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A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
2010/2011. tanév
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Aranyhíd Nevelési-Okatási Integrációs Központ
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
Képesség struktúra felmérése foglakozások rendszere

Kontroll vizsgálat
változás elemzés

Ez a fejlesztési folyamat minden gyermekre érvényes. A pedagógiai és szakmai célkitűzéseknek
megfelelően a meghatározott mutatók mentén készült elemzésekből további feladatokat határozunk
meg. Ezek ellenőrzésével, felülvizsgálatával válik hatékonyabbá a munkánk.
A szakmai munka színvonalának biztosítása érdekében diagnosztikai team – et működtetünk. Ők
jogosultak a kezelési tervekbe való betekintésre, javaslatok adására, valamint igény szerinti
szakvizsgálatok elvégzésére.
Ezt a tevékenységet is a szülők elégedettsége jelzi. Fejlesztő munkánk során az alapeljárásokon túl
törekszünk az újonnan megjelenő terápiás módszerek alkalmazására.
Intézményünk cél- és feladatrendszeréből adódóan minden hozzánk forduló családot segítünk. A
minőségi céloknak megfelelő működés biztosítja, hogy Pedagógiai Programunkat hosszú távon mind
magasabb szinten valósítjuk meg közvetlen és közvetett partnereink elégedettségére.
Intézményünkben a párhuzamosan futó feladatokat, tevékenységeket munkatársaink számára
világossá tesszük: egyértelmű feladat és felelősség megosztással. Mint többfunkciós intézmény
alapvetőnek tekintjük, hogy intézményünk tartalmi és gazdálkodási sajátosságai megőrzése mellett
szakmai munkánkat a szolgáltatásainkat igénybe vevők megelégedésére végezzük, szem előtt tartva
a:
• Partnerközpontúságot
• Rendszerszemléletet, szabályozott folyamatokat
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•
•

Team – munkára épített folyamatos fejlesztést
Munkatársak mozgósítását, bevonását

Intézményünkben a minőségfejlesztési rendszer a Comenius I. modell alapján szerzett tapasztalatok
és az irányított önértékelés eredményei jelentették.
A MIP kiegészítésében megfogalmazott teljesítményértékelés és teljes körű intézményi
önértékelés előkészítésére új minőségügyi szervezetet alakítottunk. A szervezet létrehozásánál
ügyeltünk arra, hogy intézményünk minden szintjét és működési egységét arányosan lefedje. Két
minőségi kör két kiemelt területet képvisel.
A partnerkapcsolatok minőségi kör a közvetlen és közvetett partnerekkel való együttműködést,
feladatok koordinálását, elosztását végzi.
A mérés – értékelés minőségi kör a teljesítmény értékelését végzi el a pedagógusok/fejlesztő
szakemberek, a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak, vezetők, tanulók/gyermekek körében.
Intézményünkben az óvodai és iskolai tagozaton mindenki számára fontos a feladat-ellátási
kötelezettségek hatékony, törvényes, szakszerű biztosítása, javítása és folyamatos fejlesztése.
A minőségirányítási valamint szakmai tevékenységünk alappillérei: a vezetési, tervezési, ellenőrzési,
mérési, értékelési feladatok. Ezek egyben az intézményi működés folyamatai is.
Az intézményi sajátosságokon alapuló irányított önértékelés eredménye volt, hogy a felmérés során
azonosítani tudtuk intézményünk erős és gyenge pontjait, kijelöltük a szervezeten belüli legfontosabb
területeket, meghatároztuk a továbbfejlődés irányát.
Intézményünket menedzser szemléletű igazgató irányítja, széleskörű partnerkapcsolatokkal,
példaértékű szakmai szemlélettel. Munkáját magasan kvalifikált szakember gárda segíti. A feladatok
meghatározása, a humán erőforrás menedzselése, a felelősség delegálása, a hatékony munkához
szükséges feltételek biztosítása mind olyan erőssége intézményünknek, melyet felmérések (Klíma –
teszt) támasztanak alá.
Intézményünk adottságaiban kiemelkedő a módszertani sokaság, a széles kapcsolati hálózat
(egészségügy, Rokkant Érdekvédelmi Szervezetek, szociális ellátó rendszer, karitatív szervezetek,
valamint a nonprofit szervezetek, alapítványok; ugyancsak jelentős a felsőoktatási intézmények
számára nyújtott gyakorlati képzési szolgáltatás. Hallgatókat fogadunk az: ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskoláról, NYME Savaria, Soproni, Pápai, Győri Képzési Központból, a PTE
Egészségügyi Főiskolai Kar Szombathelyi és Zalaegerszegi Tagozatáról, a Kaposvári Egyetem
Gyógypedagógiai Tanszékéről. Ezen kapcsolatokon keresztül külföldi hallgatókat is fogadtunk
Törökországból).
Intézményünk eredményeiben kiemelkedő a munkatársi, partneri visszajelzések alapján az oktatás –
nevelés színvonala, gyermekek iránti szeretet, a gyermekek maximális elfogadása, az egyénre
szabott fejlesztő feladatok, kiegészítő terápiák (úszás, lovaglás, kutya - terápia), a sokrétű fejlesztő
tevékenység, a szakemberek képzettsége, a fejlesztő munkához szükséges tárgyi eszközök megléte.
Jellegünkből adódóan alapvető a város óvodáival, általános és középiskoláival ápolt kapcsolat.
A sajátos nevelési igényű gyerekeket ellátó intézményekben, külön megállapodás alapján, legalább 1
kapcsolattartó kollégánk dolgozik. A szolgáltatást igénybevevő intézmények száma: Óvoda – 5,
Általános iskola – 10, Középiskola – 5.
51 kollégánk heti 215 órában 214 fő gyermeket lát el ezekben az intézményekben.
A megye gyógypedagógiai intézményeivel napi kapcsolatban állunk, Kapcsolat fűz Bennünket az
országban működő egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekhez is.
Tagja vagyunk az EGYMI – k Országos Egyesülete 7 tagú vezetőségének.
Figyelembe véve intézményünk szakmai tevékenységét, helyzetét, adottságait, - a minőségirányítási
program rendeltetése, hogy segítse az intézmény működését, támogassa a folyamatos fejlesztést,
segítse a működés hatékonyságát, szakszerűségét. Ezért volt fontos a teljesítmények értékelésére
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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 folyamatban van. Ez a mindenkit érintő és érdeklő kihívás izgalmas,
mert egyszerre objektív és szubjektív.
Akik részt vesznek ebben a munkában jelenleg, úttörő szerepük van. Talán egyre többen fogadják el,
hogy a jó munkának van értéke, fontos számukra, hogy visszajelzést, tájékoztatást, minősítést kaptak.
Az idei tanévben készítettük el a nem pedagógus kollégák teljesítményértékelésére vonatkozó
kérdőívet, ezáltal teljessé válik az egész intézmény közösségének értékelése.
A felmérések kapcsán mindig megfogalmazódik olyan igény, amely munkánk további javítását
célozza. Ezeknek a problémáknak az összesítése, sorrendbe állítása, a megoldási lehetőségek
keresése ad alapot az intézményben folyó minőségirányítási rendszer továbbfejlesztéséhez.
A 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.
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Bartók Béla Zeneiskola
Bevezető rész
A nevelőtestület a szülői szervezet véleményének kikérésével évenként értékeli az
intézményi minőségirányítási program végrehajtását. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat
az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény
működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet értékelését
és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó
jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a
honlapján nyilvánosságra kell hozni.
Felhasznált dokumentumok:
• Intézményi Minőségirányítási Program
• Fenntartói elvárások
• Éves Munkaterv
• Intézményi értékelő beszámoló
Iskolánk minőségpolitikájának értékelése
Mind a vezetők, mind a pedagógusok és munkatársak elkötelezettek a működtetésben.
Minőségpolitikai nyilatkozatunk felülvizsgálatra nem szorul. A nevelőtestület tagjai azonosulnak a
célokkal és elvárásokkal.
A minőségirányításban megfogalmazott folyamatok értékelésével, arra törekszik kollektívánk,
hogy hosszú távon szolgálja az intézmény fejlődését, közvetlen partnereink elégedettségét.
A fenntartó által iskolánkat érintő minőségi célok, és azok teljesülése
A fenntartó minőségpolitikája fontosnak tartja intézményünk folyamatos fejlesztését, az
optimális feltételek megteremtését, a hatékony, innovatív működtetést.
Elvárja tőlünk a jogszerű, törvényes, takarékos, hatékony működést. Garantálja a gyermekek
fejlődését folyamatosan segítő nevelést.
Minőségi nevelési-oktatási szolgáltatást biztosít az igénybevevők számára, megtartva a
szakmaiság elsőrendűségét és az értékmegőrzést.
Fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség biztosítását a különböző társadalmi helyzetű
gyermekek, tanulók részére, külön figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű gyermekekre, illetve az
ifjúságvédelmi tevékenységre.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bartók Béla Zeneiskolára vonatkozó
elvárásait a következőképpen fogalmazta meg:
• Szélesítsék a növendékek társas zenélésben való részvételének lehetőségét.
• Őrizzék meg a tehetséggondozás és a zenész utánpótlás nevelés eddigi kiemelkedő
eredményeit.
• Növeljék a partnerek (szülők, fenntartó, partneriskolák, kulturális intézmények, civil
szervezetek)
elégedettségét
igényeik
rendszeres
mérésével
és
fokozottabb
figyelembevételével.
• Fejlődjön a tantestület szakmai, pedagógiai felkészültsége.
A minőségirányítási programban megfogalmazott minőségi célok és azok megvalósulása.
A Minőségirányítási programban megfogalmazott folyamatszabályozásokat a gyakorlatban is
alkalmazzuk, pl. a munkaterv készítésekor, új kolléga felvételekor és az ellenőrzés- értékelésben is.
Minden tehetséges tanuló számára egyformán biztosított a magas szintű szakmai képzés,
illetve ha szükséges a felzárkóztatásban való részvétel.
Ebben a tanévben is részt vettek növendékeink – igaz a tavalyinál kisebb számban érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelő kamaracsoportok munkájában.
A tanulók személyiségének a zene által való gazdagítása mellett zeneiskolánkban kiemelt
figyelmet fordítunk a közösségi műfajok, a társas zenei formák művelésére. Arra törekszünk, hogy
növendékeink minél nagyobb számban vegyenek részt a vonós és a fúvószenekar munkájában,
ezáltal a közös zenélés páratlan élményéhez jussanak. A választható tárgyak körében nagyon
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népszerű a kórus ami nagy sikerrel működik. Ezzel lehetőséget teremtettünk a közös muzsikálásra
azoknak a növendékeinknek is (pl.:zongora, magánének) akik a zenekarok munkájában nem tudnak
részt venni.
E tanév végén is megkérdezzük a 4 szolfézsosztályt elvégzett növendékeinket, milyen
kötelező tárgyat választanak a következő tanévben. Ezáltal tervezhetőbbé válnak a kötelező tárgyi
csoportok és órák.
A tanszakonkénti hangversenyek, a tanszakvezetők és a kollégák aktivitásának, ötleteinek
köszönhetően változatlanul nagy sikert arattak a szülők és a növendékek körében egyaránt.
Az iskola népszerűsítése érdekében az előző évben elkészített reklámfilmet a szombathelyi
televízióban többször bemutatták. Az iskolánkba való beiratkozás lehetőségét a városban és a
megyében megjelenő lapokban, valamint honlapunkon tettük közzé.
Kollégáink a szombathelyi általános iskolák szinte mindegyikében rövid hangszerbemutató
hangversenyeket tartottak, hogy felkeltsék a tanulók zenetanulás iránti érdeklődését.
Együttműködésünk a régió és a város intézményeivel, szervezeteivel példa értékű.
A művészetoktatás napjához kötődő megyei művészeti iskolai találkozót ebben a tanévben a
celldömölki Ádám Jenő Zeneiskola szervezte meg, ezen szép produkciókkal vettek részt
növendékeink.
Az iskolánkban tartott megyei igazgatói értekezleteken lehetőség van a közös problémák
megbeszélésére, az együttgondolkodásra.
Növendékeink és tanáraink szívesen szerepeltek városi rendezvényeken.(kiállítás megnyitók,
jótékony célú hangversenyek, hangversenyek közismereti iskolákban, stb.)
Az iskolának hagyományosan jó kapcsolata van németországi, ausztriai és szlovéniai
zeneiskolákkal. A szlovéniai ljutomeri és az ausztriai oberwarti zeneiskola növendékei nagy sikerű
koncerten mutatkoztak be.
Arra törekszünk, hogy az iskola külső megjelenésében (épület, bútorzat, külső és belső
környezet) is nyújtson esztétikai élményt az iskolahasználók számára.
Folyamatosan eljuttatjuk a fenntartónak az iskola bővítésére, felújítására irányuló terveket.
Nagy örömünkre szolgált, hogy fenntartónk felújíttatta iskolánk nagytermét. Ez által egy
rendkívül jó akusztikájú, esztétikus kamarateremmel gazdagodott nem csak iskolánk, hanem a
városunk is.
A külső környezet esztétikuma is fontos számunkra. Reméljük, hogy az Iseumi tömb
megújításával a zeneiskola körüli térburkolat és zöld terület is megszépül.
Sajnos az intézmény bejáratánál az építkezések miatt tovább töredezett a burkolat, lyukas és
balesetveszélyes, szinte járhatatlan. Ennek a felújítása nem halasztható.
A tantestületi kirándulást közel 35 kolléga részvételével a Dunakanyarba (Esztergomba)
szerveztük.
Az iskola alapítványa sokat segít hangszerek és hangszertartozékok beszerzésével.
Kiemelt feladat a jelenlegi hangszerkészlet óvása, javítása, karbantartása, amit a
hangszerjavító műhely dolgozói folyamatosan végeznek.
Emberi erőforrás fejlesztés
A szakos ellátottság 100%-os megvalósulásán túl kiemelkedő a pedagógusok művészeti és
alkotó tevékenysége, valamint szakértői, szaktanácsadói tevékenysége.
Örvendetes, de egyben komoly szervezési problémát is jelent, hogy több fiatal kolléganőnek
év közben gyermeke született. Óráik ellátását, nem kis nehézséggel sikerült megoldani.
A Sistrum Regionális Zenei Versenyek keretén belül kollégáink 25 órás nem akkreditált
továbbképzésen vettek részt.
Takarékos gazdálkodás:
A 2010/2011-es évi költségvetést a fenntartó jóváhagyta.
A normatív igénylés jogosságát az iskolavezetés az alábbi dokumentumok alapján ellenőrizte:
• Szülői nyilatkozatok
• Iskolalátogatási igazolások
A hátrányos helyzetű tanulók számára a térítési díj mentesség biztosított volt.
A kedvezményekhez szükséges dokumentumokat az iskola gazdasági vezetője ellenőrizte és
nyilvántartásba vette.
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A térítési díjak, tandíjak befizetése az idén még eredményesebb volt, mint az előző években. A
befizetési határidő betartása javult, de még mindig van feladatunk ezen a területen. A fizetési
felszólításokat kiküldtük.
A 2010/2011-es tanévben fizetendő térítési díj megállapításakor minden esetben figyelembe
vettük a tanulmányi eredményt.
Az intézménynek köztartozása nincs.
Vezetői ellenőrzés, értékelés
A tanév során az iskola igazgatója, a helyettesek és a tanszakvezetők folyamatosan figyelemmel
kísérték a kollégák munkáját.
A „szülői hangversenyeken” jól nyomon követhető a tanári munka, a növendékekhez, a
szülőkhöz való viszony. Ezeken a koncerteken az iskolavezetés valamelyik tagja mindig jelen volt. Az
év végi vizsgákon, beszámolókon az iskola igazgatója, vagy helyettesei a lehetőségeknek
megfelelően vettek részt. Az ütközések elkerülése érdekében a sok korrepetíciós órát ellátó kollégák
vizsgáit ebben az évben is a vizsgaidőszak első napjaiban szerveztük meg. A vizsgák lebonyolítására
ismét igénybe vettük a Szimfonikus Zenekar kamaratermét is.
A tanév végén a tanszakvezetők összefoglaló értékelést adnak szakterületükről, az ott folyó
munkáról, és az esetleges problémákról.
A pedagógus teljesítményértékelési rendszer működtetése
Az intézmény saját maga készítette el a pedagógus értékelési szabályzatát, az eljárásrendet, és az
értékelési rendszer dokumentumait.
Megállapítható, hogy a rendszer működtetése nem okoz feszültséget a kollégák között, lebonyolítása
egyszerű és gördülékeny.
A minőségirányítási csoport a szabályzatban rögzített dokumentumok elkészítésével biztosította a
rendszer működését.
Az értékelést 11 pedagógus esetében végeztük el, az általunk megfogalmazott szabály rendszer
figyelembevételével. Ennek eredményeként minden kolléga „KIVÁLÓ” minősítést ért el. Átlagot
számolva 99 %-os eredménnyel.
Az önértékelésben feltett kérdésekkel azt tudtuk dokumentálni, hogy a konkrét tanórai tevékenységen
túl milyen egyéb pedagógiai és az iskolai élet szervezésével kapcsolatos tevékenységeket végeztek a
kollégák, és általában milyen tanári hozzáállást tartanak értékesnek és fontosnak. Itt lehetett rögzíteni
az e területeken elért eredményeket is. Mindezeken kívül a kérdésekre adott válaszok információkkal
szolgáltak az iskolavezetésnek a fejlesztendő területekről – az egyes pedagógus szemszögéből
nézve.
Összegzés
Intézményünkre hagyományosan jellemző a minőségre törekvés.
Továbbra is támpontot jelentenek a jövőre nézve Küldetésnyilatkozatunkban megfogalmazott
értékeink, pedagógiai hitvallásunk. Minden dolgozónk elkötelezett abban, hogy a megfogalmazott
szakmai célkitűzések valóra váljanak.
Bizakodunk, hogy az intézményünket is érintő elvonások, a gazdasági összevonás, a költségvetésre
kedvezőtlen hatású változások ellenére, munkánk során meg tudjuk őrizni értékeinket,
szolgáltatásaink színvonalát, partnereink, legfőképpen a gyermekek érdekében.
A 2011/2012-es évben a partnerek igényeiről, elégedettségéről kérdőíves felmérés útján
szeretnénk képet alkotni.
8. Javaslat
Erősségek:
• Magas színvonalú nevelő-oktató tevékenység
• Elhivatott, felkészült, szakemberekből álló nevelőtestület
• Jó légkör
• Az egyéni karriercélok és az intézményi célok összhangja
• Eredményesség: versenyek, továbbtanulás
• Elkötelezettség a minőségi művészeti nevelés mellett
• Felelősségteljes vezetés, tudatos tervszerű irányítás
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•
•

Tehetséggondozás, hátránykompenzáció
PR tevékenység, média szereplés

Fejlesztendő területek:
• Adminisztrációs tevékenység
• Információáramlás gyorsítása, határidők betartása
• Honlap további fejlesztése
A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelését a Bartók Béla Zeneiskola
tantestülete és Szülői közössége megismerte, a benne foglaltakkal egyetértett és 2011. június
15-én elfogadta.
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Bercsényi Miklós Általános Iskola
Értékelések
Cél

Teljesülés mutatója

Teljesülés

Összhang a központi és • az
intézmények
a fenntartói elvárások
pedagógiai programjaiban,
valamint az intézményi
esélyegyenlőségi és a
célok között
minőségirányítási
rendszerükben
megjelennek az ÖMIP-ben
megfogalmazott elvárások
Gazdálkodás
• külső
és
belső
szabályossága
ellenőrzések eredményei,
jelzései pozitívak
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 formák
esélyegyenlőségének
illetve
programok
biztosítása
megvalósítása
Integrált nevelés-oktatás • megfelelő képzettséggel
megvalósítása
rendelkező pedagógusok
száma
• ellátott
gyermekek,
tanulók száma
• rendelkezik
fejlesztési
programmal
• szükség
esetén
speciális tárgyi feltételek
megléte
Idegen
nyelv • nyelvvizsgát tett tanulók
oktatásának
száma
hatékonysága,
• versenyeken
elért
kiterjesztése
eredmények
• megjelenése a tanulási
– tanítási folyamatban
oktatásszervezési formák

Informatika oktatásának •
hatékonysága

•
•
•

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

Ebben a tanévben gazdasági ellenőrzés zajlott
iskolánkban, amely nem tárt fel kirívó hiányosságot. A
belső ellenőrzés pozitív eredményeket mutatott.
A más iskolából érkezett tanulók folyamatos
felzárkóztatása megvalósult.

Az Esélyegyenlőségi terv megvalósulása érdekében a
tárgyi és személyi feltételeket biztosítottuk,
fejlesztő programok alkalmaztunk, foglakozásokat
tartottunk.

Törekedtünk a meglevő hátrányok minimalizálása, az
SNI-s tanulók körében csökkent a bukások és a
évismétlések száma.
Képzett pedagógusok száma: 25 fő
Ellátott tanulók száma: 107 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: 2 fő németből.
Óralátogatásokon és nyelvi versenyeken vettünk részt
a középiskolákban.
Országismereti kirándulást szerveztünk a tanulóknak
Grazba.
1-8. évfolyamon informatika órák tartása hatékony
alapfokú
volt, a szakkörök eredményesen működtek. Az
számítástechnikai
ismeretek, ill. alapfokú interaktív tananyagok alkalmazása tanórákon
számítógép
kezelő folyamatos volt.
vizsgák száma
Sikeres területi informatika versenyt szerveztünk.
ECDL vizsgák száma
informatikai ismereteket
alkalmazó pedagógusok, 46 fő pedagógus használja az informatikai
eszközöket.
oktatók száma
tanuló/számítógépek
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száma
Tehetséggondozás
javítása

•

10 tanulóra jut egy gép.

Tervszerű tehetségfeltáró tevékenység folyt, melyet
versenyeken,
kulturális
bemutatókon, az elért versenyeredmények igazolnak.
rendezvényeken
elért
Városi KI MIT TUD? Különdíj, városi énekverseny
eredmények
ezüst minősítés.

Mindennapos
• rendelkezik
az
testmozgás feltételeinek
intézménynek megfelelő
javítása
sportlétesítményekkel,
eszközökkel
• személyi
feltételek
megléte,
dokumentálása
Szervezett úszásoktatás • személyi
feltételek
lehetőségének
biztosítása
biztosítása
Egészségnevelés
• iskolaorvosi felmérések
hatékonyabbá tétele
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
•

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.

nő a pedagógusok szakmai, módszertani
felkészültsége
Továbbképzéseken részt vett pedagógusok száma 18
fő.
Egyetemi képzésben 8 fő vett részt.
Belső továbbképzésen részt vettek száma: 26 fő.
Bemutató órák száma: 18.

bemutató órák száma

Öntevékeny
szakmai • szakmai
8 szakmai munkaközösség működik 46 fővel.
műhelyek
munkaközösségek száma,
együttműködésének
ill.
az
azokban
javítása
közreműködő
pedagógusok száma
• éves
szakmai A célkitűzések megvalósultak, magas színvonalú
beszámolók tapasztalatai szakmai munka folyt.
Az intézményi pályázati • nyertes/beadott
lehetőségek
jobb
pályázatok száma
kihasználása
• elnyert/igényelt
támogatási összeg évente

•

5 nyertes és egy beadott pályázat

3 503 000 Ft és 6000 euró

Információs
rendszer • levelező
rendszert A határidők és a tájékoztatási kötelezettségek
hatékonyságának
betartása megvalósult.
használók száma
növelése
• határidő
túllépéseinek
száma
Az információs rendszer hatékonyan működött.
• tájékoztatási
kötelezettségek betartása
Városi
ünnepségeken •
műsorral jelentkező •
Március 15-ei városi ünnepélyen iskolánk
való részvétel javulása
intézmények száma
tanulói műsort adtak.
•
a
rendezvényt •
A rendezvényt látogató diákok száma
látogató diákok száma
52 fő
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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

Tantárgyi mérések a Pedagógiai program alapján
történtek.

•

A minőségirányítási feladatok végzése folyamatos
volt.

Minőségirányítási
megvalósítottuk.

programban

kitűzött

célokat

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

•

A bukások száma: 13 A tavalyi évhez képest
csökkent.

Egyéni fejlesztési terv szerint tanuló diákok száma:
107
Fellebbezések száma: 6.
Fel nem vett tanulók száma: 1.
A középiskolai visszajelzések hiányosak, ezért nehéz
a követés.
Nincs adat

Nincs adat
19 előadás, 410 tanuló részvételével

Táboroztatásban résztvevők száma: 23 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

A tanulók képességeiknek megfelelő teljesítményt
értek el.

tehetségek felkutatása,
segítése, tehetséggondozó
műhelyek hatékony
működtetése

A versenyeredmények növekedtek,
rendezvényeink sikeresek voltak.
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Csökkent az évismétlők, lemaradók száma.

Emelt óraszámú
idegen nyelvoktatás
hatékonyságának
növelése
A testi lelki egészség
és az egészséges
életmód iránti igény
megalapozása
Iskolai
munkaközösségi
munkatervek
véleményezése
Kapcsolatok
feltérképezése,
együttműködési
megállapodások
megkötése

hatékony tanórai tevékenység

A használható nyelvtudás színvonala emelkedett.

tanfolyamok szervezése

Nyelvvizsgát tett tanulók száma: 2 fő.

az intézmény
Egészségnevelési
programjának megvalósítása

Az egészséges életmód iránti igény fokozódott.

ellenőrzés, értékelés

Magas színvonalú munkatervek készültek.

új lehetőségek feltárása
kapcsolatfelvétel
programegyeztetések

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

előkészítő feladatok
elvégzése
pályázatírás
„Jó gyakorlatok”
megfogalmazása,
összegyűjtése
a megjelölt feladatok
beépítése

Megkötött megállapodások száma: 3
Kerekerdő Alapítvány
Gyermekvédő Liga
Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány
Részt vettünk műsorral a Zonta Club 10 éves
jubileumán, melyre ajándékokat is készítettünk.
A Gyermekvédő Liga által szervezett Mikulás
ünnepségen műsort adtunk.
Szerepeltek tanulóink a Joskar-Ola karácsonyon.
Elnyertük a Minősített referencia iskola címet.

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

Közzétettünk két „Jó gyakorlatot”.
A kibővített munkaköri leírások elkészültek.

aktualizálás, folyamatos
frissítés
kérdőív szerkesztése,
feldolgozása, intézkedési terv
készítése

A weblap naprakész.

a folyamatszabályozás
elkészítése, a szülők
tájékoztatása

A hatékonyabb, szabályozottabb együttműködés
érdekében elkészítettük Az iskola és a szülők
együttműködése című dokumentumot.

Az adott területen a 7-8. évfolyamon mérést
végeztünk, melyet értékeltünk és intézkedési
tervet fogalmaztunk meg.

Az országos mérés eredményeinek értékelése
2010/2011-es OKÉV mérés eredményei a 6. és a 8. évfolyamon mind matematikából mind magyarból
valamivel az országos átlag alatt vannak.
6. évfolyam magyarból az iskola átlaga: 1454, országos átlag: 1483, városi iskolák átlaga: 1467,
megyeszékhelyi iskolák átlaga: 1530
8. évfolyam magyarból az iskola átlaga: 1506, országos átlag: 1583, városi iskolák átlaga: 1564,
megyeszékhelyi iskolák átlaga: 1610
6. évfolyam matematikából az iskola átlaga: 1461, országos átlag: 1498, városi iskolák átlaga: 1484,
megyeszékhelyi iskolák átlaga: 1539
8. évfolyam matematikából az iskola átlaga: 1687, országos átlag: 1622, városi iskolák átlaga: 1601,
megyeszékhelyi iskolák átlaga: 1647
Az eltérés nem jelentős mértékű, de az okok feltárása során a következő megállapításokat tettük:
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•

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.
A Bercsényi Miklós Általános Iskola Szülői szervezetének összefoglaló értékelése az intézmény
2010/2011-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
Az IMIP-ben megfogalmazott célok és feladatok megvalósultak. Különösen jónak találjuk az integrált
oktatás színvonalának emelése érdekében végzett tevékenységet.
Hasznosnak ítéljük a középiskolákkal kiépített
továbbtanulását segítik.

kapcsolatok

ápolását,

melyek

gyermekeink

Tapasztalataink szerint a színvonalas informatika és az idegen nyelv oktatás jól megalapozza a
középiskolai tanulmányokat.
Az egészséges életmód megalapozása területén jó együttműködés alakult ki a szülők és a
nevelőtestület tagjai között.
A tanév végi kiállítás minden érdeklődő szülő számára a tehetséggondozás eredményességét
bizonyítja.
A 7-8. évfolyamon a nevelés hatékonyságának mérési eredményeinek szülőkkel történő ismertetését
jónak tartottuk.
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Dési Huber István Általános Iskola
Dési Huber István Grundschule
Gazdálkodás szabályossága
- külső és belső ellenőrzések eredményei, jelzései pozitívak.
2010. október
Belső ellenőr
- házipénztár ellenőrzése: az alkalmazott bizonylatok a törvényben előírtaknak megfelelő; a
pénztárjelentés vezetése szabályszerű; az utalványozás, ellenjegyzés, szakmai érvényesítés
minden alkalommal megtörtént.
2010. november
Belső ellenőr
- közbeszerzési eljárások lefolyatásának ellenőrzése - nem folytatott az iskola közbeszerzési
eljárást.
2011. március
Költségvetés tervezése
- a releváns tervezési folyamatok és kontrollok egyes lépései a végső tervszámok elfogadásáig
(még nem lezárult ellenőrzés)
Informatika oktatásának hatékonysága
- alapfokú számítástechnikai ismeretek, illetve alapfokú számítógépkezelő vizsgák száma: 7
- ECDL vizsgák száma: - Informatikai ismereteket alkalmazó pedagógusok, oktatók száma: 25 fő
- Tanuló/számítógépek száma: 16,2
Tehetséggondozás javítása
- Versenyeken, kulturális bemutatókon, rendezvényeken elért eredmények
Anyanyelvi munkaközösség
Mocher Dóra 6. b magyar nyelv
Országos Arany János Anyanyelvi verseny 9. helyezettje
Kiss Aletta 8.b
Váci Mihály város, város környéki szavalóverseny 3. helyezettje
Rendezvények:
- karácsonyi ünnepi műsor – versmondókör
- Maci Kiállítás megnyitó – versmondókör
- Március 15-ei ünnepi műsor – 6.b versmondókör
- Költészet Napi városi rendezvény ünnepi műsora – versmondókör
- Iskolai Kulturális Bemutató – versmondókör
Társadalom és természet munkaközösség
Rendezvények:
- Kőrösi megemlékezés
- Magyar Hősök Emlékünnepe
- Nemzeti Összetartozás Napja – iskolai projektnap
- Vízivási rekordkísérlet – városi rendezvény
Tehetséggondozási fórumok:
- „Zöld alma” pályázat foglalkozásai – Gyermekek Háza (AGORA) – 10 alkalom; 20 hatodik
osztályos leánytanuló részvételével
- Világjárók sorozat 8 előadásai – 10-12 tanuló részvételével (Gyermekek Háza)
- Csillagászati sorozat – vetélkedővel zárulóan 3 db 4 fős csapat (Dr. Péntek Kálmán sorozatos
Gyt.)
- Tudástarisznya – 5.a osztály
- Főtéri elsősegély bemutató
Reáltárgyak munkaközössége
Megyei Informatika verseny: 3 fő
Szabó Ármin 6.b – 6. hely
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Nagy Nándor 6.b – 8. hely
Kányási Martin 6.b – 15. hely
„Nem bántja a szemét a szemét?” – 3 fő
Városi 1. hely
Zrínyi Ilona Megyei Matematikaverseny: 5 fő
Nagy Nándor 6.b – 27. hely
Alapműveleti Megyei Matematikaverseny: 6 fő
Szép Milán 5.a – 10. hely
Mocher Dóra 6.b – 10. hely
Nagy Nándor 6.b – 11. hely
Oladi Kobaktörő Városi matematikaverseny: 6 fő
Program: Tudástarisznya projekt – Gyermekek Háza – 5.b részvételével.
Idegen nyelvi munkaközösség
Iskolai kulturális bemutató:
- két tanítási nyelvű osztály – 21 tanuló
Derkovits Gyula Ált. Isk. alsós német nyelvű versmondó verseny:
Részvétel: 4 tanuló
Különdíj: 1 tanuló
Paragvári U. Ált. Isk. Lerne gerne Deutsch!
6. évfolyam számára meghirdetett csapatverseny: 2. helyezés (6.b)
Karácsonyi műsor: 2. a osztály
Mindennapos testmozgás feltételeinek javítása:
A mindennapos testmozgás lehetőségét a délelőtti testnevelés órák mellett a délutáni tömegsport és
szakági foglalkozások biztosítják. Ennek a feltételei megfelelőek. Felújított tornaterem, jó állapotban
lévő udvari kosárlabda és kézilabda pálya.
A salakos futópálya és a távolugró gödör viszont felújításra szorul. Az eszközellátás szintén megfelelő.
A testnevelők közül ketten főiskolai végzettséggel rendelkeznek, egy pedig egyetemivel.
Egészségnevelés hatékonyabbá tétele:
- iskolaorvosi felmérések eredményei: Tudtommal a tanév során az iskolaorvos nem végzett
felmérést. Szükségszerű lenne a gyakoribb jelenléte – pl. felvilágosító előadás tartása.
Kiegészítés:
- a hiányzások száma (betegségek miatti) nem javult ebben a tanévben
- a védőnővel történő együttműködés keretében minden évfolyam felvilágosító foglalkozáson
vett részt.
Alsós évfolyamok: fogápolás
5-6. évfolyamok: egészséges táplálkozás
7. évfolyam: dohányzás
8. évfolyam: nemi érés, szexualitás.
- az új, dohányzás ellenes törvényt maradéktalanul be kell tartani a következő tanévben.
Az intézményi pályázati lehetőségek jobb kihasználása:
- nyertes/beadott pályázatok száma: 15
- BTM: fenntartón keresztül: 574.000 (még nincs döntés)
Program támogatása:
- megyei rajz tanulmányi verseny
- megyei szépolvasási és nyelvhelyességi verseny
- helytörténeti verseny
- idegen nyelvi játékok a világhálón

75.000,-Ft
90.000,-Ft
45.000,-Ft
30.000,-Ft

Fenntartón keresztül:
- TÁMOP – 3.1.5-09/A/2-0430 (ped.képzés) folyamatos:
- TIOP -1.1.1-07/1. informatikai infrastruktúra fejlesztés:
- OKM-es pályázat szakmai, informatikai és fejl. feladatok:
- Gyermek és ifjúsági programok támogatása
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8.143.000,-Ft
14.327.500,-Ft
1.000.000,-Ft
405.000,-Ft

Differenciált felkészítési forma bővítése az eredményesség érdekében:
Továbbtanulási statisztika:
8. évfolyam létszám: 54 tanuló
Továbbtanul: 54; 100 %
Gimnáziumba felvett:
Szakközépiskolába:
Szakképző iskolába:
Spec. iskolába:
Érettségit adó iskolába: 46

15 fő
31 fő
8 fő

28 %
57,4 %
14,8 %

85,2 %

Káros szenvedélyek megelőzése, egészséges életmódra, normakövető és környezettudatos
magatartása nevelés, iskolai agresszió megelőzése.
Sajnos a dohányzás iskolánk alsó tagozatán már megjelenik. A felnőttek körében csökkeni a
dohányzást vagy teljes mértékben megszüntetni.
Kiegészítések:
- A 8. évfolyamon a tavalyi tanévtől eltérően nem volt jelent a dohányzás és alkoholfogyasztás
problémája (persze azért köztük is van dohányzó, esetleg alkoholt fogyasztó is.)
- Az alábbi alkalmak szolgálták a drogmegelőzést a tanév során:
November: Drogmegelőzés a 8. évfolyam tanulói számára (Szombathely
Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztály)
Dési Diáknap – április 20. Évfolyam-látogatás (8.o.) a Rendőrkapitányságon. –
Bűnmegelőzés, drogmegelőzés.
Drogfutás, országos kampányrendezvény iskolai állomása május hó (8. évf.)
8.a osztály D.A.D.A. foglalkozássorozata.
A Szülői Munkaközösség értékelése 2010-2011.
Az idei évben is – hasonlóan az előző évekhez – jónak ítéljük meg az SZM és az iskolavezetés
kapcsolatát.
Az SZM értekezletek jó hangulatúak. A kölcsönösségre, a párbeszédre törekszik mind a választott
szülői kör, mind az iskola igazgatója, aki az év során rendszeresen beszámolt az iskolával, a
tanulókkal, az oktatással kapcsolatos sikerekről és sikertelenségekről.
Az általánosan jellemző gazdasági megszorítások hatással vannak az iskola pénzügyi helyzetére, a
finanszírozási problémákra és ez által a fejlesztési törekvésekre. Köszönjük, hogy az Igazgató Úr a
tényekről pontos felvilágosítást adott az SZM szülőknek, így a szülőtársak kérdéseire a témával
kapcsolatban valós információkat tudtunk adni.
Az elmúlt és az idei év tapasztalata az, hogy az SZM működése osztályonként egy-egy képviselővel
is működik (ritka a teljes 3 fős képviselet), de a jelenlévő és a hiányzó tagok között működik az
információáramlás, így működő képes a szülői szervezet. A résztvevő tagok aktívak, kooperatívak,
segítőkészek.
Az SZM tagjai jó ötletnek tartanák és szorgalmaznák, hogy az összejöveteleken, megbeszéléseken a
tanítók és tanárok is vegyenek részt. Közelebb kerülhetnének az álláspontok, vélemények a szülők
által szervezett rendezvényekről, a szülők és a pedagógusok törekvéseiről. Nem utolsó sorban a
szülők és a pedagógusok közötti információáramlás is hatékonyabb lenne a pedagógusok
közreműködésével.
Az SZM értekezleteken elhangzottak alapján úgy gondoljuk:
- Az iskola nyilvános szereplése (Vas Népe, Szombathelyi Televízió, Rádió) az idei
esztendőben lehetett volna több és néhány esetben korrektebb.
A beiskolázás időszakában hiányoltuk a televízió kis filmjét iskolánkról (bár tudjuk, hogy a
háttérben anyagi finanszírozási probléma állt), viszont korrekt és színvonalas adást
hallhattunk Igazgató Úr közreműködésével a rádióban.
Elszomorítónak tartjuk, hogy a Vas Népe a hasábjain az iskolát és a diákokat negatív
megvilágításban tüntette fel (nem is egyszer!) az érintett felek meghallgatása nélkül. (Ráadásul az egyik alkalom a beiskolázás előtt volt!)
- Örömmel tapasztaltuk, hogy az iskola honlapján az év során történt programokról színes és
gazdag fényképanyag látható. Javasoljuk, hogy szabadidős vagy szakköri tevékenység
keretében a szaktanárok vonják be a felsős (hetedikes, nyolcadikos) tanulókat a honlap
szerkesztésébe.
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- A beiskolázási program az idén is magas színvonalú és sokszínű volt. Nem az iskola
dolgozóin múlott, hogy – különböző okoknál fogva – viszonylag kevés gyermek iratkozott be
iskolánkba.
- Köszönjük
a
szabadidős
tevékenységek
szervezésében,
lebonyolításában,
a
versenyeztetésekben, a hagyományos rendezvények, kiállítások programjában részt vevő
pedagógusok munkáját. Kérjük őket, hogy továbbra is segítsék gyermekeinket abban, hogy a
szabadidejüket hasznosan, okosan tölthessék el.
- Köszönjük, hogy a programok szervezésénél és lebonyolításánál a szervezők figyelembe
vették a szülői igényeket és elfogadták az SZM által javasoltakat ( pl. Karácsonyi ajándék műsor,
év végi Kulturális bemutató: műsorszámok sorrendje, belépőjegyek ára, a befolyt összeg
felhasználása, stb.).
- A lehetőségekhez képest – a jó gazdálkodásnak köszönhetően – az iskolai fejlesztések az idei
évben is folytatódtak. Látványosan szépek és reméljük, hogy hosszabb távon működőképesek
lesznek a bejárati ajtók.
- Mind a tehetséggondozásra, mind a felzárkózásra nagy gondot fordít az iskola, melyben az
integrált oktatás-nevelés megfelelően működik.
- Jónak tartjuk az idegen nyelvi oktatás színvonalát. Külön öröm a szülők számára, hogy a két
tannyelvű oktatás hatékonyan, megfelelően működik.
- Örömmel vettük, hogy több pedagógus is vállalta a mesterképzéssel együtt járó
nehézségeket.
Köszönjük az őket segítő, helyettesítő pedagógusok munkáját is.
Végezetül szeretnénk kiemelni, hogy az oktató-nevelő munka színvonalát, hatékonyságát
nagyon jónak tartjuk, melyre mind a pedagógusok, mind a technikai, ügyviteli dolgozók nagy
gondot fordítanak az iskola felhasználók örömére és elégedettségére. Köszönjük!

16

A Gothard Jenő Általános Iskola IMIP

Cél

Teljesülés mutatója

Teljesülés

Összhang a központi • az
intézmények • A törvényi előírások és a fenntartó igényei szerint
és
a
fenntartói
pedagógiai programjaiban,
átdolgozott és aktualizált intézményi dokumentumok
elvárások valamint az
esélyegyenlőségi
és
a
bevezetése megtörtént..
intézményi
célok
minőségirányítási
között
rendszerükben megjelennek
az
ÖMIP-ben
megfogalmazott elvárások
Gazdálkodás
• külső
és
belső • A szabályzatok aktualizálása folyamatos. Külső
szabályossága
ellenőrzések
eredményei,
ellenőrzés 2012-ben lesz esedékes. 2011. februárban
jelzései pozitívak
külső szakértők a gazdálkodás és a működés
hatékonyságát vizsgálták, melyet példaértékűnek
tartottak.
Átjárhatóság
•
szükség
esetén •
A tanévben kevesebb tanulói mozgás volt, mint az
biztosítja különbözeti vizsga
előző évben. Különbözeti vizsga letételére nem volt
letételének lehetőségét
szükség. Iskolaváltás idegen nyelvből kellett segítséget
nyújtani a felzárkózáshoz. Szaktanári segítséggel
•
szükség
esetén
megoldódott a probléma.
gondoskodik az átvett tanuló
•
Egy tanuló külföldi visszatérése után osztályozó
felzárkóztatásáról
vizsgát tett a 2. osztály év végi követelményekből,
sikertelen kísérlete utána szülők az oktatási osztály
segítségét kérték, mivel két év lemaradása volt.
A hátrányos helyzetű, • Az Esélyegyenlőségi terv • Intézményünkben nagy gondot fordítottunk az
illetve
halmozottan
megvalósulása
esélyegyenlőség megteremtésére. A felzárkóztatást
hátrányos
helyzetű • Az
igénylő tanulók megkapták az előírások szerinti
esélyteremtést
gyermekek,
tanulók
fejlesztést. Értékeléskor figyelembe vettük az egyéni
biztosító szervezeti formák
esélyegyenlőségének
képességeket, az elbírálás az egyéni fejlődés tükrében
illetve
programok
biztosítása
történt.
megvalósítása
• Természetesen ugyanígy figyelmet kaptak a tehetségek
is. Tehetséggondozó órák, tanórán kívüli foglalkozások
álltak rendelkezésre.
• Az oktatás megszervezésében több tantárgyból
(matematika, idegen nyelv, informatika, technika,
testnevelés) csoportbontásban tanultak a diákok. A
csoportok kialakításában tudásszint vagy érdeklődés volt
a mérvadó, a csoportok közötti átjárhatóság mindig
biztosított.
Integrált
nevelés- •
megfelelő
•
A felzárkóztatáshoz szükséges személyi és tárgyi
oktatás
képzettséggel
rendelkező
feltételeink adottak.
megvalósítása
pedagógusok száma
•
Alsó tagozaton 4 fő, felső tagozaton 2 fő fejlesztő
•
ellátott
gyermekek,
pedagógus áll rendelkezésünkre. Decemberben
tanulók száma
nyugdíjba vonult logopédusunk munkáját az Aranyhíd
•
rendelkezik fejlesztési
Nevelési – Oktatási Integrációs Központ szakembere,
programmal
Horváth Róbert vette át.
•
szükség
esetén •
A foglalkozásokhoz rendelkezésre áll két
speciális tárgyi feltételek
megfelelően felszerelt fejlesztő szoba.
megléte
•
Tanulói létszám: 533 fő Hátrányos helyzetű tanuló:
56 fő, ebből HHH 11 tanuló. Sajátos nevelési igényű
tanulók száma:30 fő. Nevelési Tanácsadó
Szakvéleménye alapján 2 főnek számító tanuló 36 fő
•
A törvényi előírásoknak megfelelően a rászoruló
tanulók egyéni , vagy kiscsoportos fejlesztésben
részesültek. Elvünk, hogy a jó időben, szakszerűen
nyújtott fejlesztés lehet csak út a felzárkózáshoz.
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Idegen
oktatásának
hatékonysága,
kiterjesztése

nyelv •

Informatika
oktatásának
hatékonysága

•

Tehetséggondozás
javítása

versenyeken,
kulturális
bemutatókon,
rendezvényeken
elért
eredmények
eredményes
vizsgát
tett
tanulók aránya
középiskolai
továbbtanulók
aránya

nyelvvizsgát
tett
tanulók száma
•
versenyeken
elért
eredmények
•
megjelenése
a
tanulási
–
tanítási
folyamatban
oktatásszervezési formák

alapfokú
számítástechnikai
ismeretek,
ill.
alapfokú
számítógép kezelő vizsgák
száma
•
ECDL vizsgák száma
•
informatikai
ismereteket
alkalmazó
pedagógusok,
oktatók
száma
•
tanuló/számítógépek
száma

Művészeti képzések •
művészeti áganként a
szintjeinek egymásra
képzésben
résztvevő
épülése
tanulók számának alakulása
intézményi fokonként

•

A nyelvvizsgára történő készülés folyamatos, de az
alapfokú vizsga letételét kihagyják a tanulók, inkább
céltudatosan a 10-11. évben indulnak középfokú vizsga
letételére.
•
Használható nyelvtudás kialakítását szolgálja
oktatási módszerünk.:
-az ausztriai Oberpullendorfi Általános Iskolával kiépített
testvériskolai kapcsolat, melynek keretében a tanévben
kétszer találkozhattak tanulóink német anyanyelvű
diákokkal. A partnerek kölcsönösen látogatják egymás
iskoláit, levelezéssel folyamatosan tartják egymással a
kapcsolatot.
-COMENIUS pályázat, melynek kommunikációs nyelve az
angol, hét ország részvételével. Erről részletesen a
pályázatoknál.
•
Versenyeken gyakran idegen anyanyelvű
tanulókkal kell összemérni tudásukat a diákoknak, ez
nem hat ösztönzően az indulási kedvre.
•
Az informatika oktatása csoportbontásban történt,
így minden tanuló önállóan dolgozhatott egy gépnél. 8.
osztályban néhányan rendelkezik ECDL vizsga
modulokkal, a tanfolyam befejezésére később kerül sor.
•
Az informatikai ismereteket minden pedagógus a
számára szükséges szinten alkalmazta.
•
20 fő középfokú vizsgával is rendelkezik. egy
pedagógus web szerkesztő tanfolyamot végzett el
sikeresen.
•
Számítógépek száma: 36, ebből oktatási célra 24,
közösségi célra pedig 6 gép használható. Az
intézménynek 6 hordozható gépe van, az oktatást 2
interaktív tábla segíti. A gépállomány frissítése
folyamatos.
•
Sokszínű tanórán kívüli tevékenységünk segíti a
tehetségek kibontakoztatását. 2 művészeti csoport, 5
sportkör és 8 szakkör közül választhatnak tanulóink.
•
3-4. évfolyamokon matematika szakkör keretében
heti két alkalommal vehettek részt az érdeklődők
matematikafoglalkozáson.
•
Csoportbontásban emelt szintű oktatás (heti 5 óra)
folyt német nyelvből 5-8. évfolyamokon, 29 fő részesült
ebben.
•
Csoportbontásban emelt szinten (heti 5 óra) történt
a matematika oktatása is 5-8. évfolyamon, 74 fő tanult,
emelt németet pedig 35 tanuló választhatott.
•
Igény szerint történelem és kémia tantárgyakból
indítunk tehetséggondozó illetve feladatmegoldó
foglalkozásokat. Matematika és magyar tantárgyakból 8.
évfolyamon középiskolai előkészítő keretében
készülhettek tanulóink a felvételikre.
•
Továbbtanulási mutató: 52 fő továbbtanuló, 30 fő
gimnázium, 18 fő szakközépiskola, 4 fő szakiskola.
•
Az intézményben néptánc oktatás,
kerámiafoglalkozás folyt a Pesovár Ernő Alapfokú
Művészeti Intézménnyel együttműködve. Idén a
néptáncon is, hasonlóan a kerámiafoglalkozásokéhoz
emelkedő a létszám. Minden igénytki tudunk elégíteni.
•
A Bartók Béla Általános és Zeneiskola szintén
együttműködés keretében szolfézsfoglalkozásokat tart az
intézményben. Erre épülve választhatnak hangszeres
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oktatást a tanulók.
Évek óta működik kezdő és haladó csoportban a
furulyaoktatás szakkör keretében. Rendezvényeink
rendszeres szereplői az itt tanuló gyerekek.
•
Az intézménynek egy tornaterme, egy kondi és
spinning terme, egy aszfaltos pályája van. Ezek
kihasználtsága maximális volt. A heti 2,5-3 testnevelés
óra mellett 5 sportkör közül választhattak tanulóink. Az
intézmény utánpótlásnevelési tevékenysége is támogatja
ezt a területet. Napi rendszerességgel folynak a
kézilabda, röplabda, tenisz, úszó és vízilabda edzések. A
napközis szabadfoglalkozások keretében is biztosított volt
a napi testmozgás. Ezek dokumentálása a szakköri
naplókban naprakészen megvalósult.
•
A tanév folyamán ősszel a 4. évfolyam tanulói, 52
fő vett részt a kötelező úszásoktatáson a Fedett
uszodában, melyre a testnevelők kísérték őket. Tavasszal
az 1. osztályosok, 82 fő sajátította el az úszás alapjait az
Oladi uszodában. A tanulók utaztatását és kíséretét az
iskola megoldotta.
•
A kötelező egészségügyi vizsgálatok és oltások a
munkatervben történtek szerint megtörténtek. A tanulók
egészségi állapota az előző évekéhez hasonló.
Betegségből adódó hiányzásunk kevesebb volt, mint az
előző évben.
•
5-8. évfolyamon működtettük a Csendes Éva:
Életvezetési programját. Hasznos ismereteket,
tapasztalatokat sajátítottak el a foglalkozások során
tanulóink. A TISZK-től külső előadó segítségével az előző
évhez hasonlóan több foglalkozásból álló program volt a
7. és 8. osztályosok számára. Ezek a foglalkozások
pozitívan befolyásolták a tanulók viselkedését,
gondolkodását. Az iskolában kiemelt feladat az
egészségnevelés, októberben külön hét állt
rendelkezésre, melynek keretében minden korosztály az
őket érintő problémákat járhatta körül, dolgozta fel
változatos formákban.
•
A szakmai továbbképzéseken való részvételre volt
igény. TÁMOP 3.1.5 pályázat keretében mestertanári
tanulmányait kezdhette meg. 3 fő, 1 az intézmény
támogatásával, 1 fő pedig díjmentességet élvezve
végzett ezen a szakon. Folyamatban lévő képzéseinket
kifuttattuk, illetve kihasználtuk az ingyenes lehetőségeket.
A kiadók által szervezett módszertani és informatikai
(interaktív táblák használata) képzéseken vettek részt
pedagógusaink. Belső továbbképzéseink témái a
következők voltak:
-Projekt pedagógia.
-A tehetség fogalma, tehetséggondozás az iskolában,
intézményünk, mint tehetségpont.
•
A tanévben 5 munkaközösségen belül folyt a
pedagógiai munka 46 pedagógussal.
•
Óralátogatások tapasztalatai pozitívak. Bemutató
órák keretében magyar, matematika, rajz és nyelvi órát is
látogattunk. Ezek nagyon sikeres foglalkozások voltak, az
órák elemzése sok hasznos tapasztalattal szolgált a külső
vendégek jelzései alapján is.
•
Az éves értékelések bizonyítják, hogy eseménydús,
•

Mindennapos
testmozgás
feltételeinek javítása

•

Szervezett
úszásoktatás
lehetőségének
biztosítása

•

Egészségnevelés
hatékonyabbá tétele

•

rendelkezik
az
intézménynek
megfelelő
sportlétesítményekkel,
eszközökkel
•
személyi
feltételek
megléte,
dokumentálása

személyi
biztosítása

feltételek

iskolaorvosi
felmérések
eredményei
javulnak
•
csökken a betegségek
miatti hiányzások száma
•
csökken a dohányzók
száma

Pedagógusok
•
nő
a
szakmai,
módszertani
és
módszertani
szakmai kultúrájának
továbbképzéseken
fejlesztése
résztvevő
pedagógusok
száma
•
bemutató órák száma
•
belső továbbképzésen
részt vettek száma

Öntevékeny szakmai •
szakmai
műhelyek
munkaközösségek száma,
együttműködésének
ill. az azokban közreműködő
javítása
pedagógusok száma
•
éves
szakmai
beszámolók tapasztalatai
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Az
intézményi •
nyertes/beadott
pályázati
pályázatok száma
lehetőségek
jobb •
elnyert/igényelt
kihasználása
támogatási összeg évente
Információs rendszer •
levelező
rendszert
hatékonyságának
használók száma
növelése
•
határidő túllépéseinek
száma
tájékoztatási kötelezettségek
betartása

Városi ünnepségeken •
műsorral
jelentkező
való
részvétel
intézmények száma
javulása
a rendezvényt látogató diákok
száma

Működjön
az •
intézményben mérési
értékelési
és
teljesítményértékelési,
minősítő rendszer

mérések eredményei

Minőségirányítási
• a
pedagógiai
munka
rendszer működtetése
különböző
területeinek
folyamatos
mérése,
értékelése
• az
intézményi
munka
különböző
területeinek
folyamatos
mérése,
értékelése

eredményes tanévet zártunk. Tanulólétszám nőtt, a tárgyi
feltételek javultak, versenyeredményeink minden
területen (alsó, felső, tantárgyi, művészeti és sport) jók.
•
Beadott pályázataink sikeresek voltak, a
koordinálást ( pályázat megírása, határidők figyelése,
elszámolások)az intézmény szűk vezetősége végezte.
•
Az elnyert összeg a 2010.-2011-es tanévben
15 510 000Ft. Ezt 4 nagy volumenű és néhány kisebb
pályázat alkotta.
•
Az intézményen belüli levelezős rendszer jól
működik, az információáramlás fő csatornája
elektronikus, mindenki jól használja. Az ésszerűség
határain belül szerepet kapnak a megbeszélések és
egyéb egyeztetések, összejövetelek is.
•
Határidők betartása jó, erre vezető és beosztott
egyaránt nagyon figyel.
A dolgozók feladatai pontosan meghatározottak, döntési
jogaikkal tisztában vannak, tájékoztatási kötelezettségének
mindig, mindenki eleget tesz.
•
Iskolánk tanulóinak színvonalas műsorával került
lebonyolításra a Városi pedagógusnap.
•
Intézményünk mindig aktív résztvevője a városi
szervezésű rendezvényeknek. A megfelelő korcsoportok
nagy létszámmal vettek részt programokon. A teljesség
igénye nélkül: Pályaválasztási vásár,, Városi sportnap 54
diák, Hulladékgyűjtő road show 90 diák, Herényi virágút
35 diák, „Te szedd!” akció 45fő –tanulók és családtagok.
•
Városi meghirdetéssel kerékpártúrát szerveztünk
2010. szeptember 22-én az Autómentes nap keretében a
Holdfényligetbe közel 100 fő.
•
Felmérés az első osztályosok között, az iskolai
beilleszkedésről. Eredmény: zökkenőmentes átmenet,
elégedettség az intézménnyel, a tanítóval. A szülők
részéről segítő, együttműködő attitűd.
•
Szülői elvárást mértünk a leendő elsős szülők
körében, melynek eredménye: a sportok iránti igény,
elsőtől lehetőség idegen nyelv tanulására, nyugodt,
kiegyensúlyozott légkör az iskolában.
Pedagógusok teljesítmény értékelése év végén, mely egy
önértékelő és egy vezetői értékelésből alakul ki.
Pedagógusaink teljesítményei jól megfelelt kategóriába
kerültek.
• A munkatervben meghatározott mérések megtörténtek.
• Oktatás terén évfolyamonként a különböző területeken
egységes szintfelmérés történik, így jó alapot
szolgáltatnak az eredmények az egyes tanulócsoportok
összehasonlítására. Nevelési munkánk eredményességét
külső partnereink visszajelzései alapján mérjük.
•
A gazdálkodás és a működés hatékonyságát 2011.
februárban
külső
szakértők
vizsgálták,
melyet
példaértékűnek tartottak

8.3. Általános iskolák
Differenciált
•
csökken
a •
A csoportbontásban történő oktatás nagyon jól
felkészítési
forma
lemorzsolódások száma
támogatja a felzárkóztatást és a tehetséggondozást
bővítése
az •
egyaránt. Tanév végén csak szülő kérésére történt
növekszik
a
eredményesség
évismétlésre bocsátás.
versenyeken eredményesen
érdekében
•
Versenyeredményeink
megtalálhatóak
a
szereplők száma
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•

Pályairányítási
tevékenység javítása

egyéni fejlesztési terv
szerint tanuló diákok száma

www.gothardiskola.hu lapon a versenyeredmények
linken.
•
Az SNI-s tanulók a törvény által előírt formában a
tanév folyamán fejlesztésben részesültek. Számuk ebben
a tanévben 49-re emelkedett. 2010. decemberéig
Kerekes Ildikó gyógypedagógus és logopédus, 2011.
februártól pedig az Aranyhíd Nevelési – Oktatási
Integrációs Központ szakembere, Horváth Róbert
irányította.

•

•
5 fellebbezés volt, mind az 5 sikeresen zárult, az
fellebbezések
elképzelések szerint sikerült a továbbtanulás alakulása.
számának alakulása
•
A középiskolák visszajelzései hiányosak, de a
•
középiskolák
beérkezőkből kiderül, hogy tanulóink az általános iskolai
visszajelzései
a
9.
eredményeiket
megőrzik.
Jól
teljesítenek
az
évfolyamon
tanulók
alaptantárgyakból, és idegen nyelvből is megállják a
teljesítményéről
helyüket.

dohányzók
és
a •
A dohányzás nem jelentett problémát az iskolai
rendszeresen
alkoholt
életben, az alkoholfogyasztás sem jelent meg az
fogyasztók száma
intézményen belül. Egy tanuló volt, aki a szülő és az
•
drogstatisztika
osztályfőnöke segítségével megfelelő kezelést kapott.
felvilágosító előadások, és az •
5-8. évfolyamon működtettük a Csendes Éva:
azokon részt vevők száma
Életvezetési
programját.
Hasznos
ismereteket,
tapasztalatokat sajátítottak el a foglalkozások során
tanulóink. A TISZK-től külső előadó segítségével az előző
évhez hasonlóan több foglalkozásból álló program volt a
7. és 8. osztályosok számára. Ezek a foglalkozások
pozitívan
befolyásolták
a
tanulók
viselkedését,
gondolkodását. Az iskolában kiemelt feladat az
egészségnevelés,
októberben
külön
hét
állt
rendelkezésre, melynek keretében minden korosztály az
őket érintő problémákat járhatta körül, dolgozta fel
változatos formákban.
Nyári
napközis •
Nyári napközis táborba intézményünkből 4 fő jelentkezett.
táboroztatásban
táborok szervezése
Minden szülő, aki számára különösen fontos lehet
résztvevők száma
gyermeke nyári ellátása, személyesen kapott tájékoztatást
a lehetőségekről.
Káros szenvedélyek
megelőzése,
egészséges
életmódra,
normakövető
és
környezettudatos
magatartásra nevelés,
iskolai
agresszió
megelőzése

•

OKM mérés eredményei:
Az átlageredmények alakulását a következő táblázat szemlélteti:
ÉV
2008.
2009.
2010.

MATEMATIKA 6.
1576
1495
1480

SZÖVEGÉRTÉS 6.
1576
1495
1480

MATEMATIKA 8.
1610
1650
1637

SZÖVEGÉRTÉS 8.
1605
1660
1608

6. évfolyam matematika eredménye a 2009 évihez képest nem mutat szignifikáns változást. 2008-ban
több tanuló teljesítette a 4. és 5. szintet, mint a későbbi években. Szövegértésből a tanulók majdnem
harmada a 4. képességszint alatt teljesített.
8. évfolyamon a korábbi évekhez képest nem mutat szignifikáns változást a2010. évi. Képességszint
szerinti eloszlás azt mutatja, hogy több a gyengébb, de több a kiemelkedően jól teljesítő tanuló is. Igy
lehet, hogy az átlag alig változott.
• A Gothard Jenő Általános Iskola intézményi minőségirányítási beszámolóját a nevelőtestület
reálisnak találta és elfogadta.
• A Gothard Jenő Általános
Diákönkormányzat elfogadta.

Iskola
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intézményi

minőségirányítási

programját

a

•

A Szülői Szervezet 2011. május 30-án feloszlatta magát.
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Neumann János Általános Iskola

Cél

Teljesülés mutatója

Teljesülés

Összhang a központi és • Az
intézmény • Az
intézmény
dokumentumaiban
a fenntartói elvárások
minőségirányítási
megjelennek az ÖMIP-ben megfogalmazott
valamint az intézményi
rendszere tartalmazza
elvárások
célok között
az ÖMIP elemeit
Gazdálkodás
• az
ellenőrzések • Az ellenőrzések eredményei nem tártak fel
szabályossága
eredményei, jelzései
hiányosságokat, az eredmények pozitívak.
pozitívak
Átjárhatóság
• különbözeti vizsga •
lehetőség van mindkét idegen nyelvből.
lehetősége
Szükség
esetén
az
átvett
tanuló
•
az átvett tanuló
felzárkóztatása biztosított.
felzárkóztatása
A hátrányos helyzetű, • Az Esélyegyenlőségi
illetve
halmozottan
terv megvalósulása
hátrányos
helyzetű • Az
esélyteremtést
gyermekek,
tanulók
biztosító
szervezeti
esélyegyenlőségének
formák
illetve
biztosítása
programok
megvalósítása

•

Integrált nevelés-oktatás • megfelelő
megvalósítása
képzettséggel
rendelkező
pedagógusok száma
• ellátott gyermekek,
tanulók száma
• rendelkezik
fejlesztési programmal
• szükség
esetén
speciális
tárgyi
feltételek megléte

•

•

•
•
•
•

nyelvvizsgát
tett •
tanulók száma
•
• oktatásszervezési
formák
•
Informatika oktatásának • alapfokú
hatékonysága
• ECDL részvizsgát 15 tanuló szerzett a
számítástechnikai
ismeretek
2010/2011-es tanévben.
• ECDL
vizsgák • Informatikát 3 pedagógus tanít az 1-4.
száma
évfolyamon, 5-8. osztályban 1 fő oktat
• informatikai
informatikai ismereteket.
ismereteket alkalmazó • Irodai gépek száma: 9 db
pedagógusok
• Könyvtári gépek száma: 4 db
• tanuló/számítógépek • Tanulói gépek száma: 43 db
száma
• TÁMOP pályázat laptop gépei: 14 db
• Internet elérhetőség 61 gépen
Tehetséggondozás
•
versenyek
•
A mellékletekben található a Neumann
javítása
János
Általános
Iskola
2010/2011-es
•
eredményes
tanévének
jelentős
versenyeredményei
vizsgát tett tanulók
Idegen
oktatásának
hatékonysága,
kiterjesztése

nyelv •

•
•

HH és HHH tanulók nyilvántartása
esélyegyenlősége biztosított.
Ingyenes tankönyv és étkezés
Felvilágosítás, megfelelő szervezethez
történő irányítás
Kapcsolattartás: Pálos Károly Szociális
Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat, Szombathelyi Gyermekvédő Liga,
Iskolánkban 65 hátrányos helyzetű diák
tanul, ebből 25 fő HHH
2 fő gyógypedagógus, 1 fejlesztő
pedagógus végzi ezt a munkát.
Nevelési Tanácsadó nehézséget állapított
meg 14 tanulónál az 1-4. évfolyamon, az SNI
–s tanuló 8 fő.
Az 5-8. évfolyamon 12 tanuló kapott a
Nevelési Tanácsadótól szakvéleményt, az
SNI-s tanulók száma 8 fő.
2 tanuló beszédfejlesztő foglalkozáson vett
részt.
Bécs és London szervezett út
2 tanuló középfokú, 12 tanuló alapfokú
nyelvvizsgát
Kooperatív technikák alkalmazása

23

aránya
Művészeti
képzések • művészeti áganként
szintjeinek
egymásra
a
képzésben
épülése
résztvevő tanulók
Mindennapos
• rendelkezik
az
testmozgás feltételeinek
intézménynek
javítása
megfelelő
sportlétesítményekkel,
eszközökkel
Szervezett úszásoktatás • személyi
lehetőségének
biztosítása
biztosítása

Egészségnevelés
hatékonyabbá tétele

•

•
•
•

•
•

feltételek •
•

Iskolaorvosi
védőnői feladatok

és

•
•

Pedagógusok
• szakmai,
módszertani és szakmai
módszertani
kultúrájának fejlesztése
továbbképzéseken
résztvevő
pedagógusok
• bemutató órák
• belső továbbképzés

•
•
•
•
•

Énekkari munka folyik az intézményben
Előadói képességfejlesztés iskolai és
városi műsorok, rendezvények kapcsán
nagyobb tornateremre és aszfaltos
pályára lenne szükség
Pályázaton 1 pár EU szabványos
kézilabda kapu beszerzése
1-4.
osztályban
a
mindennapos
testnevelés feltételei adottak
2. és 4. évfolyamon 10 alkalom évente
Az 1. és 2. évfolyamon heti 3 alkalommal
szülői igények alapján úsznak tanulóink.
(Együttműködési megállapodás jött létre a
„Vízcsepp” úszóiskolával
A betegség miatti hiányzások számában
jelentős változás nem történt
Az iskola védőnője és az iskola orvosa
figyelemmel kíséri a tanulók állapotát
Egy fő 30 órás tanfolyamon, 6 fő pedig 60
órás tanfolyamon vett részt.
Kompetencia alapú oktatás módszeréhez
kapcsolódó bemutató órák
Referencia iskolai bemutató órák (2)
Szülők számára 15 óra
Szakmai szolgáltatás szerepéből adódó új
kihívások 1 óra (38 fő)
Szakmai
munkaközösségek
száma
intézményünkben: 8
A
pedagógusok
száma
nem
meghatározható
munkaközösségenként,
egy-egy pedagógus-több munkaközösség

Öntevékeny
szakmai • szakmai
•
műhelyek
munkaközösségek
együttműködésének
közreműködő
•
javítása
pedagógusok száma
• éves
szakmai
beszámolók
Az intézményi pályázati • nyertes/beadott
• „Zöld Béka” MTESZ Vas Megyei
lehetőségek
jobb
pályázatok száma
Szervezete (60 ezer Ft)
kihasználása
• elnyert/igényelt
• DÖK (150 ezer Ft) Önkormányzat Oktatási
támogatási
összeg
és Ifjúsági Bizottságától
évente
• Tiszta Formák Alapítvány: „Sporttal a
gyermek egészségesebb jövőjéért! pályázat
(125 ezer Ft)
Információs
rendszer • levelező rendszert • Iskolai információs rendszert-2 fő
hatékonyságának
használók száma
• Önkormányzati rendszer- 5 fő
növelése
• tájékoztatási
• Tájékozottsági kötelességeinket határidőn
kötelezettségek
belül betartjuk
betartása
Városi
ünnepségeken
•
Minden tanévben jelentkezünk városi
való részvétel javulása
műsorral
2010/2011: Városi október 6-ai műsor
Kisebbségi
nevelés- • az
oktatásban • Iskolánkban integrált oktatás folyik, nincs
oktatás lehetősége
résztvevő csoportok
külön kisebbségi csoport
Működjön
az •
mérések
•
OKM mérések a 4., 6. és 8.
intézményben
mérési
évfolyamon
értékelési
és
•
2. évfolyamon matematikából és
teljesítményértékelési,
nyelvtanból az angol előkészítő végett
minősítő rendszer
•
4. évfolyamon a tagozatra kerülést
matematika, nyelvtan, angol és szövegértés
felmérés előzi meg.
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Minőségirányítási
rendszer működtetése

•

a pedagógiai munka
különböző területeinek
folyamatos
mérése,
értékelése
• az
intézményi
munka
különböző
területeinek
folyamatos
mérése,
értékelése

•
Belső mérések:
1. évfolyam: hangos olvasás
3. évfolyam: ének-zene
5. évfolyam: történelem
6. évfolyam: angol és német nyelv
7. évfolyam: kémia
• A
minőségi
kör
által
kidolgozott
szempontrendszer alapján a 2010/2011-es
tanévben 20 pedagógus munkáját értékelte
különböző munkaterületeken az iskola
vezetősége, a szakmai munkaközösségek
vezetői a minőségbiztosítási rendszer
kritériumai alapján.
• A szülői elégedettség eredményének
ismertetése a tantestülettel (ppt)
• A tanulói elégedettség eredményének
ismertetése a tantestülettel (ppt)

Differenciált felkészítési
forma
bővítése
az •
Fejlesztési terv szerint 16 diákunk tanul (SNI)
egyéni
eredményesség
fejlesztési terv szerint 5-8. évfolyamon 7 tanuló tesz javítóvizsgát,
érdekében
tanuló diákok száma 1-4. évfolyamon szülői kérésre ismétel
évfolyamot 2 tanuló, 1 diák magántanuló volt,
szülői kérésre évfolyamot ismétel
Pályairányítási
73 tanulónkból 64 diákot az 1. helyre vették fel,
•
fellebbezések
tevékenység javítása
számának alakulása 2. helyen jelölt intézménybe került 7 diákunk, 2
tanulót az általa megjelölt 3. helyre vették fel.
3
tanuló
fellebbezéssel
került
be
a
középiskolába, 1 tanulónk nem nyert felvételt
középfokú intézménybe.
Káros
szenvedélyek •
dohányzók és a 2010/2011-es tanévben is novembert az
megelőzése,
rendszeresen alkoholt egészségnevelésre fordítjuk.
egészséges életmódra,
A tanév során iskolatejet és iskolagyümölcsöt
fogyasztók száma
normakövető
és
biztosítottunk.
környezettudatos
Rendszeresen
dohányzókról
és
alkoholt
magatartásra nevelés,
fogyasztókról
nem
készült
statisztika.
iskolai
agresszió
Megelőzés: osztályfőnöki órák, a felvilágosító
megelőzése
munka és a DADA program
A Neumann János Általános Iskola Szülői Munkaközösségének éves értékelése
2010/2011.
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.
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• 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.
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Nyitra Utcai ÁMK
Az idei tanévben is kitöltötte az iskolavezetés az adatlapot és a tantestület a kérdőívet. Ezek
kiértékelése elemzése után került sor az IMIP értékelés szövegezésére.
Szervezet
Nem terveztük az IMIP-ben a szervezeti felépítés átalakítását.
A működéssel elégedettek vagyunk, ezért úgy ítéltük meg, hogy a szervezetben nem kell változtatást
végrehajtanunk.
ÖMIP célok
A fenntartó minden intézményére érvényes céljai
6 olyan célt fogalmazott meg a fenntartó, amely minden intézményére érvényes.
Nem volt olyan konkrét célunk, amelynek határideje a mostani tanév vége
Összességében elégedettek vagyunk ezen célok teljesítettségével.
Az iskola 6–ot mutatókkal igazoltan elért.
Számunkra a három legfontosabb cél:
Óvodában megkezdett idegen nyelv oktatásának folytatása
Esélyegyenlőség biztosítása
Nyáron napközis tábor szervezés
Összességében elégedettek vagyunk ezen célok teljesítettségével.
A fenntartónak a mi intézményünkre érvényes céljai
8 olyan célt fogalmazott meg a fenntartó, amely csak a mi intézményünkre érvényes.
7 olyan cél volt, amelynek határideje a mostani tanév vége.
Ebből a három legfontosabb:
1. SNI-sek integrálása
2. Egyes tantárgyak hangsúlyossá tétele
3. Helyi művelődési szokások kialakítása
Összességében tehát elégedettek vagyunk ezen célok teljesítettségével.
IMIP célok
25 célt fogalmaztunk meg az IMIP-ben. Ebből 23olyan cél van, amelynek határideje a mostani tanév
vége. Kettő olyan van, amelyet nem értünk el:
1. Az angol magyar kéttannyelvű képzésben résztvevők középfokú
nyelvvizsgája 2013-ban lesz megvalósítható először.
2. Az angol magyar kéttannyelvű képzésben résztvevők érettségit adó képzésbe
való bejutásának 80%-os kritériuma szintén 2013-ban
Valósulhat meg. (Most 75 %-os volt)
Összességében csak részben vagyunk elégedettek ezen célok teljesítettségével.
Folyamatok
Az IMIP-ben 20 folyamatot azonosítottunk.
20 folyamat szabályozását terveztük erre a tanévre.
Ebből 16 szabályoztunk, 4-et nem.
Ezek a következők:
1. Ösztönző rendszer kiépítése
2. Pedagógusok együttműködése
3. Információáramlás
4.Évfolyamokra kidolgozott egységes mérési rendszer.
Összességében részben igen, részben nem vagyunk elégedettek a folyamatok
szabályozottságával.
Az IMIP ismertség, hatás, elégedettség várt értékei
IMIP ismertsége
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Azt vártuk, hogy a tantestületnek 60%-a ismeri az IMIP-et.
60% esetén elégedettek lettünk volna az eredménnyel.
A tantestületnek a mért mutató szerint a 85%-a ismeri az IMIP-et.
Ezzel az eredménnyel elégedettek vagyunk.
IMIP hatása
Azt vártuk, hogy a tantestületnek 60% -a érzékeli az IMIP hatását.
60% esetén elégedettek lettünk volna az eredménnyel.
A tantestületnek a mért mutató szerint a 62%-a érzékeli az IMIP hatását.
Ezzel az eredménnyel elégedettek vagyunk.
IMIP elégedettség
Azt vártuk, hogy a tantestületnek 60 %-a elégedett az IMIP-pel.
60% esetén elégedettek lettünk volna az eredménnyel.
A tantestületnek a mért mutató szerint a 77%-a elégedett az IMIP hatásának eredményével.
Ezzel az eredménnyel elégedettek vagyunk
A mutatók alapján az IMIP bevezetése óta az intézmény minősége összességében javult.
Amit fejleszteni kell:
IMIP hatásának növelése
Az IMIP bevezetése óta az iskola minősége összességében javult.
Az országos mérés, értékelés eredményei
Kompetencia 2010. – 4.osztály
Az olvasáskészség kiépültsége az országos átlagnál jobb.( 88 % )
Az olvasáskészség gyakorlottsága az országos átlagnál jobb.(85%)
Az írásminőség fejlettsége az országos átlagnál jobb.(95%)
Az íráskészség gyakorlottsága az országos átlagnál jobb.(50 %)
Az elemi számolási készség kiépültsége az országos átlagnál jobb.(95%)
Az elemi számolási készség gyakorlottsága az országos átlagnál jobb.(103 %)
A számírási készség kiépültsége az országos átlagnál jobb.(97 % )
Mértékváltó készség kiépültsége az országos átlagnál jobb.(68 % )
Összeadás készség kiépültsége a százas számkörben az országos átlagnál rosszabb.(97%)Orsz. átl.
98 %
Kivonás készség kiépültsége a százas számkörben az országos átlagnál jobb.(94 %)
Szorzás készség kiépültsége a százas számkörben az országos átlagnál jobb.(99 %)
Osztás készség kiépültsége a százas számkörben az országos átlagnál jobb.(96 %)
Elemi gondolkodási képesség kiépültsége az országos átlagnál jobb.( 80 % )
Elemi rendszerező képesség gyakorlottsága az országos átlagnál jobb.( 75%)
Elemi rendszerező képesség kiépültsége az országos átlagnál jobb.( 80%)
Elemi kombinatív képesség kiépültsége az országos átlagnál jobb.( 81%)
A 15 szempont közül 1 rosszabb az országos átlagnál, elmaradás 1 %.
Kompetencia 2010. –6.osztály
Matematika
• Az átlageredmény az országosnál/1498/ jobb1633.
• Összesítés: Tanulóink zöme 69,3% a 4. és 5. szinten van. A hetedik szintet nem értük el, de
az első szint alatt sem teljesítettünk.
• A tanulók átlageredménye a családi háttér- index tükrében a várható konfidencia
intervallumba került.
• Az átlageredmények 2008-ban 1333, 2009-ben 1408 voltak, ami szignifikáns fejlődést mutat.
2008-ban a 3 szint volt a maximum, 2009-ben az 5.
• 2010-re a hatodik szintet 1 tanuló érte el a korábban első szint alatti 2 tanulót sikerült
felfejleszteni első szintre.
• A matematika jegyek tekintetében az egyik kettes tanuló a hármasoknak megfelelő
teljesítményt ért el. Az egyik ötös, viszont a négyesek alatti teljesítményt mutatott.
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Szövegértés
• Az átlageredmény rosszabb az országos átlagnál 1404. / Országos:1622
• Összesítés: Az első három szinten összesen 46,2% teljesített, ez megegyezik a 4 és 5 szinten
teljesítőkével. A 6 és 7 szintet nem sikerült elérni.
• A tanulók családi háttér-indexe alapján várható teljesítménye közelíti a konfidencia
tartományt.
• Az előző évek átlageredményei alapján 2008-hoz képest nincs szignifikáns változás, 2009hez képest viszont romlás tapasztalható. 2008-ban és 2009-ben is tanulóink a második és
hatodik szint között helyezkedtek el, 2010-re az első szint alattitól az ötödik szintig terjedt a
tartomány.
Kompetencia 8 osztály
Matematika
• Az országos átlagnál/1622/ rosszabbak az eredmények: 1568
• Összegzés:A tanulók az első és ötödik szint közötti tartományban teljesítettek, a döntő
többség a 4. szinten, ami duplája az országos átlagnak. Az első szint alatt, de a 6 .és
7.szinten sincs tanulónk.
• A családi háttér-index alapján várható tartományban teljesítettek azonban.
• Eredményük a 2008-as 1367 ponttal szemben, 1568 pont fejlődést mutat.
• A várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes alapján nem tért el
jelentősen az átlagostól.
• A tanulókat tekintve a telephelyen a komplex fejlődési modell alapján 7 tanuló fejlődést, 5
negatív változást mutat./Figyelembe véve a szociális, gazdasági és kulturális háttér
információkat. /
• Átlageredmény a korábbi évekhez képest 2008 1582 pont, 2009 1580 pont, azt mutatja, hogy
a jelen és korábbi évek eredményei között nincs szignifikáns eltérés.
• Képességeloszlás: 2008-ban 1-5 szint közötti,
 2009-ben 2-6 szint közötti,
 2010-ben 1-5 szint közötti szintre esett.
• Az év végi matematikajegyek, elég jól tükrözik a képességeloszlást. Egy fő 3-as a kettesek
alatt teljesített.
• A képességpontok 2008-hoz képest nőttek ugyan, de a képességpont különbségekben nincs
pozitív változás.
Szövegértés:
• Az átlageredmény az országos átlagtól/1583/ elmarad1417.
• Összegzés: Tanulóink a 2-5 szintek között teljesítettek, viszont nincs 1. szint alatti és első
szinten teljesítő , de a 6. és 7. szintet sem érte el senki.
• Az átlageredmények a családi háttér-index tükrében kicsit elmaradtak az átlagtól.
• Eredményük a 2008-as teljesítmények alapján a regressziós becslés tükrében 2010-ben
szignifikánsan gyengébb.
• A tanulók egyéni fejlődése a komplex- modell alapján elmarad a várttól. Kilenc tanuló a
negatív tartományba került, csak 3 esetben mutatkozik pozitív változás.
• Az átlageredmény 2008 1535, 2009 1615, után szignifikánsan alacsonyabb.
• 2008-ban 2-7 szint között teljesítettünk, 2009-ben 2-6 között, 2010-ben második és harmadik
szinten teljesített a tanulók döntő többsége, bár a tartomány 2 és 6 között van.
• A tanulók közül 2 fejlődése pozitív. A 2008-as és a 2010-es képességpontok különbsége
negatív tendenciát mutat.
Az értékelés alapján intézkedéseket nem terveztünk, az intézményünk szakmai célkitűzései
és működése közötti fokozatos közeledésre számítunk a kéttannyelvű osztályok teljesítmény
értékelésekor.
SZÜLŐI KÖZÖSSÉG ÉRTÉKELÉSE A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL
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Az intézmény partnerei közül a szülők összességében elégedettek az intézmény működésével,
reményüket fejezik ki, hogy a szakmai célkitűzések és az intézmény működése fokozatosan közeledik
egymáshoz.
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OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája

Cél
Elvárások és az
célok összhangja

Teljesülés mutatója
iskolai •

Gazdálkodás
szabályossága

•

Átjárhatóság

•

Halmozottan
hátrányos •
helyzetű gyermekek, tanulók
esélyegyenlőségének
biztosítása

Integrált
nevelés-oktatás •
megvalósítása
•
•

Teljesülés

fenntartó
elvárásait
beépítettük
az A
dokumentumainkba. Az elmúlt években több
szakértői
ellenőrzés
állapította
meg
dokumentumaink koherenciáját, pedagógiai
munkánk magas színvonalát.
ellenőrzések jelzései Belső ellenőrünk az ellenőrzési tervnek
megfelelően elkészítette ellenőrzési jelentését.
pozitívak
Javaslatot nem tett, mindent rendben talált.
Külső ellenőrzésünk az idei gazdasági évben
nem volt.
biztosítja
a Helyi tantervünkben szabályoztuk, és ennek
biztosítjuk
a
speciális
különbözeti
vizsga alapján
képzések/osztályok
közötti
átjárhatóság
lehetőségét,
gondoskodik a tanuló feltételeit, követelményeit. Minőségi kört
hoztunk létre, amely felzárkóztató projektet
felzárkóztatásáról
dolgozott ki az új tanulók beilleszkedésének
segítésére. /érkezés, fogadás, tárgyi tudás
szintfelmérése,
lemaradás
elkerülése,
osztályfőnöki adminisztratív teendők/
Az
esélyteremtést Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma:
biztosító
szervezeti 17 fő, 4,7%
formák,
illetve Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai aránya:
5,5.%. /országos átlag alatti/
programok
Az iskola osztálycsoportjaiban arányosan helyeztük
megvalósítása
el az SNI tanulókat. 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 tanulókról személyszerinti
nyilvántartást
vezetünk,
fejlődésük
nyomon
követése, fejlesztése, korrepetálása tanórákon
kívül is történik.
Esélyegyenlőségi
délutánt
szerveztünk.
Alapítványunk támogatást nyújtott rászoruló
tanulóinknak az Erdei iskolai táborhoz, tanulmányi
kirándulásokhoz.
ellátott gyermekek, Sajátos nevelési igényű tanulók száma 20 fő,
tanulási nehézséggel küzdő tanulók száma 33
tanulók száma
fő.
fejlesztési program
speciális
tárgyi Fejlesztő terem áll rendelkezésünkre, melyet
korábban pályázati forrásból szereltünk fel
feltételek megléte
fejlesztő eszközökkel, játékokkal, és a
fejlesztést segítő könyvekkel, kiadványokkal. 3
fejlesztőpedagógus mellett gyógypedagógusok
is részt vesznek a tanulók ellátásában.
Rendszeres
konzultációkkal
teammegbeszélésekkel segítik munkánkat.
Valamennyi tanulóról egyéni fejlesztő naplót
vezetünk. Rehabilitációs, habilitációs fejlesztő
tevékenységünket
a
szakvéleményekben
megfogalmazottak szerint, egyéni fejlesztési terv
megjelennek
ÖMIP-elvárásai
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alapján egyénre szabottan végezzük.. Ebben a
tanévben a kéttanáros modell bevezetését is
elkezdtük.
Idegen nyelv oktatásának • megjelenése
a • Angol nyelv tanítása 1-8. évfolyamon
hatékonysága, kiterjesztése
tanulási – tanítási
párhuzamosan
két
fő
oktatásszervezési
folyamatban
formában zajlik:
• nyelvvizsga,
• nyelvi tagozat – emelt szintű
versenyeredmények
nyelvoktatás 1. 2. 3. évf. heti 1 óra
szakkör, 4. évf. heti 3 óra, 5-8. évf. heti 3
óra+ 2 óra választható óra.
• speciális, két tanítási nyelvű képzés 18. évf. (felmenő rendszerben, jelenleg 13. 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.
Ezekben az osztályokban nemzetközileg
elfogadott nyelvvizsgákra készítjük a
tanulókat. A 2010/11-es tanévben
sikeres Cambridge Young Learners /
Starters nyelvvizsgát tett 14 tanuló (3.
évfolyamos csoport)
• versenyeken
elért
eredményeik
kimagaslóak
• Német nyelv tanítása heti 3 órában történik
negyedik
évfolyamtól.
Első-harmadik
évfolyamon szakköri keretben heti 1-1 órában. 48. évfolyamon a 3 órán túl szakkörök segítik a
nyelv tanulását.
• Külföldi kapcsolataink során számtalan
lehetőség nyílik a nyelvgyakorlásra.
Oberwarti testvériskolával 20 éves élő
kapcsolatot tartunk fenn. Évente 3 – 4
alkalommal tartalmas programokat szervezünk. Az
idei évben nagyszabású közös rendezvényekkel
ünnepeltünk.
Comenius program keretében már második
alkalommal vesz részt iskolánk ebben a
nagyszabású Európai Uniós projektben. Ez
alkalommal egy katalán, egy olasz és egy lengyel
iskolával
vagyunk
partnerkapcsolatban.
Kommunikációs nyelv az angol.
Informatika
oktatásának • számítástechnikai
Intézményünkben
évfolyamonként
egy-egy
hatékonysága
csoportban az informatika emeltszintű oktatása
ismeretekkel
folyik.
rendelkező
Iskolánk két számítástechnika termében 32 darab
pedagógusok száma
• tanuló/számítógépek internetre kötött számítógépet vehettek birtokba
diákjaink, és minden alsós osztály rendelkezik
száma
számítógéppel. Kompetencia termünkben lévő
digitálistáblát nemcsak informatikaórán, hanem
tanórákon is igénybe vették pedagógusaink.
Felkészültségük
biztosított:
Alapfokú
számítástechnikai
ismeretekkel
rendelkezők
száma: 27 fő.
Alapfokú
számítógép
kezelő
vizsgával
rendelkezők száma 8 fő. ECDL modul vizsgát tett
12 fő.
Tehetséggondozás javítása •
A tehetségek elismerése kiemelt terület
versenyeken,
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Művészeti képzés

•

Mindennapos
testmozgás •
feltételeinek javítása
•

Szervezett úszásoktatás

•

Egészségnevelés
hatékonyabbá tétele

•
•

Pedagógusok
és szakmai
fejlesztése

módszertani •
kultúrájának

•

•

rendezvényeken elért iskolánkban: a MI NAPUNKON rengeteg elismerő
eredmények
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
Művészeti képzés
program alapján folyik iskolánkban a képzés.
Iskolánknak, szép nagy tornaterme van (melyet a
megfelelő
Teleki Blanka Szakképző Iskolával közösen
sportlétesítmények
személyi,
tárgyi használunk), tanuszodánk és nagy udvarunk,
melyen bitumenes kézilabda pályák, salakos
feltételek megléte,
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.
személyi feltételek Iskolánk tanuszodájában egész évben heti egy
órában úsznak az alsó tagozatos gyerekek. Az
biztosítása
órákat az iskola testnevelő tanárai tartják. A 4.
osztályos tanulók tavasszal, 12 alkalommal a
Fedett uszodában ismerkednek a mélyvízzel.
Ezeket a foglakozásokat a város úszásoktatói
tartják.
„Erőszakmentes és egészségtudatos iskola”
iskolaorvos
cím birtokosaihoz hűen nagy hangsúlyt fektetünk
felmérései
az egészséges életmódra és a káros szenvedélyek
dohányzók száma
kialakulásának megelőzésére.
Tanulóink nem dohányoznak, rendszeresen részt
veszünk dohányzás elleni programokban.
Szakmai megújulás Iskolánk intézményegység-vezetője a megyei
osztályfőnöki szaktanácsadó, aki egyben IPR
módszertani
szakértői feladatokat is végez. Másik kolléga a
továbbképzéseken
megyei
matematika
és
fizika
területet
résztvevők száma
koordinálja, így több városi és megyei szintű
továbbképzést is szerveztünk és tartottunk. /az
integrált oktatás, esélyegyenlőség biztosítása, a
kritikai
gondolkodás
fejlesztése,
interaktív
belső
továbbképzésen részt tananyagok/
Kollégáink folyamatosan képezik magukat:
vettek száma
COMENIUS pályázat keretében 8 fő utazhatott
Olaszországba,
mesterképzésben
4
fő,
közoktatás vezetői képzésben 1 fő. 16 különböző
bemutató
órák /minimum 30 órás/ továbbképzésben 56 fő vett
részt.
száma
Belső továbbképzéseket havi rendszerességgel
szerveztünk, melyeken minden érintett kollega
részt vett. /digitális-tankönyvek használata,
hatékony
együttnevelés,
kooperatívtechnikák
alkalmazása,
országos
kompetenciamérés
eredményeinek szakmai értékelése, szociometria
fontossága,
alkalmazási
területei,
inklúzió,
befogadás,
együttnevelés,
digitálistábla
használata, megváltozott osztályfőnöki szerep,
fejlesztő
feladatok
a
részképesség-zavaros
tanulóknál/
Nyílt napokon szülőknek, leendő elsős szülőknek,
kollégáknak, a Comenius kapcsolat keretében
pedig
külföldi
(olasz,
spanyol,
lengyel)
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vendégeinknek
tartottunk
bemutató
órákat.
Napközis
Fesztiválra
manuális
bemutató
foglalkozásokat szerveztünk a város napközis
tanárai részére.
Öntevékeny
szakmai • szakmai
Alsó tagozatos+ napközis munkacsoport 17 fő,
műhelyek
Reál munkaközösség 5 fő, Humán + idegen nyelvi
munkaközösségek
együttműködésének
száma, ill. az azokban munkaközösség 15 fő, BIFÖK +testnevelés
javítása
munkaközösség 7 fő, Osztályfőnöki
közreműködő
munkaközösség 6 fő.
pedagógusok száma
A
szakmai
munkaközösségek,
az
egy
évfolyamon és az egy osztályban tanító
team
munkában
dolgoztak
• éves
szakmai pedagógusok
Feladatuk
volt
az
adott
tanulóközösségben
beszámolók
felmerülő magatartási problémák megoldása a
tapasztalatai,
tanulmányi fejlődés nyomon követése, közös
belső továbbképzések szervezése. Ünnepi
városi
és
iskolai
versenyek
•
öntevékeny műsorok,
programok közös lebonyolítása: Barátod a
szakmai műhelyek
természet, Kobaktörő matematika verseny, Nyelvi
szép-kiejtési, Oladi sakk kupa, 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, „Erdővel, fával a holnapért”
ÖKO iskolai programok, Olad-Simon napok,
Majális-kupa,
Gyermeknap,
Akadályverseny,
Juniális, óvodai műsorok, manuális foglalkozás.
Iskola-kóstoló. Erdélyi, oberwarti, Comenius
vendégek fogadása, külföldi tanulmányutak
szervezése, közös programok megvalósítása.
A fenntartó elvárásaiból adódó kiemelt
feladatok megvalósulására, valamint a partneri
elégedettségi méréseink alapján meghatározott
fejlesztendő területek jobbítására minőségi körök
dolgoztak: az átmenet megkönnyítése, tanulói
aktivitás növelése, tanórai fegyelem erősítése,
tanulók
szemléletformálása,
egységes
követelményrendszer
kialakítása,
fejlesztésre
szoruló tanulók egyéni fejlesztési tervének
kidolgozása (együttműködés, értékelés, korrekció),
helyi tanterv átdolgozása, áttérés a szöveges
értékelésről a jeggyel történő osztályozásra,
Kerekasztal-beszélgetéseket, közös szakmai
programokat
tartottunk
az
óvónőkkel,
középiskolákkal.
Öntevékeny szakmai műhelyeink különböző
projektek kidolgozásán, megvalósításán és „Jó
gyakorlatként”, a terjesztésén munkálkodtak.
Az idei évben hármat töltöttünk fel az
EDUCATIO honlapjára.
Az intézményi pályázati • nyertes/beadott
Comenius pályázat, Demokratikus állampolgári
lehetőségek
jobb
magatartásra nevelést szolgáló nem tanórai
pályázatok száma
kihasználása
programok, /Diákönkormányzat pályázata/, József
Attila mese-, vers- és novellaíró pályázat, Szent
Márton találkozó és helytörténeti verseny, Erdélyi
testvériskola tanulóinak és tanárainak fogadása,
erdélyi szakmai tanulmányút, D.A.D.A. találkozó,
Oladi Sakk Kupa, Oladi Kobaktörő matematika
verseny támogatása.
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Információs rendszer
levelező rendszer
Városi ünnepségeken való •
Műsor,
részvétel javulása
rendezvényt látogató
diákok száma
Kisebbségi nevelés
Mérési
értékelési
teljesítményértékelési,
minősítő rendszer

résztvevő csoportok
működése

rendszer •

Minőségirányítási
működtetése

Differenciált
forma

•
és •

a pedagógiai munka
különböző területeinek
folyamatos
mérése,
értékelése
• az
intézményi
munka,
különböző
területeinek
folyamatos
mérése,
értékelése

felkészítési •
•

Pályairányítási tevékenység •
javítása
•

lemorzsolódás
eredményesség

fellebbezések
visszajelzések

Egészséges, normakövető •
felvilágosító
és
környezettudatos
előadások,
és
az
nevelés
azokon részt vevők
száma

Nyári táboroztatás
Személyiség
fejlesztése

•

táborozók
száma
céltudatos •
hagyományok
ápolása,
sokszínű
tevékenység
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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. A rendezvényeket az
érintett tanulókkal 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 épül, rendszereleme az
önértékelés és a partnerek elégedettsége.
Minőségfejlesztési csoportunk 6 főből áll.
Felelősséget
vállalunk
a
minőségpolitika
megvalósításáért, a minőségcélok eléréséért, a
minőséget befolyásoló folyamatok előírásszerű
végrehajtásáért.
Partnerközpontú
minőségbiztosítási rendszerünk alapja a tanulói és
szülői elégedettségi és igényfelmérés. Minden
évben végzünk méréseket a tanulók és a szülők
körében. 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, tanulási
motiváció vizsgálatot a hatodik évfolyamon,
neveltségi szintfelmérést a hetedik évfolyamon. A
mérések alapján határoztuk meg a fejlesztendő
területeket.
Kulcskompetenciák
fejlesztését
segítő,
differenciáló oktatási program alapján dolgozunk
Az
idei
évben
lemorzsolódás
nincs.
Versenyeredményeink jók, kimagasló az angol
nyelv és a sport területén.
Fellebbezés 1fő. Középiskolai visszajelzések
eredménye nagyon jó, csak 0,07 századdal lett
kevesebb a nyolcadikosnál. Gimnáziumba 29%,
szakközépbe 44%, szakképzőbe 27% tanul
tovább.
D.A.D.A.
program
/100fő/,
Egészséghét:
Serdülőkor, dohányzás, drog, szexualitás, internet /
380 fő/
Környezettudatos programjaink alapján már
másodszor nyertük el az ÖKO iskola címet.
Erdővel, fával a holnapért, Happy hét, dohányzás
interaktív kiállítás, 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/.
Korcsolya tábor: 25 fő, OÁMK SIC táborai: 27 fő,
napközis tábor: 5 fő, egyéb táborok: 28 fő.
Személyiségfejlesztő
programjainkat
„Jó
gyakorlatként” terjesztésre elfogadták, így az
EDUCATIO honlapján az intézményi innováció
címszó alatt mindenki számára elérhető.
Gazdag
projekt
kínálattal,
színes

Az angol nyelv emelt
szinten való oktatása, két
tanítási nyelvű oktatás

Sport- korcsolya területén
az
eredményesség
biztosítása

Komprehenzív iskola modell
értékei jelenjenek meg

tevékenységekkel, művészeti neveléssel ápoljuk
hagyományainkat,
segítjük
a
személyiség
céltudatos fejlesztését. Öveges-nap /fizikai-kémiai
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.
•
emelt óraszám Az emeltszintű, és a két tanítási nyelvű oktatás
és
csoportbontás csoportlétszámai 10-12 fő, maximum 15 fő.
Választható- és szakköri órák segítik a
biztosítása
nyelvvizsgára készülést. Kiemelt szerepet kap a
•
korszerű,
nyelvtanuláshoz
való
pozitív
hozzáállás,
hatékony módszerek
önbizalom
fejlesztése,
egyéni
nyelvtanulási
•
kommunikáción
szokások
kialakítása,
életkornak
megfelelő
alapuló nyelvoktatás
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
•
feltételek,
korcsolyázáshoz minden feltétel adott. Iskolánk
óraszámok
közel 40 pár görkorcsolyával áll tanulói
•
eredmények
rendelkezésére. Az őszi, tavaszi időszakban heti 1
•
versenyző
görkorcsolyás órát biztosítunk tanulóinknak az
tanulók segítése
iskola udvarán található görkorcsolya pályán, télen
pedig heti 2 órában látogatjuk a Műjégpályát.
Számos éremmel büszkélkedhetünk a Magyar
Diáksport Szövetség versenyeiről és nemzetközi
versenyekről egyaránt. Iskolánk mindenben
segíti tanulóit, partner a hiányzásokból eredő
tanulmányi elmaradások pótlásában is.
•
a tanulók érzelmi Vegyes, heterogén osztályokat, csoportokat
alakítottunk ki, melyek átjárhatók. Az egyes
biztonságának
munkafolyamatokban az együttműködések során is
megerősítése
erre törekszünk. Új módszerek,
•
mozgékony
kooperatívtechnikák megismerésével és
belső differenciálás
alkalmazásával biztosítjuk az esélyegyenlőséget.
Csoportmunkára, differenciálásra alkalmas,
kooperatív és kompetencia tantermeket hoztunk
létre. Hisszük, hogy mindenki tehetséges
valamiben. Partneralapú együttműködést, új
típusú kapcsolatrendszert alakítottunk ki,
melynek alapjaként, minden évben mérjük
partnereink elégedettségét és igényeit. /szülő,
pedagógus, tanuló/
IMIP 2010/2011. tanév szülői véleményezése

Németh Sándorné az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskola minőségfejlesztési csoportjának
vezetője megismertette a szülői munkaközösséggel az IMIP megvalósulását.
Értékelte az éves tevékenységet, melyet a partneri mérések eredményeivel támasztott alá.
A szülői munkaközösség egyhangúlag elfogadta a minőségirányítási program végrehajtásának
értékelését.
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Fenntartói célok
Intézményi célok
Kritérium
Összhang a központi és
Az elvárásoknak megfelelő
a fenntartói elvárások
intézményi stratégia kialakítása.
valamint az intézményi
célok között.
Gazdálkodás
Működésünk feleljen meg a
Belső szabályzatok 1 havi
szabályossága
törvényi
késéssel követik a törvényi
Minden intézménytípusra mindenkori
meghatározott
célok és azok megvalósulása
előírásoknak
előírásokat.

Ld Pedagógiai program ……
Átjárhatóság

Tanulmányok
évfolyamvesztés nélküli
folytatása.

IIdegen nyelvoktatás
hatékonyságának
növelése

Célunk a beszédközpontú
nyelvoktatás megvalósítása

Tagozatos tanulóink megyei
versenyen 1-5 helyezett közt
szerepeljenek.
A tanulók minél nagyobb
számban rendelkezzenek
használható nyelvtudással.

Informatika oktatás
hatékonyságának
növelése

Alakuljanak ki azok a
képességek, melyek alapján
képes az információ és
kommunikáció használatára,
képes az információ
fogadására, feldolgozására
és továbbítására.

Tanulói produktumokban
jelenjen meg az informatikai
ismeretek alkalmazása. Tudja
használni az informatikai
ismereteit más tantárgyak
tanulási- oktatási folyamatában.

Tehetséggondozás
javítása

Tehetséggondozó
tevékenység színvonalának
megőrzése

Évente legalább három a
feltételeknek megfelelő
tantárgyi versenyben jusson
országos döntőbe tanítványunk

Mindennapos testedzés
feltételeinek javítása,
szervezett úszásoktatás
lehetőségének
biztosítása

Egészségnevelés
hatékonyabbá tétele

Ld. egészségnevelési
program

Ld. egészségnevelési
program
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Pedagógusok

A pedagógusok
továbbképzésében a

Szakvizsgák és új diplomák
számának emelkedése
hétévente 2 -vel

Teljesülési mutató

Külső és belső ellenőrzések
eredményei, jelzései
pozitívak

Szükség esetén biztosítja
különbözeti vizsga
letételének lehetőségét.
Szükség esetén gondoskodik
az átvett tanuló
felzárkóztatásáról.
Nyelvvizsgát tett tanulók
száma.
Versenyeken elért
eredmények.
Megjelenése a tanulásitanítási folyamatban.
Oktatásszervezési formák.
Alapfokú számítástechnikai
ismeretek, ill. alapfokú
számítógép kezelő vizsgák
száma.
ECDL vizsgák száma.
Tanuló/számítógépek száma.
Versenyeken, kulturális
bemutatókon,
rendezvényeken elért
eredmények.
Rendelkezik az
intézménynek megfelelő
sportlétesítményekkel,
eszközökkel.
Személyi feltételek megléte,
dokumentálása.
Iskolaorvosi felmérések
eredményei javulnak.
Csökken a betegségek miatti
hiányzások száma.
Nő a szakmai, módszertani
továbbképzéseken résztvevő
pedagógusok száma.

Megvalósulás

Önkormányzati ellenőrzés;
Átvilágítás, Belső ellenőrzés.
Hibát nem találtak, az átvilágításban
megfogalmazott javaslatok
mérlegelése, megvalósítása
folyamatban van.
Különbözeti vizsgát tett tanulók
száma: 8fő
Egy külföldről érkezett tanuló
felzárkóztatása megtörtént.
Nyelvvizsgára jelentkező tanulók
száma: 8 fő
Versenyeredmények:
Német nyelv: megyei 1.3.5. hely
Angol nyelv: országos 1.4. hely
Oktatásszervezési forma:
mindennapos nyelvoktatás 1.2.
évfolyamon.
ECDL vizsgát tett tanulók száma: 21
fő
67 új géppel gyarapodott iskolánk.
Tanuló/számítógépek száma: 9
tanuló/gép.
13 versenyen 37 tanuló vett vagy
vesz részt országos döntőben
Három tornaterem és négy
testnevelő tanár biztosítja a
színvonalas oktatást.

Fogászati szűrés javuló tendenciát
mutat, a túlsúlyos és alultáplált
gyermekek száma egyaránt
emelkedett. Drasztikusan nőtt a
testnevelés alóli felmentések, ill.
teljes felmentések száma.
6 fő vesz részt új diplomát, további
szakképzettséget adó
továbbképzésen.
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Fenntartói célok
Öntevékeny szakmai
műhelyek
együttműködésének
javítása

Működjön az
intézményben mérési
értékelési és önértékelési
rendszer

Intézményi célok
Intézményközi
munkaközösségek
tevékenységének
támogatására törekszünk

Céluk mérési- értékelésiönértékelési rendszer
működtetése.

Kritérium
Munkaközösségi
rendezvényeken 80%-os
részvétel.
Javuljon az
információáramlás és
bővüljenek a pedagógusok
módszertani ismeretei.

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

Célunk, hogy legyen a valós
működést leíró
minőségirányítási rendszere
az iskolának.
Szabad férőhelyek
függvényében törekszünk
arra, hogy a jelentkező vidéki
tanulókat felvegye iskolánk.
Lsd. Esélyegyenlőségi
tervben

Az elutasított vidéki tanulók
száma ne legyen több az
elutasított szombathelyi
tanulók számánál
Esélyteremtés tárgyi,
személyi feltételeinek és a
működés kereteinek
megléte.
Sajátos nevelési igényű
tanulóknak a többi tanulóval
együtt történő nevelése,
oktatása.
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Szervezett úszásoktatás
lehetőségének
biztosítása.

Megvalósulás
Szakmai munkaközösségek száma:
12. A tantestület 100%-a
közreműködik valamelyik
munkaközösségben. Év végi
beszámolók május végére készülnek
el.

Mérések eredményei

Mérések: 2. évfolyamon a tagozatra
való besoroláshoz; 4-7. évfolyam
matematika ismeret mérés és induktív
gondolkodás mérése; OKÉV mérés 46-8.évfolyam;1.évfolyam hangos
olvasás.
Az eredmények értékelése a
tanévzáró értekezletre készül el.
Elkészült 5 pedagógus értékelése.
Az átvilágítás és az önkormányzati
ellenőrzés részeként mindkét
alkalommal részletes önértékelést
készítettünk

Működő mérési- értékelésiönértékelési rendszer.
Az intézmény és a fenntartó
számára is átláthatóvá
váljanak a működés egyes
területei
Intézményi minőségirányítási
programok elkészítése.

Minőségirányítási
rendszer működtetése

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

Úszni nem tudó tanulók
számára a szervezett
úszásoktatás biztosítása.

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

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

A belső ellenőrzés során a gazdasági
tevékenységben hibát nem találtak.
Nem volt elutasított vidéki tanulónk.

Az esélyegyenlőségi terv
megvalósítása folyamatosan történik.
Szervezeti formák, programok: IBAVID
tábor; internetes szakkör. Sport
foglalkozások és versenyeztetés
kiemelt támogatása.
Két gyógy pedagógus végzi a nyolc
SNI-s diák fejlesztését. Minden
tanulóval egyéni fejlesztési terv
alapján dolgoznak.
Felszerelt fejlesztő teremben folyik a
munka.
3. és 4. évfolyam 2,5 – 2,5 hónapos
úszásoktatáson vesz részt városi
úszásoktatótól.

Fenntartói célok

Differenciált felkészítési
forma bővítése az
eredményesség érdekében

Intézményi célok
Nevelő-oktató munkánk az
egyéni képességek
fejlesztésére épüljön.
Innovatív tanítási módszerek
megismerése és
alkalmazása. Megfelelő
végzettségű pedagógusokkal
a lehetőségekhez mérten az
arra jogosult tanulók
fejlesztése. Legyen
tendencia a hátrányos
helyzetű tanulók napközibe
irányítása.

Kritérium

A tantestület 50%-a vegyen
részt belső továbbképzésen
a témával kapcsolatosan. A
fejlesztett képességek
javulása.

Pályairányítási tevékenység
javítása

A továbbtanulással
kapcsolatos információk
szülőkhöz, tanulókhoz való
eljuttatása

Szülők 100%-os
tájékoztatása

Káros szenvedélyek
megelőzése, egészséges
életmódra, családi életre
nevelés

Ld egészségnevelési
program

Ld egészségnevelési
program

Minden hátrányos helyzetű
tanuló szülője értesül a
lehetőségekről, 80%-uk
visszajelzést ad
Az általános iskolákra meghatározott célok és azok megvalósulás

Nyári napközis táborok
szervezése a rászorulók
részére

Nyári napközis táborral
kapcsolatos információk
jussanak el a szülőkhöz
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Teljesülési mutató
Csökken a lemorzsolódások
száma.
Növekszik a versenyeken
eredményesen szereplők
száma..
Egyéni fejlesztési terv szerint
tanuló diákok száma.

Megvalósulás
A lemorzsolódásról a tanévvégén
lesz adatunk.
Versenyeken eredményesen
szereplő tanulók száma: ( városi 1-3;
megyei 1-6; országos 1-10.)
2010-ben: 134 fő
2011-ben: 158 fő
Egyéni fejlesztési terv szerint tanuló
diákok száma: 8 fő
Belső továbbképzés: kooperatív
technikák alkalmazása; részt vett: 30
fő

Fellebbezések számának
alakulása.
Középiskolák visszajelzései
a 9. évfolyamon tanulók
teljesítményéről.
Felvilágosító előadások, és
az azokon résztvevők
száma.

Tavalyi tanévben 11 fő, idén jelenleg
5 fő fellebbezett.
Középiskolai visszajelzések aránya
2011-ben 60%-os, tanulóink
eredményeiket megtartották.
A tanulók 100%-a részt vett
felvilágosító előadásokon.

Táborozásban résztvevők
száma.

Nyári napközis tábor szervezés alatt.

Paragvári utcai általános Iskolára meghatározott célok és azok megvalósulása

Paragvári

Fenntartói célok

intézményi célok

teljesülés mutatói

Őrizze meg az iskola az
országos és megyei tantárgyi
és kompetenciamérésekben
elfoglalt helyét

Őrizzük meg az iskola az országos Országos átlagtól való eltérés
és megyei tantárgyi és
legalább 5 % legyen.
kompetenciamérésekben elfoglalt
Országos mérésben a városi
helyét
iskolák között az első 3-ban
helyezkedjen el az iskola.

Legyenek eredményesek az
iskola tanulói azokon a
közlönyben meghirdetett
tanulmányi versenyeken,
melyekre felkészülési
lehetőséget tud biztosítani az
iskola.
Az iskolában folyó emelt szintű
oktatás színvonala ne
csökkenjen

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

Évente legalább három a
feltételeknek megfelelő tantárgyi
versenyben jusson országos
döntőbe tanítványunk

Az ének-zene és idegen nyelv
oktatás színvonalának megőrzése

Részvétel és eredményes
szereplés az országos, esetenként
nemzetközi kórusversenyeken.
Tagozatos tanulóink többsége a 8.
évfolyam végére rendelkezzék az
alapfokú nyelvvizsga letételéhez
szükséges képességekkel,
ismeretekkel.
Az intézményben a
A pedagógusok továbbképzésében 100%-os törvényi előírásoknak
pedagógusok képzése,
legyen elsődleges az intézmény
megfelelő szakos ellátottság
továbbképzése igazodjon az új hosszú távú érdeke. A 30 órás
feladatokhoz.
képzések helyett elsődleges az
intenzív, az idegen nyelv
választékot megteremtő és az
orientáló, profilba illő képzettséget,
kompetenciát biztosító képzés
legyen.
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Megvalósulás
Országos átlagtól való eltérés:2010-es
mérésben új képességpontszámok kerültek
bevezetésre, így az 5%-os kritérium az új
skálára nem alkalmaz-ható.
6. évfolyam matematika +3%; szövegértés +8%
8. évfolyam matematika +6%; szövegértés +7%.
OKM városi iskolák között:
6. évfolyam matematika 3. szövegértés 1.
8. évfolyam matematika 2. szövegértés 1.
13 tantárgyból 37 tanuló vett vagy vesz részt
országos döntőben

a) Liszt-versenyen 5 csapattal indultunk. Egy
csapat az országos döntőbe jutott. A döntő
forduló szeptemberben lesz.
b) A nyelvvizsgára való felkészítést 8 tanuló
vette igénybe. Nyelvvizsgára való jelentkezésük
most van folyamatban.
Szakos ellátottság 100%-os.
3 kolléga szerez vagy szerzett az idei tanévben
angol nyelv tanításra jogosító bizonyítványt.
A hétévenkénti kötelező továbbképzéseket
időarányosan teljesítettük

Pályázati lehetőségek jobb
kihasználása

Célunk, hogy pályázati
tevékenységünk magasabb szintű
intézményi működést tegyen
lehetővé. Pályázat figyelő-segítő
személy megbízása.

éves pályázatok száma legalább 5 A tanév során benyújtott pályázatok száma 12
Pályázat figyelő-segítő személy
db.
megléte, képzése.
Ebből megvalósítási szakaszban a
legjelentősebbek:
TIOP 1.1.1.7 - TIOP 1.2.3/09/1 - TÁMOP
3.2.3-08/2-0075 - TÁMOP 3.2.3-08/2-0019A NYDOP-2010.5.3.1A
A pályázatok figyelését az igazgató végezte.
Képzésére nem volt keret.
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A nevelőtestület értékelésének összegzése:
A nevelőtestület a tervezetben megfogalmazott célokkal:
- egyetért és elfogadja.
- elfogadja és javasolja kiegészíteni a következőkkel:
A nevelőtestület a MIP éves értékelését elfogadta az alábbi kiegészítésekkel:
- a versenyeken eredményesen szereplő tanulók létszáma mellett jelenjen meg a mutató %-os
értékkel is az iskolai tanulólétszám arányát mutatva.
- a nyelvvizsga előkészítés lehetőségét az angol nyelvvel is kibővíteni.
- intézményi célok közé kerüljenek be az alábbiak a megfelelő fenntartói célokhoz:
1. Iskolán belül a szakmai műhelyek együttműködése. Kritérium: iskolai rendezvények,
témanapok, szakkörök
2. MBT-s tanulóknál iskolapszichológus bevonása, alkalmazása.
3. A nem közlönyös versenyek is szerepeljenek az intézményi célok között.
Az iskola minőségi munkáját tovább javítaná, ha :
1. A tantermek korszerű eszközellátottsága, felszereltsége
2. Az iskola épületének tisztán tartása
3. Bővüljön a napközis szabadidős tevékenységet segítő kreatív, udvari sporteszközök száma pl.
mini kosárpalánk, fix röplabda állvány, kijelölt kidobó pálya, mászóka.
4. Önálló napközis csoportok.
5. A B épület udvarán is hasznos sporteszközök létesítése.
6. A tanóra védelme érdekében egy meghatározott szakkörmentes időpont egyeztetése.
Véleményezés a szülői munkaközösség részéről
- A szülői munkaközösség szervezete a tervezetben megfogalmazott célokkal egyetért és elfogadja.
- Az iskola minőségi munkájának legfontosabb, legjellemzőbb pozitívumai:
o
A 8. osztályosok középiskolai felvételi aránya magas, a felkészült pedagógusoknak
köszönhetően.
o
Megyei és országos versenyeken elért kimagasló eredmények.
o
Tehetséggondozás, mind tanulmányi és művészeti szinten.
o
Az idei évben magas színvonalú színdarab megvalósítása és tökéletes kivitelezése
(Ludas Matyi).
o
Idegen nyelvoktatás magasabb színvonalon történik már az első osztálytól.
o
A szülői munkaközösség együttműködése fontos, munkájának köszönhetően jobb az
együttműködés az iskola pedagógusaival, valamint az iskola érdekeit előtérbe helyezi.
- Az iskola minőségi munkáját tovább javítaná ha:
o A nyelvoktatásban fontos lenne az iskolának keresni egy testvérkapcsolatot egy
közeli ausztriai városból, mert a nyelvnél nagyon fontos lenne a
beszédközpontosság előtérbe helyezése.
o Az alsó évfolyamban 1-4. osztályig a gyereket együtt tartani, mert a tagozat
megbontásával sok szülő nem ért egyet, ezért elviszi gyermekét más iskolába.
Fontosnak érezzük, hogy az osztály közösség együtt maradjon.
o A gyerekek egészség megőrzésének érdekében beépíteni a mindennapos
testnevelés órákat.
o A technika óra keretében részben beépíteni a mindennapi praktikus dolgok
oktatását (barkácsolás, kertészkedés, sütés, varrás).
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Reguly Antal Általános Iskola,
Reguly Antal Grundschule, Steinamanger
CÉL
Minden intézménytípusra
vonatkozó elvárások
teljesülése
Összhang a központi és a
fenntartói elvárások valamint
az intézményi célok között

A gazdálkodás
szabályossága

Az átjárhatóság biztosítása

Az integrált nevelés-oktatás
megvalósítása

Az idegennyelv-oktatás
hatékonysága, kiterjesztése

Az informatika oktatásának
hatékonysága

KRITÉRIUM

A TELJESÜLÉS MUTATÓJA

Az elvárásoknak megfelelő
intézményi stratégia
kialakítása.
Ellenőrzésekről jó
visszajelzések.

A vezetői programban foglaltaknak
megfelelően – az ÁMK-vá válás
folyamattervét, elképzeléseinket
megfogalmaztuk.
A 2010-2013. időszakra vonatkozó
fenntartói ellenőrzés zajlott , majd a
KÖRPI által (kisebbségi szakértő
bevonásával) végzett törvényességi,
gazdálkodási és szakmai ellenőrzés
történt, amely a városi intézményhálózat
átvilágítását célozta.
E két ellenőrzés konklúziói szerint, a
vizsgált területeken iskolánk jó szinten
megfelel mind a jogszabályoknak,
mind a saját, a fenntartó által
jóváhagyott dokumentumaiban
foglaltak alapján megfogalmazott
elvárásoknak.
A jogszabályi előírások
Felkészültünk az intézmények
szerint gazdálkodik
gazdálkodásának központosításával
iskolánk, a belső
járó feladatok ellátására. A fenntartó
szabályzatok naprakészek, gazdasági ellenőrzést végzett, amely
a gazdálkodás ezek
törvényességi és gazdálkodási
alapján folyik.
szempontból az intézményben folyó
gazdálkodást jónak minősítette.
A tanulmányok
Az iskolánkba érkezett 1 tanuló
évfolyamvesztés nélküli
beilleszkedését biztosítottuk.
folytatása; átjárhatóság
A tanév során 2 tanuló távozott
biztosítása.
(lakóhely-változtatás miatt).
A sajátos nevelési igényű A kritériumban megjelölt tevékenységet
tanulóknak a többi
az Aranyhíd NOI biztosítja (e tanévben
gyermekkel, tanulóval
3 fő) az iskolánkban dolgozó fejlesztő
történő nevelése, oktatása. pedagógusokkal és a tanítókkal,
szaktanárokkal való együttműködés
alapján.
Összesen:
14 tanuló igényelt e
tanévben sajátos nevelést-oktatást.
A tanulók minél nagyobb
A német nyelvi és német nemzetiségi
számban rendelkezzenek versenyeken való részvételre és az
használható nyelvtudással. alapfokú nyelvvizsgára való
felkészítéssel, valamint a rendszeres,
német nyelvű (Ausztria) területekre a
HPP-ban tervezett módon való
tanulmányi kirándulásokkal biztosítjuk.
A tanulók gyakorlatban
Az ismereteket helyi tantervünk alapján
alkalmazható tudással
több tárgyba integráltan biztosítjuk. A
rendelkezzenek.
fenntartó pályázata által jelenleg
éppen a gyakorlatban megvalósuló
számítógép-park és digitális tábla
fejlesztéstől is további lehetőségbővülést várunk, a nevelőtestület
tudásának fejlesztésére is.
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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
feltételeinek javítása

Minden gyermek számára
biztosított legyen a
mindennapos testmozgás
feltétele

Szervezett úszásoktatás
lehetőségének biztosítása

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 egészségnevelés
hatékonyabbá tétele

A pedagógusok módszertani
és szakmai kultúrájának
fejlesztése

Az öntevékeny szakmai
műhelyek
együttműködésének javítása

Javuljon az
információáramlás és
bővüljenek a pedagógusok
módszertani ismeretei.

Az intézményi pályázati

Bővüljenek az
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A tehetséggondozás mind szakköri
(óra) keretben, mind a nevelők saját
szabadidejének terhére folyt az idei
tanévben is.
Tanulólétszámunkhoz mért igen
jelentős sikereket értünk el. (Lista!)
Iskolánkban működő szervezett
művészeti jellegű tehetséggondozó
formák: a rajz-képzőművészetkézművesség, magyar középiskolára
felkészítő, irodalmi színpad (ez órakeret
nélkül), énekkar, zeneszakkör,
nemzetiségi hagyományápolás
(harmonikaoktatás), táncoktatás,
(szolfézsoktatás a Zeneiskolával való
megállapodás alapján)
A mindennapos testmozgás személyi
és tárgyi feltételei és a tevékenység
dokumentálása e tanévben is
biztosítva voltak. (Labdajátékok,
minitenisz, kötélugrás). A fenntartó által
biztosított téli sportlehetőség
(korcsolyázás).
E tanévben is biztosított volt az
úszásoktatás az érintett alsó
tagozatos tanulóknak.
A Csendes Éva-féle életviteli ismeretek
és drogprevenciós programunk
továbbra is beépül mind az osztályfőnöki,
mind a szaktanári munkába.
E tanév novemberében
Egészségnevelési hetet szerveztünk.
Nemzetiségi tanítói képzésben vesz részt
1 fő, 1 tanító szakos kollégánk német
műv.terület, mindezzel a nemzetiségi
német nyelven oktató formára való
mielőbbi áttérést kívánjuk biztosítani.
Igazgatóhelyettesünk közoktatási
vezetői szakot végez (TÁMOP). A
kompetencia alapú oktatásra
felkészített nevelők hasznosítják a
tanultakat.
A digitális táblák kezeléséhez szükséges
ismeretek megszerzése, bővítése.
Az iskolánkban működő
munkaközösségek továbbra is a
következők:
•
idegennyelvi és nemzetiségi,
humán (magyar-történelem-rajz-énekzene), biológia-természetismeretföldrajz-testnevelés, matematika-fizikatechnika, alsó tagozatos, napközis,
osztályfőnöki.
E tanévben a keresztirányú
együttműködés, és a külső
partnerekkel való együttműködésben
is fejlődött. Két munkaközösségünk
rendezvénye városi szinten is
hagyomány.
Eredményes pályázatok:

lehetőségek jobb
kihasználása

intézmények személyi és
tárgyi feltételeinek
javítására fordítható
források.

Az információs rendszer
hatékonyságának növelése

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

A városi ünnepségeken való
részvétel javítása

A pedagógusok és a
diákok érdeklődjenek a
városi ünnepségek iránt.

A kisebbségi nevelés-oktatás A kisebbségi neveléslehetősége
oktatás személyi és tárgyi
feltételeinek biztosítása a
több törvényben biztosított
alapon.
Jó együttműködés a
Német Kisebbségi
Önkormányzattal.

Az intézményben működjön
értékelési és
teljesítményértékelési
minősítő rendszer

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

a Reguly-hét rendezvényeihez,
a fizika-kémiai Kísérletek a
pincétől a padlásig hagyományos
városi versenyhez pályázott és kapott
önkormányzati támogatás,
•
a DÖK által elnyert
önkormányzati támogatás,
•
a TÁMOP : pedagógus
továbbképzést segítő,
•
A Nyme SEK Könyvtárának
Tudásdepó pályázatában való
együttműködés.
•
Alapítványunk, szülői
szervezetünk és rendszeres
támogatóink a nehezebb gazdasági
helyzetben is sokat segítenek.
(Támogatás + hulladékgyűjtés
megszervezése)
Az intézményi levelezőrendszer
átalakításával kapcsolatos felkészítésen
az iskolavezetés részt vett, az
információkat a levelezőrendszert
használó kollégákkal közölte. A
levelezőrendszer kiterjesztése az
egész testületre folyamatban van.
Iskolánk szinte minden évben vállalt
városi rendezvényt. A következő
tanévben az október 6-ai városi
megemlékezés műsorát adjuk.
Intézményünkben német nemzetiségi
nyelvoktató formában folyik kisebbségi
oktatás. E tanévben is iskolánk
programja adta a város német
nemzetiségi rendezvényeinek
gerincét. Nyílt napok és hagyományőrző
rendezvények az eredmények
bemutatására. A MTV nemzetiségi
stúdiója is közvetített ilyen eseményt,
a nemzetiségi színjátszó csoportok
versenyében országos közönségdíjat
kaptak színjátszóink.
A 9 tanulócsoportban folyó nemzetiségi
oktatással megyénk legnagyobb német
nemzetiségi oktatást folytató intézménye
vagyunk.
A szakmai munkaközösségek
szaktárgyi summatív mérési tervei
alapján a szaktárgyi tudásszintre
irányulnak.
Az OH országos kompetenciamérésén az előző tanévben elért
mutatók: matematika 6-8. az országos
átlag felett, szövegértés 6-8.
évfolyamon az országos átlag felett.
Az eredményeket rendszeresen
elemezzük.
Vizsgáltuk az 1. osztályosok szüleinek
iskolaválasztási motívumait, valamint a 8.
évfolyamosok elégedettségét.

Minőségirányítási rendszer
működtetése

Intézményi
minőségirányítási
programok készítése.

Az előző pontban említetteken túl a
Támogató Szervezet javaslatot tesz a
megoldandó problémákkal kapcsolatos
intézkedési tervek készítésére. Elemzi és
értékeli a végrehajtást is sikerkritériumok
alapján.
Az 1. osztályosoknál az iskolaválasztási
okok vizsgálata, a 8. osztályos
elégedettség-mérés mellett e tanévben a
tanulók napi viselkedési szabályokhoz
való viszonyát vizsgáltuk.
Az önkormányzat általános iskolákra vonatkozó elvárásai
Differenciált felkészítési
Az egyéni képességekhez Az esélyegyenlőségi terv teljesüléséről
formák bővítése az
igazodó módszereket
szóló beszámolóban iskolánk az adatokat
eredményesség érdekében
alkalmazzunk.
részletesen elemezte.
A pályairányítási
A szülők, tanulók a
Gimnáziumban
5 fő (23,8 %),
tevékenység javítása
szükséges információk
szakközépiskolában 11 fő (52,4 %),
birtokában lehetőleg a
szakiskolában
5 fő (23,8 %)
tanuló számára megfelelő folytatja tanulmányait.
pályát válasszák.
Idén is látogattuk a Pályaválasztási
kiállítást és vásárt.
E tanév elején ismét mindössze 4 (!)
középfokú oktatási intézmény jelzett
vissza. Az ott tanulók megőrizték nálunk
is produkált eredményeiket.
A káros szenvedélyek
Káros szenvedélyeket
A Csendes Éva nevével fémjelzett
megelőzése, az egészséges elutasító magatartás
életviteli program alkalmazása. Az
életmódra, normakövető és
kialakítása, az egészséges Egészségnevelési héttel hagyományt
környezettudatos
életmód iránti igény
kívántunk teremteni. Az iskolai védőnővel
magatartásra nevelés, az
kialakítása,
nap kapcsolatot tartunk. A környezetvédő
iskolai agresszió megelőzése konfliktuskezelő képesség és egészségtudatos magatartás
fejlesztése.
kialakítását szolgálja az Erdei iskolai
program is.
A nyári napközis táborok
Biztosítsuk minden igénylő Dokumentáltan tájékoztatjuk a szülőket
szervezése
számára a részvétel
és a tanulókat a lehetőségekről,
lehetőségét.
felmérjük az igényeket.
Iskolánk helyet ad civilek által szervezett
nyári foglalkoztatásnak is.
Az önkormányzatnak a Reguly Antal Általános Iskola – Reguly Antal Grundschule működésével
kapcsolatos elvárásai
Biztosítsa a COMENIUS I.
A minőségirányítási csoport
A COMENIUS I.
partnerközpontú
működése valamint a tárgyi
minőségirányítási rendszert
minőségbiztosítási rendszer
feltételek biztosítása.
működtetjük. A személyi és
működését.
szervezeti keretei biztosítottak. A
csoport e tanévben kidolgozta az
ÁMK-vá válás és a multikulturális
program bevezetéséhez
szükséges programot.
Fejlessze tovább a magyar és Az intézmény kidolgozott és
A Reguly-hetet és a
nemzetiségi kultúra oktatási- működő hagyományainak
hagyományos versenyt
nevelési hagyományait, formáit. megtartása illetve
megrendeztük. A műfordítási
továbbfejlesztése.
verseny is bevált. A német
kisebbség rendezvényeinek is
jelentős részét tanulóink
szereplései Versenyeredmények
a mellékletben csatolt listán
találhatók. A multikulturális
neveléshez kapcsolódó modul
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Javítsa a német nemzetiségi A nyelvet oktató formáról a
oktatáshoz szükséges tárgyi és nyelven oktató formára való
személyi feltételrendszerét.
fokozatos áttérés, illetve e
forma feltételeinek
megteremtése.

Legyen célja a jelenleg is jól
működő, tanórán kívüli oktatásinevelési formák megtartása,
fejlesztése és a tevékenységek
bemutatása a partnereinek.

A használói elégedettségmérésekben megmutatkozó
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

bevezetésére felkészültünk.
A TÁMOP pedagógustovábbképzést támogató
pályázata révén egy tanító
kolléga német műveltségterületre
készül fel. Egy német nyelvtanár
nemzetiségi tanítói végzettséget
szerez , amelyhez a Német
Kisebbségi Önkormányzat is
támogatást nyújt.
A kézműves-rajz szakkör
kimagasló eredményeket hozott
e tanévben.
Eredményesen versenyeztek –
létszámarányunkhoz képest
különösen – valamennyi,
iskolánk által preferált
versenyen tanulóink. Erről a
tehetséggondozásnál már
szóltunk, s amely eredményeket
a felkészítőkkel (órakeret
elmaradása mellett is) meg
kívánjuk tartani.
A tanórán kívüli alkalmak
• az alsó tagozatos
szakkörben, és az ehhez
kapcsolódó vetélkedőkön
való részvétellel, felső
tagozaton az
osztályfőnöki,
természetismereti és
biológia órákon, az erdei
iskolában, az
Egészségnevelési héten,
az iskolai védőnővel és a
szociális munkással is
együttműködésben
valósul meg.

A REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA – REGULY ANTAL GRUNDSCHULE
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK TELJESÜLÉSE
AZ ÉRTÉKELÉSRE JOGOSULT SZERVEZETEK KÖZÖS VÉLEMÉNYE
- Iskolaszék, a Szülők Közössége és a Diákönkormányzat A Reguly Antal Általános Iskola – Reguly Antal Grundschule Minőségirányítási programja
teljesülésének értékelése c. dokumentumot az Iskolaszék, a Szülők Közössége és a
Diákönkormányzat képviselői 2011. június 20-án megtartott együttes ülésükön véleményezték.
A dokumentum tartalmazza azon minőségcéloknak, illetve a célok megvalósulását szolgáló
tevékenységeknek az összegezését, amelyeket az iskola tett az iskolahasználók érdekében, a jobb és
színvonalasabb szolgáltatás érdekében.
Véleményünk szerint az elmúlt tanévben teljesültek mindazok a célok, amelyeket a fenntartó minden
iskolatípusra, az általános iskolákra illetve az adott intézményre megfogalmazott, illetve amit ezen felül
az intézmény saját maga vállalt a Partnerközpontú működés keretei között.
Az intézményben információink szerint két, a fenntartó által elrendelt törvényességi, gazdálkodási és
szakmai ellenőrzés is folyt, melyek jó színvonalúnak ítélték meg az itt végzett munkát.
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Az iskola sokat tesz a már régebbi problémaként jelentkező információáramlással kapcsolatos hibák
kiküszöbölésére: a tanulók, szülők számára eljuttatni kívánt információkat és a kért visszacsatolást
igyekszik biztosítani, s ezt a tevékenységet dokumentálni. Nagyon jónak tartjuk, hogy a felzárkóztató,
fejlesztő munka mellett gondot fordítottak a tehetséggondozás eredményeinek (versenyek és
felkészítők) megismertetésére.
A német kisebbségi oktatás fejlesztése kiemelt minőségcélként szerepel az iskola programjában. A
pedagógus-továbbképzés lehetőségeit felhasználva igyekszik megteremteni a nyelven oktató formára
való áttérés feltételeit. A német kisebbségi színjátszás területén országos eredménnyel, TVszerepléssel, közönségdíjjal gyarapodott az iskola kisebbségi oktatása.
A képzőművészet-rajz területen rendkívül sok és magas szintű elismerésben részesültek a tanulók,
ami a töretlen tehetséggondozó munkának köszönhető.
Tovább gazdagodott az egészségnevelés területe az Egészségnevelési hét rendezvényei által.
A megteremtett hagyományok ápolását töretlenül folytatja az iskola (Reguly és a Kísérletek a pincétől
a padlásig verseny, zarkaházi kiállítás és koncert, erdei iskola, jeles napokhoz fűződő nemzetiségi
hagyományok ápolása stb.).
A sokrétű kapcsolatok az iskola és a város más intézményei között most is tovább fejlődtek. Az
iskolavezetés továbbra is támogatja az innovatív pedagógiai módszerek átvételét. A szaktárgyi és
partner-elégedettségi méréseken kívül a minőségirányítási csoport tervei alapján vizsgál egy-egy, az
iskolai élet fókuszába került területeket (beiskolázási motívumok, kimeneti elégedettség-mérés,
neveltségi – udvariassági szokások), az eredményeket elemzi és következtetéseket fogalmaz meg,
megoldási tervek kidolgozásában vesz részt.)
Összefoglalva: Az intézményi minőségirányítási program teljesülésének értékelését reálisnak tartjuk.
Szombathely, 2011. június 20.
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Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Cél
Teljesülés mutatója
Összhang
a • az
intézmények
központi
és
a
pedagógiai
fenntartói
programjaiban,
elvárások valamint
esélyegyenlőségi és
az
intézményi
a minőségirányítási
célok között
rendszerükben
megjelennek
az
ÖMIP-ben
megfogalmazott
elvárások

Gazdálkodás
szabályossága

•

Átjárhatóság

•

külső
és
belső
ellenőrzések
eredményei, jelzései
pozitívak

szükség
esetén
biztosítja különbözeti
vizsga
letételének
lehetőségét
• szükség
esetén
gondoskodik az átvett
tanuló
felzárkóztatásáról

A
hátrányos • Az
helyzetű,
illetve
Esélyegyenlőségi terv
halmozottan
megvalósulása
hátrányos helyzetű • Az esélyteremtést
gyermekek,
biztosító
szervezeti
tanulók
formák
illetve
esélyegyenlőségé
programok
nek biztosítása
megvalósítása

Integrált nevelés- • megfelelő
oktatás
képzettséggel
megvalósítása
rendelkező
pedagógusok száma

Teljesülés 2010/2011. 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 idei
tanévben a pedagógiai program módosításra került:
szöveges értékelés helyett 5 fokozatú skálával való
értékelést és minősítést választottuk, kikerült a nem
szakrendszerű
oktatás
felmenő
rendszerben,
autisztikus oktatás programja beépítésre került. Az
Oktatási Hivatal szakmai ellenőrzés keretében végezte
a horvát nemzetiségi nyelv és népismeret oktatásának
vizsgálatát, mely a vizsgálati szempontoknak minden
területen megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
Intézményünk 2010. évi belső ellenőrzési tervét
SZMJV Közgyűlése 531/2009. (X.29.) Kgy. számú
határozatával jóváhagyta. A belső ellenőrzések a
jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlottak. Mind a
négy ellenőrzési téma megvalósult, terven felüli
ellenőrzés nem történt. Az ellenőrzés személyi, tárgyi
feltételei biztosítottak voltak, a tevékenységet
akadályozó tényezők nem voltak. Összességében
megállapítható, hogy a gazdálkodási tevékenység a
jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik, melyet
biztosítanak a naprakész belső szabályzatok.
Idegen nyelvi és képzőművészeti különbözeti
vizsgalehetőséget biztosítunk a tanulóknak, ha más
iskolából érkeztek, vagy csoportváltás esetén. Pl.
emelt szintű csoport. Az átvett tanulók felzárkóztatását
kis létszámú felzárkóztató csoportban segítjük,
valamint
a
tanítási
órákon
differenciált
tanóraszervezéssel. (nem szakrendszerű, kooperatív
tan. szerv. ) Az iskolaotthonos szervezeti formában
heti egy felzárkóztató foglalkozás biztosítja szükség
esetén az átvett tanulók szintre hozását.
Kiemelt figyelmet fordítottunk az esélyegyenlőségi
tervben megfogalmazottak megvalósításának. Az Élet
Iskolája
program,
a
Montessori
pedagógia
alkalmazása biztosítja az egyéni képességek
figyelembe vételével történő eredményes fejlesztő
munkát.
Belső képzésekkel biztosítjuk az új
módszerek
elsajátítását,
(bemutató
órákkal,
hospitálási lehetőségekkel, tanítási gyakorlattal).”Hozd
a formád Magyarország”, „Erdővel, fával a
holnapért”Társas tánctanulás 1-5. évfolyamig óratervi
keretben, Alapfokú Művészetoktatás, képzőművészeti
kiállítások, német-magyar két tanítási nyelvű képzés,
„jó gyakorlat” megyei bemutató óra, labdarúgás
irányultságú testnevelés óra, edzések, röplabda,
korcsolya, atlétika, kézilabda.
Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően
végezzük az integrált nevelést. Jól felszerelt
fejlesztőteremmel rendelkezünk, két szakvizsgázott
fejlesztőpedagógus vezetésével biztosítjuk a tanulási,
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•

ellátott gyermekek,
tanulók száma
• rendelkezik
fejlesztési
programmal
• szükség
esetén
speciális
tárgyi
feltételek megléte
Idegen
nyelv • versenyeken elért
oktatásának
eredmények
hatékonysága,
• megjelenése
a
kiterjesztése
tanulási – tanítási
folyamatban
oktatásszervezési
formák

Informatika
oktatásának
hatékonysága

•

alapfokú
számítástechnikai
ismeretek,
ill.
alapfokú számítógép
kezelő vizsgák száma
• informatikai
ismereteket
alkalmazó
pedagógusok,
oktatók száma
• tanuló/számítógépe
k száma

Tehetséggondozás •
versenyeken,
javítása
kulturális
bemutatókon,
rendezvényeken elért
eredmények

magatartási nehézséggel küzdő tanulók egyénre
szabott, kiscsoportos fejlesztését. (39 főről 31 főre
csökkent a létszám)
A
gyógypedagógus
szakmai
iránymutatásával
biztosított a SNI tanulók fejlesztése, (26 fő) egyéni
fejlesztési terv alapján. 14 fő beszédhibás tanulóval 2
logopédus foglalkozott, 6 tanuló tünetmentes, 5 főnél
javulás tapasztalható. Gyengénlátó tanulónk részére
speciális tárgyi feltételeket biztosítottuk. (mobil pad,
láthatósági jelek, taneszközök)
Angol nyelvi verseny Országos eredménye: 4. hely 1
fő, 7. hely 1 fő, megyei eredményei: 11. hely 1 fő,
városi szintű német nyelvi szép kiejtési verseny 2.
hely 1 fő, 3. hely 1 fő, német nyelvi csapatverseny 4.
és 5. helyezés, országos Német nyelvi verseny
megyei fordulójának eredményei: 5. hely 1 fő, 10. hely
1 fő,, Angol-Német nyelvi és Országismereti Verseny
megyei eredményei: Német nyelv 4. hely 1 fő, 5. hely
2 fő, 7. hely 1 fő, 8. hely 1 fő, 9. hely 1 fő, 10. hely 1
fő, Angol nyelv:1. hely 1 fő, Országos 2. hely 1 fő, 1-2.
évfolyamokon iskolaotthonos szervezeti formábban
heti 2 órában angol/német nyelvi foglalkozásokon
vesznek részt a tanulók. (idegen nyelvi játékos
egészségfejlesztő)
A tanulók az informatikai oktatás során biztos
felhasználói szintű ismereteket szereztek. Iskolánkban
a Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesülettel való
együttműködés kapcsán Teleház működik internet
eléréssel, ahol lehetőség van tehetséggondozásra, az
informatikai tudás gyakorlására, gyarapítására,
erősítésére, mely esélyegyenlőséget biztosít. Az
informatikai ismereteket alkalmazó pedagógusok
száma 25 fő. 421 tanuló részesül informatikai
oktatásban, melyhez jelenleg 25 db számítógép áll
rendelkezésre. Önerőből pedagógusi és szülői
támogatással az iskolaotthonos osztályokban 1, illetve
2 számítógép rendelkezésre áll.
Alsó tagozat: Nemzetközi rajz pályázaton Ukrán
diploma, különdíj, Szabadkai EX-libris pályázat arany
páva díj, diploma, Országos rajz verseny arany
minősítés, különdíj, minősítő arany, országos 1.
helyezés. Megyei rajz verseny 1., 2., 3. helyezés,
különdíj. Városi közlekedési verseny 1. helyezés,
Kikelet verseny megyei 5. helyezés. Sistrum verseny
ezüst fokozat. . Óperenciás meseíró pályázat megyei
díjazott. „A mi világunk” ÖKO vetélkedő 1. hely.
AGORA Művészeti Fesztivál versmondás 1. hely,
mesemondás 2. hely, gitár 1. hely. Hatosfogat
Művészeti Fesztivál versmondás arany minősítés,
gitár ezüst minősítés. Benedek mesemondó 3. hely.
Matematika versenyek: Zrínyi Ilona megyei 3. hely,
megyei 3. hely. Kalmár László megyei 2. hely,
országos döntős. TITOK angol nyelvi levelező verseny
országos 6. hely. Play and win országos angol nyelvi
levelezős verseny 10. hely. országos minősítő arany.
Megyei gyöngyszövő verseny 1. helyezés. Lengyelmagyar összetartozás országos díjazott. „Együtt
élünk” megyei 2. hely. „Ma kerékpárral” megyei 2.
hely.
Felső tagozat: matematika Varga T. megyei 3. hely 1
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Művészeti
képzések
szintjeinek
egymásra épülése

•

Mindennapos
testmozgás
feltételeinek
javítása

•

művészeti
áganként
a
képzésben résztvevő
tanulók
számának
alakulása intézményi
fokonként

fő, 8. hely 1 fő, 10. hely. 1 fő. Zrínyi megyei egyéni 2.
hely 1 fő, 3. hely 1 fő, csapat 2. hely, országos 1 fő,
alapműveleti megyei 2. hely 1 fő, 3. hely 1 fő, Kenguru
nemzetközi 1. hely 1 fő, 2. hely 1 fő, 4. hely 1 fő,
Kalmár L. megyei 1. hely 1 fő, Bolyai csapatverseny
megyei 5. hely, Angol levelezős országos 6., 10. hely.
Biológia: megyei 6. hely, országos. 2. hely 3 fő,
országos 4. hely 3 fő, Kémia megyei 5. 8. 15. hely,
Csecsemőgondozó orsz. 1. hely 3 fő,. Helyesírási
megyei 5. hely. AMI országos minősítő rajzversenyen
9 arany, 1 ezüst. Labdarúgás: diákolimpia II.
korcsoport városi 1. hely, megyei 2. hely, III.
korcsoport városi 2. hely, IV. korcsoport városi 1. hely,
2. korcsop. Városi 1. hely Röplabda: városi III.
országos. Elődöntő 2. hely, országos elődöntő 3. hely,
városi 3. hely, Atlétika: 3 próba városi 1. hely, megyei
2. hely, 4 próba városi 3. hely, 5. próba városi 3,
városi 1. hely, megyei 3. hely, 5 próba egyéni városi 2.
hely, megyei 3. hely, mezei futás országos 3. hely,
1500 m országos 8. hely. Bercsényi kupa 3. 4. hely,
Váci kupa 3. 2. hely városi. Gyorskorcsolya városi 1.
hely.
A kiválóra minősített Alapfokú Művészetoktatási
Intézményből
a
Művészeti
Szakközépiskolába
jelentkező 5 főből, 5 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 6.
évfolyamig. A tanév során a képzésben részt vevők
létszáma növekedett.
A tárgyi, személyi feltételek biztosítottak: Tanórán
kívüli foglalkozások: játékos egészségfejlesztő órák,
társastánc-oktatás
1-5.
évfolyamig,
labdarugó
edzések, röplapba, korcsolya, kézilabda illetve
kosárlabda foglalkozások. Az Illés Akadémiával az
együttműködési megállapodás alapján 5. évfolyamból
edzik, illetve versenyeztetik tanulóinkat.

rendelkezik
az
intézménynek
megfelelő
sportlétesítményekkel
, eszközökkel
• személyi feltételek
megléte,
dokumentálása
Szervezett
• személyi feltételek 1. és 2. évfolyamban illetve 5. évfolyamban szervezett
úszásoktatás
úszásoktatáson vesznek részt a tanulók testnevelési
biztosítása
lehetőségének
óra keretében. Városi úszásoktatók, mint az iskolánk
biztosítása
közalkalmazottjai, látják el a feladatot.
Egészségnevelés • iskolaorvosi
231 tanuló volt védőnői és iskolaorvosi szűrésen
hatékonyabbá
(testsúly, testmagasság, mozgásszervek, hallás- és
felmérések
tétele
eredményei javulnak pajzsmirigy, látásélesség, vérnyomás). Az előző
• csökken
a tanévi szűrési eredményhez viszonyítva kedvezően
betegségek
miatti alakultak az eredmények. A betegség miatti
hiányzások száma csökkent.
hiányzások száma
Pedagógusok
• nő
a
szakmai, Alsó tagozatban tanítóknál 2 fő Montessori pedagógia,
módszertani
és
4 fő szakmódszertani, illetve 6 fő 1 napos
módszertani
szakmai
továbbképzésen vett részt. Felső tagozatban: 2 fő 30
továbbképzéseken
kultúrájának
órás, 7 fő 1-1 napos továbbképzésen vett részt. 3 fő
résztvevő
fejlesztése
részt
mesterképzésen.
AMI
országos
pedagógusok száma vett
továbbképzés
2
fő.
Bemutató
órák
száma:
megyei,
• bemutató
órák
városi
és
iskolai
szintű:
alsó
tagozatban
14
száma
alkalommal,
felső
tagozatban
9
fő
14
alkalommal
• belső
továbbképzésen részt tartott órát. Belső továbbképzés alsó tagozatban nyílt
hét keretében valósult meg minden kolléga
vettek száma
részvételével.(40 fő)
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Öntevékeny
szakmai
műhelyek
együttműködésén
ek javítása

•

szakmai
munkaközösségek
száma,
ill.
az
azokban
közreműködő
pedagógusok száma
• éves
szakmai
beszámolók
tapasztalatai

Az
intézményi • nyertes/beadott
pályázati
pályázatok száma
lehetőségek jobb • elnyert/igényelt
kihasználása
támogatási
összeg
évente
Információs
rendszer
hatékonyságának
növelése

•

levelező rendszert
használók száma
• határidő
túllépéseinek száma
• tájékoztatási
kötelezettségek
betartása

Városi
•
műsorral
ünnepségeken
jelentkező
való
részvétel
intézmények száma
javulása
•
a rendezvényt
látogató
diákok
száma

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

Szakmai munkaközösség 6 működik iskolánkban, a
pedagógusok száma 43 fő. Szakmai beszámolók
tapasztalatai: fenntartói elvárásoknak megfelelő
szempontsor
alapján
készülnek,
igényes
megjelenítésben, szakszerű helyzetelemzés, és
megvalósított tevékenységek alapján. Az éves
munkatervben
megfogalmazott feladatainkat a
projektpedagógia
módszereinek
alkalmazásával
valósítottuk meg. Kiemelt projektek száma: 20. (30
éves jubileum, Váci hét, nemzeti ünnepek, Ovis foci,
Ovis énekverseny, Hozd a formád Magyarország,
Erdővel, fával a holnapért, Büszkeségeink, Regionális
drámafesztivál, táncbemutató, Kikelet, Impressziók
megyei versenyek, Váci röplabda kupa, beiskolázás,
családi hétvégék a karácsony és a húsvét jegyében.)
Sportfeladatokért 3 db pályázat, környezeti nevelésért
2 db, diák-önkormányzati megyei verseny 1 db,
egészségfejlesztés 1 db, diák-önkormányzati munka 1
db, mese- és versmondó, 30 éves jubileumhoz 1 db
TÁMOP-2009-3-1-5-09/A-2 pedagógusképzés (3 fő)
Nyertes 11 pályázat/beadott 13 pályázat 1.790.ezer
Forint+ 5.803.ezez Forint.
Levelező rendszert 6 fő közalkalmazott használja
elsősorban
a
fenntartóval
való
naprakész
együttműködés érdekében. A fenntartó által megjelölt
határidőket igyekszünk betartani. A tájékoztatási
kötelezettségünknek minden esetben eleget teszünk.
A levelező rendszer biztosítja a városi oktatási
intézmények közötti információáramlást, megkönnyíti
az együttműködési lehetőséget.
Adventi karácsonyi ünnepen német két tanítási nyelvű,
horvát nemzetiségi oktatásban részvevő, 1 Montessori
osztály szerepelt, Látogató diákok száma: 70 fő
Magyar művészetalkotás napja szervezője az AMI
vezetője.
Egészséghét városi megnyitóján 5 fő szerepelt, részt
vevő tanulók száma 15 fő.
Horvát karácsonyi ünnep, horvát nemzetiségi nap, 10
fő fellépő, látogató 30 fő, nemzetközi táncversenyen
Montessori 3. osztály szerepelt 20 fővel. „Vezetékes
víz világnapján” legnagyobb tanulói létszámmal
vettünk részt (182 fő) a guinnessei -rekord kísérleten.,
közlekedésbiztonsági programon 100 fő vett rész,
egészségprogram a Fő téren 20 fő részvételével.
Az oktatásban résztvevő tanulók 2. évf. 3 fő, 3. évf. 3
fő, 5. évf. 2 fő, 6. évf. 3 fő, 7. évf. 8 fő, 8. évf. 2 fő.
1. évfolyamon a difer működtetése, elemzése
megtörtént. Szülők elégedettségi vizsgálata 1. 5-7.
évf. 2. évf. a figyelem-emlékezet vizsgálat. 3. évf. a
neveltségi szint vizsgálat, 4. évf. a társas kapcsolatok
vizsgálata, 5. évf. szociometria és a logikus
gondolkodás 4. 6. és 8. évf. az országos
kompetencia-mérés
bonyolítása,
6.
évf.
tanulásmódszertan, 7. évf. a neveltségi szint vizsgálat.
Az országos mérés eredményeit az érintett
munkaközösségek elemezték, nevelőtestületi szinten
átfogó értékelés és konzultáció történt kijelölve a
fejlesztés irányát. 2009/2010. tanévi országos mérés
eredményében a 6. és 8. évfolyam szövegértésben és
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Minőségirányítási
rendszer
működtetése

•

a
pedagógiai
munka
különböző
területeinek
folyamatos mérése,
értékelése
• az
intézményi
munka
különböző
területeinek
folyamatos mérése,
értékelése

Differenciált
•
csökken
a
felkészítési forma
lemorzsolódások
bővítése
az
száma
eredményesség
•
növekszik
a
érdekében
versenyeken
eredményesen
szereplők száma
•
egyéni
fejlesztési terv szerint
tanuló diákok száma
Pályairányítási
•
fellebbezések
tevékenység
számának alakulása
javítása
•
középiskolák
visszajelzései a 9.
évfolyamon tanulók
teljesítményéről
Káros
• drogstatisztika
szenvedélyek
•
felvilágosító
megelőzése,
előadások, és az
egészséges
azokon részt vevők
életmódra,
száma
normakövető
és
környezettudatos
magatartásra
nevelés,
iskolai
agresszió
megelőzése
Nyári
napközis
táborok
szervezése
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
• Oktatásszerve
zési formák a
tanulási-tanítási
folyamatban

matematikában is az országos átlaghoz képest jobb
teljesítményt ért el, valamint az előző tanévihez
képest is minden területen javult a teljesítmény.
A
közalkalmazottak
önértékelése
táblázatos
formában, az imip-ben elfogadott szempontok alapján
történik Ezt a vezetői értékelés követi kibővített
vezetőségi szinten. A folyamatgazdák is elkészítették
az önértékelést feljegyzésekkel alátámasztva. A
magasabb vezetők (igazgató, igazgatóhelyettesek) is
elkészítették az önértékelésüket az értékelési
táblázat, illetve az igazgató úr az önkormányzat
minőségirányítási programjában elfogadott vezetői
értékelési szempontsor alapján. A feladatok
teljesülését feljegyzésekkel támasztották alá.
A 2010/2011. tanévben az előző évihez hasonlóan, 9
tanulónk a tanév végi minősítésekor elégtelen
osztályzatot
kapott,
akik
augusztus
végén
javítóvizsgát tehet. Az idei tanévben a tanulók 25 %-a
eredményesen szerepelt tanulmányi, sport és
művészeti versenyeken. Egyéni fejlesztési terv szerint
történt 31 tanulónk felzárkóztatása, háttérképességfejlesztése.

Az eredményességet mutatja, hogy a középiskolák
felvételi eredményeinek ismerete birtokában csak két
tanulónk
fellebbezett.
Kínált
lehetőségek:
pályaválasztási szülői értekezletek, nyílt napok,
pályaválasztási vásár, egyéni tanácsadás, FIT
foglalkozások. Mivel a középiskolák hiányosan
jeleztek vissza, a tanulók 9. és 10. évfolyamos
teljesítményéről kevés adattal rendelkezünk.
Részt vettünk a „Drogmentes Magyarországért”
mozgalomban, tömegfutóversenyen. 8. évfolyamon
DADA program működött. (24 fő) Humán Civil Ház
dohányzás ellenes kampányrendezvényén. Védőnői
felvilágosító foglalkozások. A Fő tér az egészség
elnevezésű programon. „Vezetékes víz világnapján”
legnagyobb tanulói létszámmal vettünk részt (182 fő)
a guinnessei-rekord kísérleten. Egy hetes környezeti
nevelési projekt megvalósításával segítettük a
környezettudatos magatartásra nevelést. (182 fő). Az
eddigi színvonalas programjainkkal elnyertük az ÖKOiskola címet 2014-ig.
Városi szervezésű napközis táborba 14 fő jelentkezett.
Az iskolánk által szervezett képzőművészeti táborban,
a környezeti nevelési táborba, röplabda táborban részt
vevők száma 105 fő.
A német-magyar két tanítási nyelvű oktatás
színvonalasan zajlott. Nagyon sok szókártyát, bábut,
rajzot és képet használtak az év során. Fontos
szerepet játszott a nyelvi elemek elsajátításában játék.
Rengeteget játszottak, énekeltek. A munkát egy
anyanyelvi lektor is segítette heti egy órában.
Programjaik: advent városi rendezvény, Váci 30 éves
jubileumi program, óvodai intézményközi mk. részére
bemutató óra, nyílt nap szülőknek, pedagógusoknak.
Horvát nemzetiségi oktatás-nevelés 8. éve folyik az
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iskolánkban. Programok: Horvát nemzetiségi napon
műsoros fellépés, Váci 30 éves jubileumi program,
adventi karácsonyi ünnepség, óvónőknek bemutató
óra.
ÖSSZEGZÉS
A VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
2010/2011. TANÉVBEN VÉGZETT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁRÓL
A szülői szervezet A Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 201/2011re tervezett minőségirányítási célkitűzéseivel és feladat megjelölésével a tanév elején egyetértett.
A 2010/2011-es tanév minőségirányítási beszámolója helyesen tartalmazza és tükrözi a vállalt célok,
feladatok megvalósulását, ezért a szülői szervezet a beszámolót elfogadja.
A szülők nevében köszönjük az iskola nevelőtestületének pozitív törekvéseit, a gyerekek fejlődését
szolgáló intézkedéseket, a minőségi munkát.
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Zrínyi Ilona Általános Iskola
Iskolánk tevékenysége során folyamatosan biztosítja a szakmai célkitűzések és működési rendjének
egymáshoz közelítését, a tanulók, a szülő, a pedagógusok, valamint a fenntartó, továbbá a
társadalom igényeinek kielégítése céljából.
Minőségpolitikai céljaink, feladataink végrehajtása során az iskola működését és a nevelő, oktató
munkát biztosító folyamatainkat a megbízhatóság, és az áttekinthetőség jegyében, a törvényes és
hatékony működés érdekében szerveztük.
Szervezeti kultúránkkal és a folyamatos fejlesztéssel kívántuk biztosítani azt, hogy megfelelően
tudjunk reagálni a változó körülményekre, partnereink igényeire.
A fenntartó minőségirányítási programjának az iskolánkra meghatározott céljait és rendjét négy
csoportba soroltuk:
MINŐSÉGI CÉLOK ÉRTÉKELÉSE
cél
teljesülés mutatója
teljesülés
1. Az országos szintű
A 2009/2010-es tanévben országos Városi szinten
méréseken az intézmény
szintű mérés eredményeit ismerjük. magyar
2.
tanulói az átlag felett
Az OKÉV mért matematika és
matematika
2
teljesítsenek.
magyar tantárgyakból. Tanulóink az helyen állunk.
országos átlag felett teljesítettek
mindkét tantárgyból.
2. Az intézményi önértékelést
A tanév során kérdőíves
1.sz. melléklet
követően az intézkedési
felmérés (nevelői, alkalmazotti,
tervünkben
tanulói, szülő) történt.
megfogalmazottak
A hosszú – közép – rövid távú
tervezett időszakonkénti
intézkedési tervekben
megvalósulása.
megfogalmazott feladatokon
nem változtattunk.
3. Partneri elégedettségi szint megőrzése
A csökkenő gyermeklétszám miatt az iskolák egyre inkább versenytereppé váltak. A ma már
valóságos „oktatási piacon” ugyanis versenyképes tartalmi kínálatot nyújtanak az intézmények az
őket választó szülőknek.
Tulajdonképpen iskolánk az elvárások és kihívások középpontjában áll és él. A klasszikus
értelemben vett nevelő – oktató munka mellett nagyon sok mindent kellett megtennünk azért, hogy
iskolánk a szülők által keresett legyen.
Néhány példa:
- Az alsós kollégák hétvégi programokon foglalkoznak az óvodásokkal.
- A Rogers osztályok évszakonként rendeztek „Játszóházat”, közös túrákat szerveznek.
- A szülőknek szóló színvonalas műsorainkkal kiléptünk az iskola falain túlra is.
- Az iskolai órakereten kívül kihasználunk minden olyan lehetőséget, amellyel pluszt adhatunk
tanulóinknak (pl.: rendhagyó magyarórák a Gyermekek Házában, Erdei Iskola)
- Felső tagozatos évfolyamszintű kirándulások
A 2007/2008-as tanévtől indítottuk el a sportiskolai képzést felmenő rendszerben, melynek célja a
versenysport utánpótlás nevelése, az ÖKO program bevezetésével, környezettudatos neveléssel
a tiszta, egészséges élet feltételeit segítjük.
Hogy jól gondolkodtunk és partnereink elégedettek velünk mi sem bizonyítja jobban, hogy az
egyre csökkenő gyermeklétszám ellenére iskolánknak nincs létszámgondja.
4. Tanulóink közül
tanévenként legalább egy
jusson be országos
tanulmányi versenyre.

Az
idei
tanévet
igazán
sikeresnek mondhatjuk, mert
matematika,
testnevelés,
földrajz, biológia, sakk, angol
tantárgyakból több országos
helyezést
sikerült
megszereznünk.
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*Teljesülés:a
munkaközösségi
jelentésekben.

BESZÁMOLÓ A KÉRDŐÍVES MÉRÉSRŐL
A minden évfolyamot érintő diákok, szülők, illetve pedagógusok és alkalmazottak körében
megismételt kérdőíves mérésünk célja az önkorrekció, a partnerek igényeinek vizsgálata, az
erősségek – gyengeségek feltárása, a minőségirányítási program kontrollja.
A TTSZ által összeállított kiosztását, feldolgozását az irányított önértékelés eljárásrendjében
meghatározott módon készítettük el.
I.
Tanítás, nevelés minősége
- Jól érzem magam ebben az iskolában 94 % - Ebben az iskolában magas színvonalú oktató, nevelő
munka folyik 93 % - Megfelelőnek tartom a munkám értékelését
89 %
II.
Nevelési – oktatási eredmények
- Szeretnék jó tanulmányi eredményt elérni 99 % - Az iskola magas színvonalú teljesítményt követel
meg tőlem 93 % - Úgy érzem a továbbtanulásom szempontjából jó kezekben vagyok ebben az
iskolában 91 %
III.
Az iskolai környezet
- Úgy látom, mindenféle foglalkozásra megfelelő helyet tud biztosítani az iskola 89 %
- Az iskola berendezési tárgyai megfelelőek 89 % - Szerintem jól oldották meg az iskolában a termek
elosztását 88 % - Az iskolának biztonságos, védett környezete van. 88 %
SZÜLŐI KÉRDŐÍVEK
I.
TANÍTÁS, NEVELÉS MINŐSÉGE
- Ebben az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka folyik 93 % - Gyermekem jól érzi
magát ebben az iskolában 92 % - Megfelelőnek tartom a gyermekem értékelését 91 %
II.
NEVELÉSI-OKTATÁSI EREDMÉNYEK
- Az iskola magas színvonalú teljesítményt követel meg a gyermekemtől 94 % - elégedett vagyok az
iskola fegyelemelvárásával 94 % - Továbbtanulás szempontjából jó kezekben van a gyermekem
ebben az iskolában 91 %
III.
AZ ISKOLAI KÖRNYEZET
- Elégedett vagyok az iskola tisztaságával
93 % - Jól oldották meg a termek elosztását 91 %
- Elégedett vagyok az iskola külső megjelenésével 91 %- Helyénvalónak tartom az iskola belső
díszítését 90%
IV.

SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS
- Szerintem az iskola elegendő információt ad magáról a környezetének 91 %
- Elégedett vagyok a pedagógusokkal történő személyes találkozási lehetőségekkel 90 %
- Úgy érzem hangot tudok adni a véleményemnek a gyermekemet érintő kérdésekben 86 %
NEVELŐI KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A 2008. ÉVESSEL
I.
Tanítás, nevelés minősége
Ebben a témakörben 3 pozitív, 4 negatív irányú elmozdulás történt. Az 5. kérdés változatlan maradt
100 %. (A gyermekek jól érzik magukat ebben az iskolában.) Nagyobb növekedés a 2. és 3. kérdésnél
volt
- 2.kérdés: Az iskola megfelelő kihívásokat biztosít… (+6 % - 85 % volt, 91 % lett.)
- 3. kérdés: Úgy látom a tanároknak sikerült felkelteni a gyermekek érdeklődését több dolog
iránt (+ 8 % - 80 %-ról 88 %-ra változott.)
A 4. kérdésnél – Elégedett vagyok azzal, ahogy figyelembe vesszük az egyéni tanulási képességeket
a terhelésükkor 3 %-kal kisebb az elégedettség (66 %).
II.

Nevelési - oktatási eredmények

Véleményünk e területen mutat a legnagyobb ingadozást.
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III.

Továbbtanulás szempontjából jó kezekben vannak a tanulóink nálunk 91 % - 100 %-ra
változott. A korábban említett 10-es kérdés válaszaival is alátámasztjuk ezt.
15. kérdésnél viszont 18 %-kal nőtt az elégedettségünk 38 %-ról, 56 %-ra, a tanuláshoz való
viszonyról van itt szó.
16. kérdés: Úgy látom a gyerekek figyelnek egymásra az iskolában 12 %-kal nőtt az
elégedettség, de így is csak 43 %-os.
10. kérdés: A tanárok törődnek azzal, ha a gyerekek nem úgy teljesítenek az iskolában ahogy
tudnának 89 %-ról, 10 %-kal csökkent 79 %-ra.
Némileg javult 63 %-ról, 70 %-ra a fegyelemelvárással kapcsolatos elégedettségünk.
Iskolai környezet

E tekintetben is vannak változások, talán a tisztasággal való elégedettségünk növekedik
folyamatosan 74 – 91 – 96 %-ra. A kiemelt feladataink közül ez az egyik, amin látványosan
tudtunk javítani. (környezeti nevelés)
A különböző foglalkozásokra viszont úgy véljük nem tudunk megfelelő helyet biztosítani 64 %-ról,
57 %-ra, most pedig még tovább 46 %-ra csökkent. Az iskola technikai felszerelése szerintünk
újabb 11 %-kal csökkent, 56 % lett. (17. kérdés)
IV.

A szülőkkel való kapcsolattartás

Az elégedettségi mutatókban itt sem történt nagy változás, egy kérdés kivételével minden
kérdésre 86 % feletti értéket kaptunk. A kivétel a 29. kérdés: Szerintem elegendő információt ad
az iskola magáról a környezetének 75 % (-12 %)-os változás.
SWOT ANALÍZIS
Erősségeink, gyengeségeink, lehetőségeink és veszélyeink témakörben megfogalmaztuk ugyanazon
tényezőket is mind korábban, de a fontossági sorrend változott, és néhány új elem is belépett.
Erősségeink:
Sporthoz való viszonyulás, helyzeti adottság, - jó szakmai munka, - jó felkészítés a továbbtanulásra
versenyeztetés, tehetséggondozás, magas gyermeklétszám, gyermekközpontúság, különböző
foglalkoztatási lehetőségek
Gyengeségeink:
Pparkolási lehetőség
Lehetőségeink:
Nyelv, sport, szórakozás
Veszélyek:
Megszorítások, a sportiskolai osztályokban a gyermekek egy része túlterhelt vagy kényszerből
sportol, a rendszer rugalmasságán kell javítani
Az ELVÁRÁSOK témakörben 16 kérdést tettünk fel, melyekben a jellemző, igen jellemző kategóriák a
következőképpen változtak:
- a feladatok megoldásánál együttműködik az alkalmazotti közösség 93 % - szeretek a „Zrínyiben”
dolgozni 92 % - számomra egyértelműek az iskolai feladatok 92 % - munkatársaimmal jó a
kapcsolatom 89 %
A JÖVŐKÉP témakörben három válaszadási lehetőség volt: igen, részben és nem.
- nem szükséges változtatni az intézményi célokon 91 % - a képviselt értékek jók 87 %
- a konfliktuskezelés jó 78 %
TANULÓI – NEVELŐI – SZÜLŐI VÁLASZOK „ÖSSZECSENGÉSE”
egyes témakörök, egyes kérdéseinél
V.

TANÍTÁS, NEVELÉS MINŐSÉGE
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TANULÓI
- Ebben az iskolában magas
színvonalú oktató, nevelő
munka folyik. 93 %
- Az iskola megfelelő
kihívásokat biztosít számomra
más területeken is. 87 %
- Általában elégedett vagyok a
tanáraim módszereivel 82%

NEVELŐI
- Ebben az iskolában magas
színvonalú oktató, nevelő
munka folyik.95 %
- Az iskola megfelelő
kihívásokat biztosít a
gyermekek számára a
tanuláson kívüli területeken is.
91%
- Általában elégedett vagyok a
pedagógus kollégák
módszereivel
88 %

VI.
NEVELÉSI-OKTATÁSI EREDMÉNYEK
TANULÓI
NEVELŐI
- A tanárami törődnek azzal,
- A tanárok törődnek azzal, ha a
hogy nem úgy teljesítek az
gyerekek nem úgy teljesítenek
iskolában, ahogyan tudnék 86
az iskolában, ahogyan
%
tudnának
- Elégedett vagyok az iskola
79 %
fegyelem elvárásával 89 %
- Elégedett vagyok az iskola
- Szeretnék jó tanulmányi
fegyelem elvárásával 70%
eredményt elérni 99 %
- Elégedett vagyok a
gyermekek tanuláshoz való
viszonyával 56 %
VII.
AZ ISKOLAI KÖRNYEZET
TANULÓI
NEVELŐI
- Iskola tisztaságával …
- Iskola tisztaságával …
84 %
96 %
- Helybiztosítás különféle
- Helybiztosítás különféle
foglalkozásokra
foglalkozásokra
89 %
46 %

SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS
KAPCSOLAT TANÁROK ÉS DIÁKOK KÖZÖTT
- Elégedett vagyok a
- Elégedett vagyok a szülőkkel
pedagógusokkal történő
történő személyes találkozási
személyes találkozási
lehetőséggel.
lehetőséggel.
97 %
93 %

SZÜLŐI
- Ebben az iskolában magas
színvonalú oktató, nevelő
munka folyik.
93 %
- Az iskola megfelelő
kihívásokat biztosít a
gyermekem számára más
területeken is.
82%
- Általában elégedett vagyok a
pedagógusok módszereivel
89 %

SZÜLŐI
- A gyermekem tanárai törődnek
azzal, hogy a gyermekem nem
úgy teljesít az iskolában,
ahogyan tudna
84 %
- Elégedett vagyok az iskola
fegyelem elvárásával 94%
- Elégedett vagyok a
gyermekem tanuláshoz való
viszonyával
75 %
SZÜLŐI
- Iskola tisztaságával …
93 %
- Helybiztosítás különféle
foglalkozásokra
81%

VIII.

- Elégedett vagyok a
pedagógusokkal történő
személyes találkozási
lehetőséggel.
87 %

Összegezve: Reális célkitűzésünk meghozta eredményét. Kisebb-nagyobb gondok ellenére úgy
gondoljuk jó úton járunk. A problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket, és ez egy jó
közösséggel végrehajtható.
A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE AZ
ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL
A Szülői Munkaközösség véleménye: A minőségirányítási program értékelését elfogadjuk, az iskola
célkitűzéseivel egyetértünk, az eredményekben tükröződik az iskola pedagógusainak magas szintű
oktató-nevelő munkája.
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