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Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai 

Intézményi tanfelügyelet 2019 

 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

Kiemelkedő tevékenységek 

• Intézményi dokumentumok egymásra épülése. Pályázati lehetőségek kiaknázása. A 

Komplex Alapprogram bevezetése, élmény alapú tanulás lehetőségeinek 

megteremtése. 

 

Fejleszthető tevékenységek 

• A tanulók neveltségi szintjének növelése a katolikus iskolai nevelés adta lehetőségek 

tükrében. A tanulói kulcskompetenciák fejlesztése, mérési eredmények jobbítása, erre 

további tervek kidolgozása. 

 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

Kiemelkedő tevékenységek 

• A hátránykompenzáció érdekében a tanulók gyakorlati tevékenység során, a 

mindennapi iskolai életbe ágyazottan, indirekt módszerekkel sajátítják el és fogadják 

be, alkalmazzák az egészséges életmód, a környezettudatos magatartás normáit. 

Tehetséggondozás, egyéni fejlesztések. Változatos közösségi programok szervezése, 

keresztény értékrend átadása, erősítése. 

 

Fejleszthető tevékenységek 

• A tervezés kezdeti szakaszába bevonva nagyobb létszámú aktív szülői réteg 

mozgósítása. 

 

 

3. Eredmények 

 

Kiemelkedő tevékenységek 

• Az intézmény külső partnereivel való szoros együttműködés. A tanulók 

továbbtanulására, beiskolázására fordított kiemelt tevékenység. 

 

Fejleszthető tevékenységek 

• A mérési eredmények javítására további intézkedési tervek kidolgozása. 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

Kiemelkedő tevékenységek 

• Innovációs törekvések, pályázatokban való részvétel. A nevelő-oktató munka 

érdekében tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, innovatív szakmai 

munka kialakítása. 

 

Fejleszthető tevékenységek 

• Az áttanító, óraadó pedagógusok információcseréjének fejlesztése a tanulók jobb 

megismerése és az eredményesebb haladás érdekében. 

 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Kiemelkedő tevékenységek 

• Az intézménynek jó a kapcsolata a fenntartóval, a szülőkkel és a közvetlen 

partnerekkel. A kapcsolattartás rendszeres és mélyreható, bizalomra épülő, kölcsönös 

nyitottság és lehetőségekkel teli kapcsolatrendszer jellemzi az iskolát. Az intézmény 

tanulói és pedagógusai aktívan részt vesznek a helyi és regionális szerepléseken, 

versenyeken, rendezvényeken. 

 

Fejleszthető tevékenységek 

• A kiemelkedő nevelő-oktató munka elismerésére díjak felkutatása, partnerek keresése 

a jutalmazásra. 

 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 

Kiemelkedő tevékenységek 

• A pedagógusok képzettsége, végzettsége megfelel a nevelő-oktató munka 

feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. Az intézmény munkatársai képességük, 

szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik az innovációs törekvéseket. 

Az intézmény számára kiemelten fontos a hagyományok ápolása, az értékek 

megőrzése, új hagyományok teremtése. Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget 

teremtenek, az intézmény vezetése támogató ebben és igyekszik megteremteni a 

feltételeket, figyelembe venni az egyéni és intézményi érdekeket. 

 

Fejleszthető tevékenységek 

• Hangsúlyosabban jelenítse meg az intézmény a tárgyi, dologi feltételeket az éves 

munkatervekben, beszámolókban. Az infrastruktúra fejlesztése a törvényi 

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

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 

 

Kiemelkedő tevékenységek 

• A Pedagógiai Program szervesen illeszkedik, és koherens egységet alkot a miniszter 

által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal. A célok 

meghatározásánál figyelembe veszik az intézmény sajátosságait. Az intézmény a 

stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan értékeli. 

Az intézmény napi gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás, elvárásoknak 

megfelelés. 

 

Fejleszthető tevékenységek 

• Az alapdokumentumokban a tagintézmény egyedi sajátosságainak megjelenítése. 

 


