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I. INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK 

  

  

  

1. Pedagógiai 

folyamatok  

  
  

Megvalósítás       

Önértékelési szempontok  

  Intézményi elvárások    

Hogyan valósul meg a 

stratégiai és operatív 

tervezés?  
  

              Az  intézmény  vezetése  fenntartójával,  a  Magyar 

Táncművészeti Egyetemmel folyamatosan konzultálva, 

dolgozza ki az intézmény stratégiai és operatív dokumentumait. 

Célunk az iskolai eredmények folyamatos javítása. 

 

Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési 

tervek, munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési 

dokumentumai stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a 

munkaközösségek és a diákönkormányzat bevonásával 

történik. 

 

A korábbi eredményeket (tantárgyi   tanulmányi     eredmények, 

képességmérések,   Országos kompetenciamérés,  tanulmányi     

versenyeredmények, érettségi vizsgaeredmények,  belső 

szintvizsgák   eredményei, tanári  eredményességi  célok,  

egyéni  tanári  statisztikák) elemezve,    értékelve    a    

munkaközösségek    konkrét intézkedéseket   hoznak   a   

hatékony   és   eredményes pedagógiai   tevékenység 

fejlesztésére.(Munkaközösségek éves munkatervei) 
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Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a  módszerek, 

eljárások kiválasztását, alkalmazását. 

Az intézményi pedagógiai folyamatok (például tanévre, 

tanulócsoportra tervezett egymásra épülő tevékenységek) a 

személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt tanulási 

eredmények elérését, a szülők, tanulók és munkatársak 

elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. 
 

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak 

oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek el. 

Milyen az intézmény 

működését irányító éves 

tervek és a beszámolók 

viszonya?   

  

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 

 

A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a 

következő tanév tervezése. 

 

 

 

Milyen a pedagógusok 

éves tervezésének, és 

tényleges 

megvalósulásának a  

viszonya?   

  

 

A pedagógus, tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye 

vonatkozásában alkalmazott tantervi, tartalmi és az intézményi belső 

elvárásokat, valamint az általa nevelt, oktatott egyének és csoportok 

fejlesztési céljait, külön is tekintettel diákjaink átlagosnál nagyobb 

szakmai, szellemi és lelki igénybevételére, valamint a kétműszakos 

képzésükből (szakma-iskola/iskola/szakma/fellépések) fakadó 

nehézségekre is. 

 

 

A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az 

esetlegesen felmerülő eltérések szakmailag indokoltak. 

 

 

A pedagógiai folyamat nyomon követhető a tanmenetekben, a 

naplókban, valamint a tanulói produktumokban. 

   

1.  Pedagógiai  
 
 

folyamatok ellenőrzése   

 Intézményi elvárások    

Önértékelési 

szempontok   



  

5   

Hogyan működik az 

ellenőrzés az 

intézményben?   

  

  

  

  

  Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az 

intézményben belső ellenőrzést végeznek.   

   

 Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, 

milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz.   

 

 

Az intézmény azonosítja az egyes feladatokeredményességének és 

hatékonyságának méréséhez értékeléséhez szükséges 

mutatókat.   
  

A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi,   

 elemzi, szükség esetén korrekciót hajt végre.   

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi 

önértékelésben és a pedagógusok önértékelése során is.   

  

Feladatunk felkészülni és kialakítani a külső elvárásokhoz 

igazodó önértékelési rendszert, felkészülni a szakmai- 

pedagógiai  ellenőrzésekre  és  eredményesen  helytállni  a  

pedagógus  minősítés  folyamatában.  Az  intézményi 

folyamatokról ellenőrző-értékelő beszámoló készül, szükség 

esetén ez alapján megtörténik a tervezés korrekciója. Az 

intézmény ellenőrzési terve (Önellenőrzési terv) részletesen 

tartalmazza, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen 

gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz.  

Az  intézményi  folyamatokról  ellenőrző-értékelő beszámoló  

készül,  szükség  esetén  ez  alapján  megtörténik  a tervezés 

korrekciója. Az oktatás-nevelés folyamatának és 

eredményességének figyelemmel kísérése és mérése 

érdekében az intézmény vezetése a tanévben adatokat gyűjt, 

és az adatokat a munkaközösségekkel közösen elemzi,  

   értékeli, a tapasztalatikat az éves munkaterv kialakításánál is 

figyelembe veszi.  
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1. Pedagógiai 

folyamatok  

   

  

Korrekció       

Önértékelési szempontok  

  Intézményi elvárások    

Mi történik az 

ellenőrzés, mérés, 

értékelés eredményével? 

(Elégedettségmérés, 

intézményi önértékelés 

pedagógus-értékelés, 

tanulói  

kompetenciamérés, 

egyéb mérések.)   

   

     

  

Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési  
   

eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések  
   

meghatározása, és az intézmény a mérési-értékelési 

eredmények függvényében korrekciót végez szükség esetén.  

   

Az önértékelés során tények és adatok alapján az intézményünk 

azonosítja a nevelési-oktatási tevékenységével és a szervezet 

működésével összefüggő erősségeket, gyengeségeket, 

fejlesztendő területeket.  

 Feladatunk  a  kulcsfolyamatok  belső  ellenőrzése  (vezetői  

felülvizsgálat),  illetve  a  folyamatok  működésének  

monitorozása,  továbbá  a  pedagógusok,  szülők  és  a  tanulók  

körében  az  elégedettségmérések  megvalósítása. Megtörténik 

a problémák megoldására alkalmas módszerek, megoldások, jó  

  gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni  erősségek)  

és  külső  erőforrások  (például  pályázati  lehetőségek)  és  

szakmai  támogatások feltérképezése és bevonása.  

       Célunk a jó gyakorlatok, a továbbképzésen tanultak átadása  

  

a kollégáknak.  

  .   
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés   

Személyiségfejlesztés   

Önértékelési 

szempontok   

Intézményi elvárások    

Hogyan valósulnak meg 

a pedagógiai 

programban rögzített 

személyiségfejlesztési 

feladatok?   

A beszámolókban követhetők az eredmények (különös tekintettel az 

osztályfőnökök tevékenységére, a diák-önkormányzati munkára, 

egyéni fejlesztésre).  

  

Intézményünk legnagyobb értékeként tarthatjuk számon az iskolai 

tanárok, a szakmai mesterek és a kollégiumi nevelők szoros 

együttműködését a diákok támogatásáért-ösztönzéséért, a 

szülőkgondviselők lehető legteljesebb bevonásával, valamint 

rendszeres kisnevelési értekezletek tartásával.  
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Hogyan fejlesztik az 

egyes tanulók személyes 

és szociális képességeit 

(különös tekintettel a 

kiemelt figyelmet 

igénylő tanulókra)?   

A tehetségfejlesztés, a tehetségsegítés programjainak kialakítása a 

tehetségígéret, a tehetség felismerését, azonosítását, 

tehetségpedagógiai módszerek alkalmazását, gyakorlati 

megvalósítását segíti elő a kollégák folyamatos 

továbbképzésen, érzékenyítő tréningen való részvétele, 

valamint iskolapszichológusaink tantestületnek tartott 

továbbképzései.  

 Fenntartó intézményünknek kiemelt felelőssége van a tehetségek 

felkutatásában és kibontakoztatásában, s így nekünk is kiemelt 

szerepünk és felelősségünk van az ő támogatásukban, szakmai 

előmenetelük mellett a közismereti követelmények 

elsajátíttatásában, valamint – szakmai képzés abbahagyása 

alkalmával – a más irányú jövőképhez szükséges továbbtanulás 

megalapozásában.  

Pedagógusaink módszertani kultúrája – a folyamatos 

továbbképzések segítségével is - kiterjed a tanulók személyes 

és szociális képességeinek fejlesztésére, és ez irányú 

módszertani tudásukat megosztjuk egymással.   

   

• Az egyéni fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon 

követjük, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtunk 

végre.   

• Iskolánk nemcsak a nevelési programját, hanem a NAT 

módosításai alkalmával helyi tantervét is felülvizsgálta, s ha 

úgy ítéljük meg, akkor a fenntartóval egyeztetve és a 

törvényi előírásokat megtartva, a szükséges módosulásokat, 

a kulcskompetenciák fejlesztése és a kiemelt fejlesztési 

tartalmak mentén megtesszük.  

• A pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az 

ismeretszerzésnek, a gyakoroltatásnak, cselekedtetésnek és  

• emellett a példák érzelmi hatásának is.  

• A szakmai munkaközösségek részt vesznek az intézmény 

szakmai munkájának irányításában, tervezésében és 

ellenőrzésében.   

• A munkaközösségek segítséget adnak az iskola 

pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben.   
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Hogyan történik a 

tanulók szociális 

hátrányainak enyhítése?  

  

Az intézmény vezetése és az érintett pedagógusai (külön 

is kiemelt szerepe van itt az osztályfőnököknek) 

igyekeznek átfogó információkkal rendelkezni minden 

tanuló szociális helyzetéről. Ezeket a tapasztalatokat 

felhasználva átfogó programot állítunk fel az indokolt 

esetekben a szakmai mesterek, kollégiumi nevelők, s ha 

szükséges, akkor a gyermek-és ifjúságvédelem 

bevonásával, a szociális hátrányok enyhítése érdekében.  

   

 Indokolt esetben átfogó támogatói programot dolgozunk 

ki, melyben:   

• Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervezünk  

• Egyénre szabott integrációs oktatási módszereket 

vezetünk be  

• Kapcsolatot tartunk fenn valamely szakmai támogató     

hálózattal, alapítvánnyal (Jövő Táncosaiért, Noverre, 

Rábai stb.)  

  

2. Személyiség- és közösségfejlesztés   

Személyiségfejlesztés   

Önértékelési 

szempontok   

Intézményi elvárások    

Hogyan támogatják az 

önálló tanulást, hogyan 

tanítják a tanulást?   

•  A tanulási  motiváció  növelésére törekszünk a hagyományosan 

iskolai helyszínen folyó tanulási tevékenységben, hisz a 

szakmai képzés miatti időleterhelés a hagyományos 

otthontanulás lehetőségeit időben alaposan behatárolja.   

 •  Mindazon diákjainknak, akik szakmai okból időlegesen a 

rendszeres iskolai tanórákon nem tudnak részt venni (pl. 

turnék, versenyek, külföldi ösztöndíjak miatt) az oktatás iskola 

falain kívül való kiterjesztésére törekszünk, ehhez a modern 

kommunikáció minél több eszközét mozgósítjuk.  

 •      Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő, BTMN-es, 

SNI-s tanulók megkülönböztetett figyelmet kapnak.  
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 •      Az intézmény pedagógusai a továbbképzések segítségével 

folyamatosan bővülő létszámban alkalmaznak korszerű 

nevelési-oktatási módszereket, eljárásokat, technikákat, 

használják a tanulás tanításának módszertanát.  

 •  

  

 A bejövő 5. és 9. évfolyamnak, valamint a 6. és 8.  

évfolyamnak intenzív tanulásmódszertani tréninget tartunk.  

 
•  

   

Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos 

nevelési igényű tanulók megkülönböztetett figyelmet és 

fejlesztőpedagógusi segítséget, megtámogatást kapnak, 

egészen az érettségi megkezdéséig  

Hogyan történik a 

tanulók egészséges és 

környezettudatos 

életmódra nevelése?   
   

•  

   

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete 

és gyakorlata a pedagógiai programban előírtak szerint a 

munkatervben szerepel, és –Ökoiskola lévén – az éves 

beszámolókból külön is követhető.   

 •  
A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a 

gyakorlatban alkalmazzák a témahetek elemeit.  

  

 
•   Célunk a fenntarthatóságra, a környezettudatosságra nevelés.  

 •      Iskolánk és közvetlen környezete, az egyetemi campus 

személyi  és  tárgyi  környezete igyekszik segíteni azon pozitív 

beállítódások,  magatartások  kialakulását,  amelyek  az  

egészséges  életvitellel kapcsolatos szemléletet és magatartást 

fejlesztik.  

 •  Arra törekszünk, hogy tanulóink ismerjék és becsüljék a  

  természet és a kultúra változatosságát.  

 •  

  

Arra neveljük tanulóinkat, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre 

tekintettel használják.  

2. Személyiség- és közösségfejlesztés   

Közösségfejlesztés   

Önértékelési 

szempontok   

Intézményi elvárások    
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Hogyan segíti az 

intézmény a tanulók 

együttműködését?   

   Az iskola nevelési célkitűzéseinek egyike a közösségi életforma, 

a közösségi normák elsajátíttatása. Az iskola 

hagyományrendszerében szereplő programok (az 

osztálykirándulások, Luca napi vásár, karácsonyi koncert,  

Hóvirágbál, Szalagavató, hivatalos ünnepek műsorai, 

projektnapok) lehetőséget adnak a közösségek kialakítására, 

formálására, a közösségi értékek megismertetése.  

    Szeretnénk, ha diákjaink a tudás megszerzése mellett, illetve ezen 

keresztül önálló személyiségű, érett emberekké válnának, de 

legalább olyan fontos, hogy társaik iránt érzékeny, közösségi 

szellemű felnőttekké, művészekké váljanak. A közösségi élet 

megszervezésében szerepet kap a Diákönkormányzat, de fontos 

szerepet szánunk a Szülői Szervezetnek is, mely szervezetek 

működését a nevelőtestület és az iskola vezetése maximálisan 

támogatja.  

Mivel az iskolai nevelőmunkánk szülői közreműködés nélkül 

nehezen tud érvényesülni, ezért a cél olyan érdemi, kölcsönös 

kapcsolat kialakítása szülő és iskola között, mely érvényesíti 

mind a szülőt, mind a tanulót, mind a pedagógust megillető 

jogokat, ugyanakkor ügyel kötelességeik maradéktalan 

betartására.  

 A tanárok és tanulók kapcsolattartása online és személyesen is 

gördülékeny, levelezési csoportok, email-ezés segíti a napi 

kommunikációt.  

Az intézmény 

közösségépítő 

tevékenységei hogyan, 

milyen keretek között 

valósulnak meg?   

  

Bevonjuk a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a 

szervezeti és tanulási kultúrát fejlesztő programokba (pl.:  

kirándulások, Hóvirágbál, Szalagavató)  
   

   

   

  

  

3. Eredmények   

    

Önértékelési szempontok  

  Intézményi elvárások    



  

12   

Milyen eredményességi 

mutatókat tartanak 

nyilván az 

intézményben?   

    Rendszeresen vizsgáljuk, elemezzük és értékeljük a 6., 8. és a  
10. évfolyam országos kompetencia-mérésének eredményeit 

  

matematikából  és  szövegértés-szövegalkotásból.    
 
A  tanulóknak  és  szüleiknek  az  évfolyam  szintjéhez  mért 

képességpontok alakulásáról egyénileg visszajelzést adunk.     A 

vizsgaeredményeket rögzítjük, feldolgozzuk, megőrizzük, 

összehasonlíthatóvá tesszük.  

    A lemorzsolódási adatokat kezeljük, a KIR-ben rögzítjük.     

Ezen túl a munkaközösségek nyilvántartják és elemzik a 

szaktárgyakhoz köthető belső vizsgák (angol, történelem, 

matematika) eredményeit is.  
  

   

   

 

 

 

  

3. Eredmények   
   

Önértékelési szempontok 

   Intézményi elvárások    

  

  

   Nyilvántartjuk és elemezzük az alábbi intézményi   

 eredményeket:   

• kompetenciamérések eredményei   

• tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatkozóan 

•  versenyeredmények: országos szint, megyei szint, 

tankerületi szint, települési szint   

• továbbtanulási mutatók (bár esetünkben – lévén, hogy 

középiskolai diákjaink egyben már egyetemisták is – ilyen 

esetekben egyedi vizsgálódást kíván)  

• érettségi vizsgaeredmények   

• egyéb vizsgaeredmények (pl. belső vizsgák)  

• elismerések   

• lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, 

kimaradók, lemaradók)   

• Az országos kompetenciamérésen az intézmény  
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tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a háttérváltozók 

figyelembevételével) emelkedik/a jó eredményt megtartjuk.  

   

   
 
 

   

Milyen szervezeti 

eredményeket tud 

felmutatni az 

intézmény?   

  

Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó 

eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő.   

   Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan 

kiemelt tárgyak oktatása (pl. művészeti tárgyak, humán tárgyak) 

eredményes, amely mérhető módon is dokumentálható (az emelt- és 

középszintű érettségi tantárgyak aránya, eredményei, 

versenyeredmények, felvételi  

    eredmények, stb.).   

  
Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége 

hozzájárul.   

Hogyan hasznosítják a 

belső és külső mérési 

eredményeket?   

  

   Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási 

eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról.   

   

Az eredmények elemzése (kompetenciamérések, belső nyelvi 

vizsga, belső történelem vizsga, próbaérettségik, versenyeredmények 

stb.) és a szükséges szakmai tanulságok  levonása és visszacsatolása 

tantestületi feladat, melyet  

  

tantestületi értekezlet keretében évről-évre megteszünk.  
  

  A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az 

intézményi önértékelési eljárásában.   

3. Eredmények   
    



  

14   

Önértékelési szempontok 

   Intézményi elvárások    

Hogyan kísérik 

figyelemmel a tanulók 

további tanulási útját?   

  A tanulók további eredményeit felhasználjuk a pedagógiai 

munka fejlesztésére érettségijük és gimnáziumi tanulmányaik 

lezárulása után is, noha a nálunk lévő diákok – sajátos 

képzésükből fakadóan – már érettségijük
 
előtt is megkezdték 

felsőfokú tanulmányaikat is, táncművész-hallgatóként.  

   

  

 

  

  

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció   

Önértékelési 

szempontok   

Intézményi elvárások    

Milyen pedagógus 

szakmai közösségek 

működnek az 

intézményben, melyek a 

fő tevékenységeik?   

•  

   

•  

   

Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok 

együttműködése jellemző, (szakmai) munkaközösségek, egy 

osztályban tanító pedagógusok közössége.   

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki 

működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A 

munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével 

határozzák meg.   

 

•    
A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott.   

 •  

   

Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az 

intézményben, amely tervezett és szervezett formában zajlik.   

 

•  
Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen 

belüli együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése 

érdekében támaszkodik a munkájukra.   

  
 •  A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai 

folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése.   
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 •  A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség 

tevékenységének szervezése, irányítása, koordinálása, 

eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a 

vezetés és a pedagógusok között.  

  
 •  

A tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai közösségek 

tevékenységén túl a pedagógusok kezdeményezően 

együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő 

szakemberekkel a felmerülő problémák megoldásában.   

   

Hogyan történik a belső 

tudásmegosztás az 

intézményben?   

  
   

•  

   

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek 

komoly feladatot vállalnak.   

Hogyan történik az 

információátadás az 

intézményben?   

•  

   

Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs 

rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki.   

 •  

   

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az 

információáramlás és a kommunikáció.   

 •  
Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és 

papíralapú eszközeivel.   

    

•  

   

Az intézmény munkatársai számára biztosított a 

munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez 

való hozzáférés.   

 •  

   

Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, 

résztvevői a témában érdekeltek.   

 •  

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos 

információk szóban vagy írásban folyamatosan eljutnak a 

munkatársakhoz.   
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5. Az intézmény külső ka pcsolatai   

Önértékelési 

szempontok   

Intézményi elvárások    

Melyek az intézmény 

legfontosabb partnerei?   

•  

   

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos 

tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik.   

 •  
Speciális köznevelési oktatási intézményként működünk, 

céljainkat és feladatainkat csak akkor tudjuk megvalósítani, ha 

külső kapcsolatainkat oly módon tudjuk kialakítani, 

működtetni, hogy azok diákjaink ismereteit bővítsék, tanulási 

motivációját erősítsék. Ezek a kapcsolatok elősegítik azt, hogy 

szakmai együttműködés alakuljon ki, tevékenységünk 

eredményességéről visszacsatolást kapjunk, melynek 

hasznosításával iskolánk pedagógiai munkája gazdagodik.  

Kapcsolatot tartunk:  

 •      XIV. ker. Önkormányzattal  

 •  Baross Imre Artistaképző Szakgimnáziummal és Szakiskolával  

 •      hazai oktatási intézményekkel, a kerület többi iskolájával, 

valamint hazánk többi művészeti (szak) gimnáziumával  

 •      pedagógiai, szakmai intézetekkel, szervezetekkel a 

kapcsolattartás és folyamatos kapcsolatépítés kiemelt  

 •  feladatunk:  

 •      Független Pedagógiai Intézet  

 •      Oktatási Hivatal  

 •      Fővárosi Pedagógiai Intézet  

 •  Zuglói Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ  

 •      ÁNTSZ XIV. kerületi Intézete  

 •      kulturális intézményekkel  

 •      egyéb szervezetekkel  

 •      kapcsolatfelvétel más civil szervezetekkel, amelyek erősítik 

az iskola kapcsolatrendszerét   

Hogyan kapnak 

tájékoztatást a 

partnerek az intézmény 

eredményeiről?    

•  

   

  

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz 

tájékoztatási kötelezettségeinek.   
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Hogyan vesz részt az 

intézmény a közéletben   
(települési szint, 

járási/tankerületi 

szint, megyei szint, 

országos  szint)?   

•  

   

Az intézmény diákjai - a fenntartó egyetértésében és 

szervezésével is - részt vesznek a különböző társadalmi, 

szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben  

(jótékonysági előadások, karácsonyi misszió a Bethesda 

Kórházban stb.)  

 •  

   

  

  

Az intézmény megszervezi a tanulók számára a közösségi 

szolgálatot.   

   

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

6. A pedagógiai munka feltételei   

Tárgyi, infrastrukturális feltételek   

Önértékelési 

szempontok   

Intézményi elvárások    

Milyen az IKT-eszközök 

kihasználtsága?   
• Az intézmény és pedagógusai az IKT-eszközeit rendszeresen 

alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, az eszközök 

kihasználtsága, tanórán való alkalmazásuk nyomon 

követhető.   

6. A pedagógiai munka feltételei   

Személyi feltételek   

Önértékelési 

szempontok   

Intézményi elvárások    

Hogyan felel meg a 

humánerőforrás az 

intézmény képzési 

struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, 

céljainak?   

• Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális 

képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka 

humánerőforrás-szükségletéről.   

   

• A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a 

felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.   

   

• A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok 

elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés kiemelt 

hangsúlyt kap.   

   

• A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, 

oktató munka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak.   

   

• A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, 

ellenőrzésének feladataira.   

   

  

  

   

    

  

   
  



  

 

6. A pedagógiai munka feltételei   

Szervezeti feltételek   

Önértékelési 

szempontok   

Intézményi elvárások    

Milyen szervezeti 

kultúrája van az 

intézménynek, milyen 

szervezetfejlesztési   

• Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a 

szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében.   

  

 eljárásokat, módszereket 

alkalmaz?   

   
   

•  

   

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, 

együttműködésére a magas szintű belső igényesség, 

hatékonyság jellemző.   

 •  
Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó 

tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen 

belül és kívül.   

Milyen az intézmény 

hagyományápoló, 

hagyományteremtő 

munkája?   

•  

   

Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok 

megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten 

érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka 

részét képezik.   

 
•  

   

Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és 

ápolják az intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új 

hagyományok teremtésére.   

Hogyan történik az 

intézményben a 

feladatmegosztás, 

felelősség- és 

hatáskörmegosztás?   

•  

   

•  

   

A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása 

egyértelmű, az eredményekről rendszeresen beszámolnak.   

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés 

alapján történik.   

 
•  

   

A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi 

szabályozásában (SZMSZ) rögzítetteknek, és támogatják az 

adott feladat megvalósulását.   



  

 

Hogyan történik a 

munkatársak bevonása a 

döntés-előkészítésbe (és 

milyen témákban), 

valamint a 

fejlesztésekbe?   

•  

   

•  
   

Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés 

előkészítésbe történő bevonása - képességük, szakértelmük és a 

jogszabályi előírások alapján.   

Ennek rendje kialakított és dokumentált.   

Milyen az intézmény 

innovációs gyakorlata?   

•  

   

Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, 

érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést.   

 •  

   

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív 

gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra.   

 •  

A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, 

követésére, alkalmazására nyitott a testület és az 

intézményvezetés.   
   

   

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

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés   

Önértékelési 

szempontok   

Intézményi elvárások    

 

Hogyan jelennek meg a   

Kormány és az  

oktatásért felelős 

miniszter által kiadott  

tantervi szabályozó 

dokumentumban  

meghatározott célok a 

pedagógiai 

programban?   

•  

   

•  

   

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az 

oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó  

dokumentumban és az érettségi követelményekben 

foglaltakkal.   

A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal 

összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos 

nevelésioktatási feladatait, céljait.   



  

 

Hogyan történik a 

pedagógiai programban 

szereplő kiemelt 

stratégiai célok 

operacionalizálása,  

megvalósítása?   

•  

   

•  

   

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai 

programjában foglaltak megvalósulását.   

Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény 

tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az éves 

munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben 

rögzítésre is kerül.   

 

•    

A tervek nyilvánossága biztosított.   

 
•  

   

A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves 

intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt 

céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a 

megvalósulást jelző eredménymutatók.   

 
•  

   

A képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények 

ismeretében, azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a 

munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény 

jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak.   

 •  A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató papír 

alapú és digitális tankönyvek, segédanyagok kiválasztása és 

alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal 

összhangban történik.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

II. A PEDAGÓGUSMUNKÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ   

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK  

  

  

1. Pedagógiai módszertani felkészültség  

  

  

Pedagógiai módszertani felkészültség  

Szempontok   Intézményi elvárások  

Milyen a módszertani fel- 

készültsége?  

Milyen módszereket al- 

kalmaz a tanítási órákon és 

egyéb foglalkozásokon?  

• Pedagógiai tevékenysége biztos módszertani tudást 

tük- röz.  
  

• Ismeri az intézményében folyó pedagógiai munka tar- 

talmi meghatározására és szervezésére vonatkozóan al- 

kalmazott, a Kormány és az oktatásért felelős miniszter 

által kiadott tantervi szabályozó dokumentumokat és az 

intézménye pedagógiai programjának főbb tartalmait.  

  

• Ismeri és tudatosan alkalmazza a tanulócsoport sajátos-  

  ságaihoz igazodó megismerési folyamatokat, nevelési 

tanítási módszereket, eszközöket.  

Hogyan, mennyire illesz- 

kednek az általa alkalma- 

zott módszerek a tan- 

anyaghoz?  

  

  

  

  

Ismeri és tudatosan felhasználja szakterülete, tantárgya 

kapcsolatait más műveltségterületekkel, tantárgyakkal.  

Ismeri a szakterülete, tantárgya szempontjából fontos 

információforrásokat, azok pedagógiai felhasználásá- 

nak lehetőségeit, megbízhatóságát, etikus alkalmazását.  

   Fogalomhasználata szakszerű, az adott pedagógiai 

helyzethez igazodó.  

  

  

 

  

2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges 

ön- reflexiók  

  



  

 

  

Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges 

önreflexiók  

Szempontok   Intézményi elvárások  

Milyen a pedagógiai terve- 

zőmunkája: tervezési do- 

kumentumok, tervezési 

módszerek, nyomon követ-  

hetőség, megvalósíthatóság, 

realitás?  

• Egységes rendszerbe illesztve tervezi az adott pedagó- 

giai céloknak megfelelő stratégiákat, folyamatot, mun- 

kaformát, módszereket, eszközöket.  

  

• Pedagógiai fejlesztési terveiben kiemelt szerepet kap a 

tanulók tevékenységeinek fejlesztése.  

Hogyan viszonyul a terve- 

zés a tanulók adottságai- 

hoz, igényeihez?  

  

  

  

  

Terveiben szerepet kap a tanulók motiválása motiváció- 

juk fejlesztése.  

Tervező tevékenysége során a tanulási folyamatba il- 

leszti a foglalkozáson, a tanórán kívüli ismeret- és ta- 

pasztalatszerzési lehetőségeket.  

 

  
Megtervezi a tanulók és nevelt oktatott csoportok érté- 

kelésének módszereit, eszközeit.  

A tervezés során hogyan 

érvényesíti a Nemzeti alap- 

tanterv és a pedagógiai 

program nevelési céljait, 

hogyan határoz meg peda-  

gógiai célokat, fejleszthető 

kompetenciákat?  

 Tervei készítése során figyelembe veszi az intézménye 

vonatkozásában alkalmazott tantervi, tartalmi és intéz- 

ményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt, ok- 

tatott egyének és csoportok fejlesztési célját.  

Hogyan épít tervezőmun- 

kája során a tanulók előze- 

tes tudására és a tanuló- 

csoport jellemzőire?  

• Tervező tevékenységében épít a szociális tanulásban 

rejlő lehetőségekre.  

  

• A tanulók optimális fejlődését elősegítő, az egyéni fej- 

lődési sajátosságokhoz igazodó, differenciált tanítási- 

tanulási folyamatot tervez.  

  

• A tanulók fejlettségére is figyelemmel bevonja őket a 

nevelés-oktatás és tanulás-tanítás tervezésébe.  

  

  



  

 

 

 

 

 

3. A tanulás támogatása  

  

  

 A tanulás támogatása  

Szempontok   Intézményi elvárások  

Mennyire tudatosan és az 

adott helyzetnek mennyire  

megfelelően választja meg 

és alkalmazza a tanulás- 

szervezési eljárásokat?  

  

  

  

Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi ál- 

lapotát.  

A tanulók hibázásait tévesztéseit a tanulási folyamat 

szerves részeinek tekinti, és a megértést segítő módon 

reagál rájuk.  

Hogyan motiválja a tanu- 

lókat? Hogyan kelti fel a  

tanulók érdeklődését, és 

hogyan tartja fenn a tanu- 

lók figyelmét, érdeklődé- 

sét?  

 Felkelti és fenntartja a tanulók érdeklődését.  

Hogyan fejleszti a tanulók 

gondolkodási, probléma- 

megoldási- és együttműkö- 

dési képességét?  

 Feltárja és szakszerűen kezeli a tanulási folyamat során 

tapasztalt megértési nehézségeket.  

  
  

Milyen tanulási teret, tanu- 

lási környezetet hoz létre a 

tanulási folyamatra?  

• A tanulás támogatása során épít a tanulók egyéni céljai- 

ra és szükségleteire a tanuló és tanulócsoport sajátossá- 

gaira.  
  

• Nyugodt és biztonságos nevelési, tanulási környezetet 

teremt.  



  

 

Hogyan alkalmazza a tanu- 

lási folyamatban az infor- 

máció-kommunikációs 

technikákra épülő eszkö- 

zöket, digitális tananyago- 

kat? Hogyan sikerül a he- 

lyes arányt kialakítania a 

hagyományos és az infor- 

máció-kommunikációs 

technológiák között?  

• Ösztönzi a tanulókat a hagyományos és az info- 

kommunikációs eszközök célszerű, kritikus, etikus 

használatára a tanulási folyamatban.  
  

• Támogatja a tanulók önálló gondolkodását, elismeri, és 

a tanítás-tanulási folyamat részévé teszi kezdeménye- 

zéseiket és ötleteiket.  

  

  

  

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő 

sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség  

  

  

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanuló többi tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges  

megfelelő módszertani felkészültség  

Szempontok   Intézményi elvárások  

Hogyan méri fel a tanulók 

értelmi, érzelmi, szociális és 

erkölcsi állapotát? Milyen 

hatékony tanuló- 

megismerési technikákat 

alkalmaz?  

• A nevelési- oktatási folyamatban a tanulók értelmi, ér- 

zelmi, szociális és testi sajátosságaira egyaránt kiemelt 

figyelmet fordít.  

  

• Tudatos értékválasztásra és saját értékrendjük kialakí- 

tására ösztönzi a tanulókat.  

  

• Tudatosan alkalmazza a tanulók sokoldalú megismeré- 

sét szolgáló pedagógiai-pszichológiai módszereket.  



  

 

Hogyan jelenik meg az 

egyéni fejlesztés, a személyi- 

ségfejlesztés a pedagógiai 

munkájában, a tervezésben 

(egyéni képességek, adott- 

ságok, fejlődési ütem, szoci- 

okulturális háttér)?  

• Tudatosan teremt olyan pedagógiai helyzeteket, ame- 

lyek segítik a tanulók komplex személyiségfejlődését.  

  

• Tiszteletben tartja a tanulók személyiségét, tudatosan 

keresi a bennük rejlő értékeket, a tanulókhoz felelősen 

és elfogadóan viszonyul.  

• Megismerteti a tanulókkal az érintett korosztályra a 

tantervi, tartalmi szabályozókban meghatározott egye- 

temes emberi és nemzeti értékeket és azok tiszteletére 

neveli őket.  

Milyen módon differenciál, 

alkalmazza az adaptív okta- 

tás gyakorlatát?  

 Az együttnevelés keretei között is módot talál a tanulók 

esetében az egyéni fejlődés lehetőségeinek megterem- 

tésére.  

Milyen terv alapján, hogyan 

foglalkozik a kiemelt fi-  

gyelmet igénylő tanulókkal, 

ezen belül a sajátos nevelési 

igényű, a beilleszkedési,  

  

  Felismeri a tanulók személyiségfejlődési - az esetlege- 

sen jelentkező - tanulási nehézségeit, és képes számuk- 

ra hatékony segítséget nyújtani, vagy szükség esetén 

más szakembertől segítséget kérni.  

 

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanuló többi tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges  

megfelelő módszertani felkészültség  

Szempontok  Elvárások  

tanulási, magatartási nehéz-  

séggel küzdő, a kiemelten 

tehetséges tanulókkal, illet- 

ve a hátrányos és halmozot- 

tan hátrányos helyzetű ta- 

nulókkal?  

  

 Felismeri a tanulókban a tehetség ígéretét, és tudatosan 

segíti annak kibontakoztatását.  

  

  

  

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyi- 

tottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztály- főnöki tevékenység  

  

  



  

 

  

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitott- 

ság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnö-  

ki tevékenység  

Szempontok  Elvárások  

Milyen módszereket, eszkö- 

zöket alkalmaz a közösség 

belső struktúrájának feltá- 

rására?  

 A pedagógus az általa vezetett, fejlesztett tanuló- és ta- 

nulócsoportok fejlesztését a közösségfejlesztés folya- 

matának ismeretére, és a csoportok tagjainak egyéni és 

csoportos szükségleteire, sajátosságaira alapozza.  

 

Hogyan képes olyan nevelé- 

si, tanulási környezet kiala- 

kítására, amelyben a tanu- 

lók értékesnek, elfogadott- 

nak érezhetik magukat, 

amelyben megtanulják tisz- 

telni, elfogadni a különböző 

kulturális közegből, a kü- 

lönböző társadalmi réte- 

gekből jött társaikat, a kü- 

lönleges bánásmódot igény- 

lő, és a hátrányos helyzetű  

  

  

  

  

  

  

  

Ösztönzi a tanulók közötti véleménycserét, fejleszti 

kommunikációs képességüket, fejleszti a tanulókban az 

érvelési kultúrát.  

Pedagógiai feladatai során figyelembe veszi és érték- 

ként közvetíti a tanulók és tanulóközösségek eltérő kul- 

turális, társadalmi háttérből adódó sajátosságait.  

A tanulókat egymás elfogadására, tiszteletére, kölcsö- 

nös támogatására, előítélet mentességre neveli.  

Pedagógiai tevékenységében a nevelt, oktatott tanulók  

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitott- 

ság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnö-  

ki tevékenység  

Szempontok   Intézményi elvárások  

tanulókat is?  életkorából következő fejlődés-lélektani jellemzőik is- 

merete tükröződik.  

Hogyan jelenik meg a kö- 

zösségfejlesztés a pedagógiai 

munkájában (helyzetek te- 

remtése, eszközök, az in- 

tézmény szabadidős tevé- 

kenységeiben való részvé- 

tel)?  

 Megteremti az általa irányított nevelési, oktatási folya- 

mat során az együttműködési képességek fejlődéséhez 

szükséges feltételeket.  



  

 

Melyek azok a probléma- 

megoldási és konfliktuske- 

zelési stratégiák, amelyeket 

sikeresen alkalmaz?  

• Szakszerűen és eredményesen alkalmazza a konfliktu- 

sok megelőzésének és kezelésének módszereit.  

  

• A tanulók nevelése, oktatása során a közösség iránti 

szerepvállalást erősítő helyzeteket teremt.  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése  

  

  

  

A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése  

Szempontok  Elvárások  

Milyen ellenőrzési és értéke- 

lési formákat alkalmaz?  

  A tantervi tartalmakat a tanulók egyéni pedagógiai - 

pszichológiai szükségleteihez is igazodva eredménye- 

sen és adaptív módon alkalmazza.  

   

  

Változatos pedagógiai értékelési módszereket alkal- 

maz, a nevelési-oktatási folyamatban célzottan alkal- 

mazza a diagnosztikus, a fejlesztő és összegző értékelé- 

si formákat.  

   

  

Az adott nevelési helyzetnek megfelelő ellenőrzési, ér- 

tékelési módszereket használ.  

   
Pedagógiai céljainak megfelelő ellenőrzési, értékelési 

eszközöket választ vagy készít.  

A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése  

Szempontok  Elvárások  



  

 

    

• A tanulóknak személyre szabott értékelést ad.  

  

• Az intézményi pedagógiai programmal összhangban 

alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rend- 

szert és módszereket, azok szempontjait az általa meg- 

kezdett nevelési-oktatási folyamat elején megismerteti 

a tanulókkal, a szülőkkel.  

Mennyire támogató, fejlesz- 

tő szándékú az értékelése?  

• A tanulói tevékenység rendszeres ellenőrzésének ered- 

ményeit szakszerűen elemzi, értékelésüket rendszere- 

sen felhasználja fejlesztési céljainak feladatainak kije- 

lölésében.  

  

• Az értékelési módszerek alkalmazása során figyelembe 

veszi azok várható hatását a tanulók személyiségének 

fejlődésére.  

  

• A tanulók számára adott visszajelzései rendszeresek, 

egyértelműek, tárgyilagosak.  

Milyen visszajelzéseket ad a 

tanulóknak? Visszajelzései 

támogatják-e a tanulók ön- 

értékelésének fejlődését?  

 Elősegíti a tanulók önértékelési képességének kialaku- 

lását, fejlődését.  

  

  

  

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

  

  

 

  

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

Szempontok   Intézményi elvárások  



  

 

Szakmai és nyelvi szem- 

pontból igényes-e a nyelv- 

használata (életkornak meg- 

felelő szókészlet, artikulá- 

ció, beszédsebesség, stb.)?  

 Tevékenysége során az intézményi pedagógiai prog- 

ramhoz igazodóan és a pedagógiai céljainak megfelelő- 

en érthetően és hitelesen kommunikál.  

Milyen módon működik 

együtt pedagógusokkal és a 

pedagógiai munkát segítő 

más felnőttekkel a pedagó- 

giai folyamatban?  

• A tanulók nevelése-oktatása érdekében kezdeményező- 

en együttműködik a pedagógustársaival, szakmai 

mesterekkel, a pedagógiai munkát segítő 

szakemberekkel és a szülőkkel.  
  

• A tanulókkal történő együttműködés elveit és formáit 

az alkalmazott pedagógiai program és az intézményi 

dokumentumok keretei között a tanulók személyiség- 

fejlődését figyelembe véve alakítja ki és valósítja meg.  

Reális önismerettel rendel- 

kezik-e? Jellemző-e rá a 

reflektív szemlélet? Hogyan 

fogadja a visszajelzéseket? 

Képes-e önreflexióra? Ké- 

pes-e önfejlesztésre?  

• Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos rendsze- 

res visszajelzéseket, nyitott azok befogadására.  
  

• Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli az állás- 

pontját, képes másokat meggyőzni, és ő maga is meg- 

győzhető.  

  

  

 

 

 

  

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

  

  

  

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

Szempontok   Intézményi elvárások  

Saját magára vonatkozóan 

hogyan érvényesíti a fo- 

lyamatos értékelés, fejlő- 

dés, továbblépés igényét?  

• Tisztában van személyiségének sajátosságaival, és al- 

kalmazkodik a szerepvállalásokhoz.  
  

• Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi.  

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  



  

 

Szempontok   Intézményi elvárások  

Mennyire tájékozott peda- 

gógiai kérdésekben, hogyan 

követi a szakmában történ- 

teket?  

• A pedagógiai feladatok megoldásában együttműködik 

pedagógustársaival, munkaközösségeivel, a nevelő- 

oktató munkát segítő munkatársaival, a tanuló fejlődé- 

sét támogató más szakemberekkel.  

  

• Fontos számára tudásának folyamatos megújítása, a 

megszerzett tudását a pedagógiai gyakorlatában ered- 

ményesen alkalmazza.  

Hogyan nyilvánul meg 

kezdeményezőképessége, 

felelősségvállalása a mun- 

kájában?  

 Részt vesz szakmai kooperációkban, problémafelveté- 

seivel, javaslataival kezdeményező szerepet vállal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

III. A VEZETŐT ÉRINTŐ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK  
  

  

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és 
operatív irányítása   

  

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása  

Szempontok  Elvárások  

Milyen módon biztosítja, 

hogy a tanulás a tanulói 

eredmények javulását 

eredményezze?  

• Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megje- 

lenő nevelési-oktatási alapelvek, célok és feladatok meg- 

határozásában.  

• Együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak 

érdekében, hogy az intézmény elérje a tanulási eredmé-  

 nyekre vonatkozó deklarált céljait.  

 A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére, a tanulói 

eredmények javítására összpontosító nevelő–oktató mun- 

kát vár el.  

Hogyan biztosítja a méré- 

si, értékelési eredmények 

beépítését a tanulási- 

tanítási folyamatba?  

• Az intézményi működést befolyásoló azonosított, össze- 

gyűjtött, értelmezett mérési adatokat, eredményeket fel- 

használja a stratégiai dokumentumok elkészítésében, az 

intézmény jelenlegi és jövőbeli helyzetének megítélésé- 

ben, különösen a tanulás és tanítás szervezésében és irá- 

nyításában.  

• A kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről 

szóló információkat, a központi mérési eredményeket 

elemzi, és levonja a szükséges szakmai tanulságokat.  

• Beszámolót kér a tanulói teljesítmények folyamatos mé- 

résén alapuló egyéni teljesítmények összehasonlításáról, 

változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasznál- 

ják a tanuló fejlesztése érdekében.  

Hogyan biztosítja a fej- 

lesztő célú értékelést, 

visszajelzést, reflektivitást 

az intézmény napi gya- 

korlatában?  

• Irányításával az intézményben kialakítják a tanulók érté- 

kelésének közös alapelveit és követelményeit, melyekben 

hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg.  

• Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajel- 

zés beépül a pedagógiai kultúrába.  



  

 

Hogyan gondoskodik ar- 

ról, hogy a helyi tanterv, 

a tanmenetek, az alkal- 

mazott módszerek a tanu- 

lói igényeknek megfelel- 

jenek, és hozzájáruljanak 

a továbbhaladáshoz?  

• A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi tantervet a ke- 

rettantervre és az érettségi követelményekre alapozva az 

intézmény sajátosságaihoz igazítja.  

• Irányítja a tanmenetek kidolgozását és összehangolását 

annak érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a helyi tan- 

terv követelményeinek teljesítését valamennyi tanuló 

számára.  

Hogyan működik a diffe- 

renciálás és az adaptív 

oktatás az intézményben 

és saját tanítási gyakorla- 

tában?  

  

  

Irányítja a differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítá- 

sát célzó tanulástámogató eljárásokat, a hatékony tanulói 

egyéni fejlesztést.  

Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanu- 

lók (tehetséggondozást, illetve felzárkóztatást igénylők) 

speciális támogatást kapjanak.  

   Nyilvántartja a korai intézményelhagyás kockázatának 

kitett tanulókat, és aktív irányítói magatartást tanúsít a 

lemorzsolódás megelőzése érdekében. 
  

  

 

 

2. A változások stratégiai vezetése és 

operatív irányítása 

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

Szempontok  Elvárások  

Hogyan vesz részt az in- 

tézmény jövőképének ki- 

alakításában?  

  
• A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi 

az intézmény külső és belső környezetét, a folya- 

matban lévő és várható változásokat.  

• Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, ér- 

tékrendjének, pedagógiai és nevelési elveinek meg- 

ismerését és tanulási-tanítási folyamatokba épülését.  

• Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai program 

alapelvei, célrendszere a vezetői pályázatában meg- 

fogalmazott jövőképpel fejlesztő összhangban van- 

nak.  



  

 

Hogyan képes reagálni az 

intézményt érő kihívások- 

ra, változásokra?  

  
• Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső válto- 

zásokat, konstruktívan reagál rájuk, ismeri a változ- 

tatások szükségességének okait.  

• A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, 

valamint a kockázatokat és azok elkerülési módját 

megosztja kollégáival, a felmerülő kérdésekre vá- 

laszt ad.  

• Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megter- 

vezni, értékelni és végrehajtani.  

Hogyan azonosítja azokat a 

területeket, amelyek stra- 

tégiai és operatív szem- 

pontból fejlesztésre szorul- 

nak?  

  

  

  

Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulá- 

sát.  

Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit 

és gyengeségeit (a fejlesztési területeket), ehhez fel- 

használja a belső és a külső intézményértékelés 

eredményét.  

Milyen lépéseket tesz az 

intézmény stratégiai céljai- 

nak elérése érdekében?  

   

Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú tervei- 

nek lebontását és összehangolását, biztosítja azok 

megvalósítását, értékelését, továbbfejlesztését.  

   A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat- 

meghatározások pontosak, érthetőek, a feladatok 

végrehajthatók.  

Hogyan teremt a környeze- 

te felé és a változásokra 

nyitott szervezetet?  

  
• Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény 

partnereit a megjelenő változásokról, lehetőséget 

biztosít számukra az önálló információszerzésre  

(konferenciák, előadások, egyéb források).  

• A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a tanulás- 

tanítás eredményesebbé tételére irányuló kezdemé- 

nyezéseket, innovációkat, fejlesztéseket.  

  

  

  

 

 

 

 



  

 

 

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív 

irányítása  
  

  

  

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása  

Szempontok  Elvárások  

Hogyan azonosítja erőssége- 

it, vezetői munkájának fej- 

leszthető területeit, milyen 

az önreflexiója?  

  
• Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák 

véleményére.  

• Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, 

ismeri erősségeit és korlátait.  

• Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit elis- 

meri, a tanulási folyamat részeként értékeli.  

Milyen mértékű elkötele- 

zettséget mutat önmaga 

képzése és fejlesztése iránt?  

  

 A tanári szakma és az iskolavezetés területein kere- si 

az új szakmai információkat, és elsajátítja azokat.  

 • Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értéke- 

lések, saját és mások tapasztalatai alapján folyama- 

tosan fejleszti.  

• Hiteles és etikus magatartást tanúsít. (Kommuniká- 

ciója, magatartása a pedagógus etika normáinak 

megfelel.)  

Időarányosan hogyan telje- 

sülnek a vezetői program- 

jában leírt célok, feladatok? 

Mi indokolja az esetleges 

változásokat, átütemezése- 

ket?  

  
• A vezetői programjában leírtakat folyamatosan fi- 

gyelembe veszi a célok kitűzésében, a tervezésben, 

a végrehajtásban.  

• Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pá- 

lyázat tartalmának felülvizsgálatát, ezt világossá te- 

szi a nevelőtestület és valamennyi érintett számára.  

  

  

 

  

4. Mások stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 



  

 

  

  

4. Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása  

Szempontok  Elvárások  

Hogyan osztja meg a veze- 

tési feladatokat a vezető- 

társaival, kollégáival?  

  
• A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét 

egyértelműen meghatározza, felhatalmazást ad.  

• A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai 

munkakörébe, majd a továbbiakban a leadott döntési- 

és hatásköri jogokat ő maga is betartja, betartatja.  

4. Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása  

Szempontok  Elvárások  

Hogyan vesz részt szemé- 

lyesen a humánerőforrás 

ellenőrzésében és értékelé- 

sében?  

  
• Irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi 

ellenőrzési-értékelési rendszer kialakításában (az or- 

szágos önértékelési rendszer intézményi adaptálásá- 

ban) és működtetésében.  

• Részt vállal a pedagógusok óráinak látogatásában, 

megbeszélésében.  

• A pedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő 

szemléletet érvényesíti, az egyének erősségeire fóku- 

szál.  

Hogyan inspirálja, moti- 

válja és bátorítja az in- 

tézményvezető a munka- 

társakat?  

  
• Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejleszté- 

sére. A feladatok delegálásánál az egyének erősségei- 

re épít.  

• Alkalmat ad a pedagógusoknak személyes szakmai 

céljaik megvalósítására, támogatja munkatársait ter- 

veik és feladataik teljesítésében.  

Hogyan tud kialakítani  

együttműködést, hatékony 

csapatmunkát a kollégák 

között?  

  
• Aktívan működteti a munkaközösségeket, az egyéb 

csoportokat (projektcsoport például intézményi önér- 

tékelésre), szakjának és vezetői jelenléte fontosságá- 

nak tükrében részt vesz a team munkában.  

• Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen 

belüli együttműködéseket.  



  

 

Milyen módon biztosítja és 

támogatja az érintettek, a 

nevelőtestület, az intéz- 

mény igényei, elvárásai 

alapján kollégái szakmai 

fejlődését?  

  

  

  

A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy 

állítja össze, hogy az megfeleljen az intézmény 

szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai 

karriertervének.  

Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző 

formáit.  

4. Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása  

Szempontok  Elvárások  

Hogyan vonja be a vezető 

az intézményi döntéshoza- 

tali folyamatba a pedagó- 

gusokat?  

  
• Az intézményi folyamatok megvalósítása során meg- 

jelenő döntésekbe, döntések előkészítésébe bevonja 

az intézmény munkatársait és partnereit.  

• A döntésekhez szükséges információkat megosztja az 

érintettekkel.  

• Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figye- 

lembe véve hoz döntéseket, old meg problémákat és 

konfliktusokat.  

Mit tesz a nyugodt mun- 

kavégzésre alkalmas, pozi- 

tív klíma és támogató kul- 

túra megteremtése érdek- 

ében?  

  
• Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes mun- 

katársi körével, odafigyel problémáikra, és választ ad 

kérdéseikre.  

• Olyan tanulási környezetet alakít ki, ahol az intéz- 

mény szervezeti és tanulási kultúráját a tanulási fo- 

lyamatot támogató rend jellemzi (például mindenki 

által ismert szabályok betartatása).  

• Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gon- 

dolkodást, az újszerű ötleteket.  

  

  

 

 

 

 

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és 
operatív irányítása 

 



  

 

 

 

 

 

  

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása  

Szempontok  Elvárások  

Hogyan történik a jogsza- 

bályok figyelemmel kísé- 

rése?  

 
 

 

- Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény 

mű- ködését befolyásoló jogi szabályozók 

változásait.  

  - A pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz 

szükséges jogszabály-változásokról folyamatosan 

tá- jékoztatja.  

Hogyan tesz eleget az 

in- tézményvezető a 

tájékoz- tatási 

kötelezettségének?  

 - Az érintettek tájékoztatására többféle 

kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, 

nyomtatott, elektronikus, közösségi média stb.) 

működtet.  

- A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, 

szakszerű kommunikáción alapul. 

Hogyan történik az 

intéz- ményi 

erőforrások elem- zése, 

kezelése (emberek, 

tárgyak és eszközök, 

fizi- kai környezet)?  

 

- Hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást való- 

sít meg (egyenletes terhelés, túlterhelés elkerülés stb.).  

- Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény 

mint létesítmény, és a használt eszközök biztonságos 

működtetésének megszervezése (például nyelvi labor, 

sportlétesítmények eszközei, taneszközök, IKT esz- 

közök).  

Hogyan biztosítja az in- 

tézményvezető az intéz- 

ményi működés 

nyilvános- ságát, az 

intézmény pozi- tív 

arculatának kialakítá- 

sát?  

 

- Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak 

megfelelően hozza nyilvánosságra.  

- A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolat- 

tartás érdekében kommunikációs eszközöket, csator- 

nákat működtet.  

Hogyan biztosítja az in- 

tézményi folyamatok, 

dön- tések 

átláthatóságát?  

 

 - Szabályozással biztosítja a folyamatok nyomon 

követhetőségét, ellenőrizhetőségét.  
   - Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. 



  

 

Milyen, a célok elérését 

támogató 

kapcsolatrend- szert 

alakított ki az intéz- 

ményvezető?  

  
• Személyesen irányítja az intézmény partneri körének 

azonosítását, részt vesz a partnerek képviselőivel és a 

partnereket képviselő szervezetekkel (például DÖK, 

szülői képviselet, mesterek, kollégiumi nevelők) 

történő kapcsolattartásban.  

• Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően ha- 

tékonyan együttműködik a fenntartóval az emberi, 

pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében.  

 

 

 

 

Bp., 2019. 11. 30.              Ágoston-Vas Ottilia  

       Központi igazgató 

 


