült távolugrógödrünk és a hozzá tartozó
nekifutópálya gumiburkolattal, ami az eredményesebb edzésmunkát teszi lehetővé.
 Helyhiány miatt továbbra is bérelnünk kellett a Zrínyi u. 17. épület tornatermét
 Diákolimpiai döntők összesített eredményei alapján a Zrínyi országos 2. helyezett.
 Magyarország legjobb sportiskolája pályázaton 2. helyezést értünk el.
Cél
Teljesülés mutatója
Szervezett úszásoktatás lehetőségének biztosítása
 személyi feltételek biztosítása
Teljesülés
 Sajnos Rogers osztályaink úszásoktatását fenntartónk nem tudta tovább finanszírozni. Decembertől a
programot szülői befizetésekkel tudtuk folytatni.
 3. és 4.b osztályaink vettek részt 10 alkalommal úszásoktatásban
 1-2 évfolyamos sportiskolásaink hetente kétszer jártak a Vízmű SC-vel kötött együttműködési
megállapodás szerint edzésre.
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Cél
Egészségnevelés
hatékonyabbá tétele

Teljesülés mutatója
iskolaorvosi felmérések eredményei javulnak
csökken a betegségek miatti hiányzások száma
csökken a dohányzók száma
Teljesülés
 Egészségnevelő, és prevenciós tevékenységünk fő elemei a következők voltak: osztályfőnöki órákba
beépült az életvezetési ismeretek és készségek program. Felső tagozaton már 8 osztályban fut
párhuzamosan a D.A.D.A. program. Egészséghét és egészségnap rendezvények alsó és felső tagozaton
egyaránt. Kiváló kapcsolat külső szakmai segítő szervezetekkel .
 A betegség miatti hiányzások számában jelentős változás nem történt
 Az iskola védőnője és az iskola orvosa figyelemmel kíséri a tanulók állapotát
Pozitívumok:
 tisztasági, higiéniai gondok száma elenyésző, nagyon jó a tanulók higiéniai kultúrája
 a tanulok külön védőnői szűrése, kikérdezése, előtte tájékoztató lapok, kiosztása segítette a precízebb
munkát, gyerekek jobb megismerését, állapotuk nyomon követését
Negatív tapasztalatok:
 Sok a pulmonológia gondozott, mely a nagyszámú asthma és allergia miatt van
 Sok a mozgásszervi, főleg gerincferdülés miatti gondozott
 Sok a táplálkozási okok miatti gondozott, mint allergiák, coeliakia
 A pedagógusok körében a dohányzók aránya 10%- ra csökkent
Cél
Teljesülés mutatója
Pedagógusok
 nő a szakmai, módszertani továbbképzéseken résztvevő pedagógusok száma
módszertani és szakmai  belső továbbképzésen részt vettek száma
kultúrájának fejlesztése
Teljesülés
 Egyetemi diplomát 2, új diplomát 1, szakvizsgát 2 kolléga szerzett. Egyetemi tanulmányokat folytat,
továbbá szakvizsgára készül 1-1 kolléga. Akkreditált továbbképzésen /IKT eszközök használatához
kötődően/ 22, 120 órás továbbképzésen 2 kolléga vett részt.
 Továbbképzések, belső jó gyakorlatok, óralátogatások, tankönyvkiadók bemutatói, városi jó gyakorlatok,
segítették hozzá a kollégákat ahhoz, hogy munkájukat felkészülten, módszertanilag változatosan és
eredményesen végezzék.
 Az idei tanév legnagyobb újdonsága az interaktív tábla volt. A városi továbbképzések is e téma köré
csoportosultak. Minden tantárgyból részt vettünk a tanévet előkészítő továbbképzésen is
 Az iskola is szervezett továbbképzéseket, melyeken a tankönyvkiadók mutatták be digitális
tananyagcsomagjaikat, illetve megismerkedhettünk a digitális napló előnyeivel is.
Cél
Teljesülés mutatója
Öntevékeny
szakmai  szakmai munkaközösségek száma, ill. az azokban közreműködő
műhelyek
pedagógusok száma
együttműködésének javítása  éves szakmai beszámolók tapasztalatai
Teljesülés
 Hagyományos munkaközösségeink átalakultak. Az alsós munkaközösségbe olvadt a korábbi napközis,
valamint Rogers munkaközösség. A társadalomtudományi munkaközösség része lett a nyelvi
munkacsoport. A természettudományi munkaközösségbe csatlakoztak a matematikát tanító kollégák. A
testnevelés munkaközösség változatlan formában működött tovább. Felelősségteljes szakmai munkánk
megkövetelte, hogy a korábbi szerkezet továbbra is éljen. Az új keretek csak a régire épülve
működhettek. Nagyobb felelősség hárult a munkaközösség-vezetőkre. A változó struktúrával
szeptemberben a kollégák 55, míg novemberben már 85%-a értett egyet.
 Az év végi munkaközösségi beszámolókat a teljes nevelőtestület elfogadta.
Cél
Teljesülés mutatója
Az
intézményi  nyertes/beadott pályázatok száma
pályázati lehetőségek  elnyert/igényelt támogatási összeg évente
jobb kihasználása
Teljesülés
 Megpróbáltuk maximálisan kihasználni a fenntartó által meghirdetett pályázatokat. Iskolánk ez idáig nem
vett részt TÁMOP pályázaton. Áttörést hozott e tanév.
 Pályázati munkánk:
Együttműködő partnerként:
- TÁMOP 3.1.3-11-2: A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének
megújítása a közoktatásba /Öveges program/ Nyugat-magyarországi Egyetem
- TÁMOP 3.1.3-11-2: A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének
megújítása a közoktatásban Kanizsai Dorottya Gimnázium
- TÁMOP 3.2.13-12/1 Nevelési–oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős támogatása.
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AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
TÁMOP 6.1.2/11/1 – egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok – lokális színterek
Gyermekszív alapítvány
Benyújtott pályázatok
- TÁMOP-3.4.3-11 Iskolai tehetséggondozás. „ A jövő zrínyis reménységei”. Képességterületek::
matematika- logika, nyelvészet, természetismeret
- Határtalanul pályázat magyarlakta területekre 7. évfolyamosok részére
Előkészítés alatt:
- TÁMOP- 3.1.4-12/2 - Innovatív iskolák fejlesztése
Nyertes pályázatok
- Zöld béka: 55 000 Ft
- Tiszta Formák Alapítvány: 350 000Ft
- Városi Diáksport Bizottság sítábor: 140 000Ft
- Alapműveleti Matematikaverseny 30 000Ft
- Városi Öko verseny: 20 000Ft
- Zrínyi/Gordiusz Matematikaverseny 120 000Ft
- Sport Bizottság iskolai táncoktatás pályázat: 60 000Ft
- Víz világnapja rajzpályázat: 10 000Ft
Cél
Teljesülés mutatója
Információs
rendszer  levelező rendszert használók száma
hatékonyságának
 határidő túllépéseinek száma
növelése
 tájékoztatási kötelezettségek betartása
Teljesülés
 Az önkormányzati rendszert /xhivatal/ 5 fő használja
 Tájékoztatási kötelezettségeinket határidőn belül betartjuk
Cél
Teljesülés mutatója
Városi ünnepségeken  műsorral jelentkező intézmények száma
való részvétel javulása  a rendezvényt látogató diákok száma
Teljesülés
 Iskolánk tanulói adták a Városi Pedagógusnapi ünnepi műsort.
 A Batthyány domborműnél tartott városi megemlékezésre 4-8. évfolyamig minden osztály képviseltette
magát.
 Megkoszorúztuk iskolánk falán Tóth Imre emléktábláját, melyre a Tóth családot, az 56-osok Vas megyei
szervezetének tagjait, valamint városi képviselőket is meghívtunk.
 A Nemzeti Összetartozás Napján emlékoszlopot avattunk, melyen koszorút helyezett el Szombathely
Megyei Jogú Város képviselője is.
 A városi ünnepségeken való részvételt népszerűsítettük, de e területen fontos lenne a család és
természetesen kollégáink jó példája is.
Cél
Teljesülés mutatója
Kisebbségi nevelés-oktatás lehetősége  az oktatásban résztvevő csoportok, tanulók száma
Teljesülés
o Iskolánkban integrált oktatás folyik, nincs külön kisebbségi csoport
Cél
Teljesülés mutatója
Működjön az intézményben mérési értékelési és  mérések eredményei
teljesítményértékelési, minősítő rendszer
Teljesülés
 Szegedi online mérés matematikából. Kiértékelése folyamatban

Kompetenciamérés /tanulókra lebontott elemzését a munkaközösségek végezték/. Az eredmények
jobbak a megyeszékhelyek iskolai átlagánál, de néhány tized százalékkal alacsonyabbak az előző évek
zrínyis átlagánál
 Alsó tagozatos belső mérések magyar és matematika tantárgyakból
 Felső tagozatos belső mérések magyar és matematika tantárgyakból
A mérések eredményeit az év végi beszámoló tartalmazza
Cél
Teljesülés mutatója
Minőségirányítási
 a pedagógiai munka különböző területeinek folyamatos mérése, értékelése
rendszer működtetése
az intézményi munka különböző területeinek folyamatos mérése, értékelése
Teljesülés
 Sportiskolai monitoring vizsgálat. A szaktanárokra, testnevelőkre, igazgatóra, edzőkre, szülőkre és
diákokra kiterjedő vizsgálat eredményét várjuk.
 A minőségi kör tagjai tapasztalatcserén vettek részt a Váci iskolában. Megkezdték a pedagógiai munka
mérésének, értékelésének felülvizsgálatát, átdolgozását.
Cél
Teljesülés mutatója
-

57

Differenciált
felkészítési 
az 
forma
bővítése
eredményesség érdekében


csökken a lemorzsolódások száma
növekszik a versenyeken eredményesen szereplők száma
egyéni fejlesztési terv szerint tanuló diákok száma
Teljesülés
 Augusztusban mindössze két tanulónak kell javító vizsgát tennie.
 Fejlesztési terv szerint 13 diákunk tanul (SNI)
 Tanulásban és a sportban eredményes tanulóink száma nőtt. A városi első, megyei 1-3. és az országos
döntők első 8 helyezése 170 tanulónknak és felkészítő tanáraiknak köszönhetők.
Cél
Teljesülés mutatója
Pályairányítási

fellebbezések számának alakulása
tevékenység javítása

középiskolák visszajelzései a 9. évfolyamon tanulók teljesítményéről
Teljesülés
 Tanulóink több mint 90%-a az általuk első helyen megjelölt iskolákba nyert felvételt.
 3 tanulónk élt a fellebbezés lehetőségével. Kettőt közülük kedvezően bíráltak el.
 A középiskolák visszajelzései tanulóink eredményeiről kifejezetten jónak mondhatók:
Tanulmányi átlag változása a 9. évfolyamon a Zrínyiben elért eredményhez viszonyítva:
Élelmiszeripari: +0,2, HBSZ:-0.19, Kereskedelmi:-0,34, Kanizsai: -0.25, Hefele: +0.86
Hermann:+0,12, Bolyai:-0,25, Premontrei:-0.15, Jurisich: +0,05, NLG: -0,06, Teleki: +0.19, Műszaki
szakképző: +0,04
 A tanév során a számtalan hagyományos pályaorientációs tevékenység mellett újak is megjelentek.
Üzemlátogatások: az első félévben főleg a 8. osztályosok vehettek részt ezeken. - 61 tanulónk 4
üzemben járt: BPW, Élelmiszeripari Tanműhely, Hotel Claudius, Mészáros Cukrászda. A második
félévben a hetedikesek vettek részt az üzemlátogatáson.: a Claudius szállóban, Tescóban, és a Príma
cukrászdában összesen 42-en jártak. Sok szülő vett részt az iskolában szervezett pályaválasztási szülői
értekezleten.
A TÁMOP-2-2-3.-09/1-2009-0001 projekt keretében ősszel a 8. osztályosok részére 2 órás foglalkozás
volt a következő témákról: munkaerőpiac, az iskolaválasztás szempontjai, önértékelési kérdőív kitöltése
 Tanulók továbbtanulása a számok tükrében, ebben a tanévben:
Gimnázium: 41 % 31 tanuló
Szakközépiskola: 51 % 38 tanuló
Szakiskola:
8%
6 tanuló
Cél
Teljesülés mutatója
Káros
szenvedélyek
megelőzése,  dohányzók és a rendszeresen alkoholt fogyasztók száma
egészséges életmódra, normakövető  drogstatisztika
és
környezettudatos
magatartásra  felvilágosító előadások, és az azokon részt vevők száma
nevelés, iskolai agresszió megelőzése
Teljesülés
 Pedagógiai munkánkban a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlesztését
tekintjük elsődleges feladatnak. Választott értékeink közül kiemeljük az egészséget. Törekedtünk rá,
hogy tanulói megismerjék és betartsák az egészséges életmód szokásait, valamint egyéni képességeiket
hasznosítani tudják. Ennek elemei a 2011/2012-es tanévben a következők voltak: Iskolagyümölcs
program, D.A.D.A. órák, egészséghét, egészségnap, életvezetési ismeretek és készségek program,
diáknapon kortárs segítők előadásai, drogfutás és hozzá kapcsolódó előadás. Diákjainknak
dohányzással vagy alkoholfogyasztással kapcsolatos ügye nem volt.
Cél
Teljesülés mutatója
táborok szervezése
 táboroztatásban résztvevők száma





Teljesülés
A Szent Erzsébet program keretében három tábori lehetőséget hirdettünk meg. Kilenc kollégánk
vállalt nyári plusz munkát. Kézműves tábor: Berény, Alsós tábor Fonyódliget, Kerékpáros tábor Zánka.
Sajnos a jelentkezők alacsony száma miatt a pályázati lehetőséget nem tudtuk kihasználni.
25 tanulónk „Zöld hét Bécsben táboron vesz részt.
Napközis táborba 4 tanulónk jelentkezett.
Sportiskolás tanulóink egyesületi keretekben nyári edzőtáborokban fejleszthetik tudásukat.

Szombathely, 2012. június 22.

A Zrínyi Ilona Általános Iskola minőségirányítási programjának teljesítéséről készített beszámolót áttekintettem, az
abban foglaltakkal egyetértek. Pozitívan értékelem az iskola minőségi nevelő-oktató munkáját.
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Szombathely, 2012. június 25.
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