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Értékelés 

1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 
 
1.1.1. 
Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív 
dokumentumainak koherens kialakítását. 
Az intézmény sajátos arculatánál fogva folyamatos a dokumentumok, különösen a 
Pedagógiai Program aktualizálása. A fenntartói változás, a környezeti változások 
alapján folyamatos az információgyűjtés és feldolgozás, munkacsoportok tekintik át a 
törvényi változásokat, a speciális környezeti tényezőkből adódó feladatokat. A 
rendelkezésre álló stratégiai és operatív dokumentumok alapján az iskola vezetése 
összehangolja az intézményeiben folyó tevékenységeket. Az éves munkaterv 
összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. 
(Éves munkatervek, PP) 
 
1.1.2. 
Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését 
befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), 
demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatók (például szociokulturális 
felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján 
készülnek. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését. 
A mérési mutatók elemzése, értelmezése megjelenik a jelzett dokumentumokban, de 
csak globális szinten, ezért részletesebb következtetéseket nem lehet levonni 
belőlük. Egyéb tényezők nem szerepelnek a felsorolt dokumentumokban. 
(Kompetencia mérések, munkatervek, PP) 
 
1.1.3. 
A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény 
munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. 
A munkatervek a munkaközösségi tervek ötvözeteként alakulnak ki, így maximálisan 
figyelembe vannak véve a munkatársi igények is. Az éves munkatervek nem 
mutatnak egységes képet, nem a megszokott módon szerepelnek bennük az egyes 
munkaközösségek. (Éves munkatervek, beszámolók, ped. interjú, vezetői interjú) 
 

1.1.4. 
Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 



A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a z intézmény fenntartója. Az 
előírásos együttműködés biztosított a fenntartóval. Az intézmény működését 
alapvetően a fenntartói célok, finanszírozás, alapozza meg, mindezt a vezetői interjú 
is alátámasztotta. Az iskolavezetés éves beszámolót készít a fenntartónak, a 
fenntartó által elvárt formai és tartalmi elemekkel, ehhez a szempontok előre 
ismertek, a munkaközösségek kitérnek az őket érintő aspektusokra. A Német 
Nemzetiségi Önkormányzathoz való tartozás a képzés sajátosságán alapuló 
elvárásoknak, szabályozásnak való megfelelést jelent. (ped. program, Alapító okirat, 
SZMSZ 4., 6, oldal, vezetői interjú) 

 
1.1.5. 
Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív 
tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. 
Az önértékelések a pedagógusok esetében korrekt módon bonyolódtak. A ciklus még 
nem zárult, így az intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés 
dokumentumainak összehangolása nem vizsgálható. (Munkatervek, helyszíni 
ellenőrzés során megismert dokumentumok, intézkedési tervek) 

 
1.1.6. 
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 
munkaközösségek terveivel. 
Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai 
munkaközösségek, meghatározott feladatok szerint. (Munkaközösségek 
beszámolója) Az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya 
egymásra épülő. A munkaközösség figyelembe veszi a munkatervben meghatározott 
célokat, feladatokat, ezek alapján készíti el az éves munkatervet. Nem minden 
munkaközösség dolgozta ki részletesen tanév elején a munkatervét. (Pedagógiai 
program, SZMSZ, munkatervek) 
 

1.2. Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok 

viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? 
 

1.2.7. 
Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival 
összhangban készülnek. 
Az intézmény sajátos helyzetben van, 2015 óta a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának fenntartásában működik. Így a nemzetiségi önkormányzat és a 
köznevelésirányítás mindenkire vonatkozó szempontjaihoz, jogszabályaihoz 
igazodva működnek. Az intézmény működése operatív tervezés alapján történik és a 
kitűzött stratégiai célok megvalósulását szolgálja. Figyelemmel kísérik a jogszabályi 
változásokat, és a dokumentumaikat ezzel összhangban készítik el. (Pedagógiai 
program, beszámoló, továbbképzési program, beiskolázási terv, interjú) 

 
1.2.8. 
Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a 
dokumentumokban nyomon követhető. 
A Pedagógiai Program és az SZMSZ átdolgozása a fenntartóváltással megtörtént. A 
jogszabályi rendelkezések, valamint a környezeti tényezők változása következtében 
folyamatosan aktualizálják. A stratégiai célok operatív feladatokra történő bontása az 



intézményi tervben megtörténik, így érvényesül a koherencia. A módosítások 
munkacsoportokban készítik elő, a változásokról egyenként szavazással döntenek. 
Az éves eseménytábla tartalmazza a konkrét feladat megjelölését, a munkaközösség 
tervben ezek megjelennek, a beszámolókban is követhetőek. (Pedagógiai program, 
munkatervek, beszámolók, vezetői interjú)) 
 

1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása? 
 

1.3.9. 
A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a 
stratégiai célok aktuális elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a 
továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv stb. aktuális céljai, feladatai.) 
Az egy-egy tanévre lebontott és tervezett oktatási-nevelési célok illeszkednek a 
pedagógiai programban található nevelési és oktatási célokhoz. A nevelési célok 
között kiemelt szerepet kap a diákok humánus értékeinek fejlesztése. (Pedagógiai 
program 11. oldal, munkatervek, beszámolók) 

 
1.3.10. 
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 munkaközösség és a diákönkormányzat is egységes elvek alapján, az előző tanév 
tapasztalataira építve készíti el éves tervét, megvalósításának tapasztalatait a 
következő év tervezésének alapjaként veszik figyelembe. Az intézményi 
dokumentumokban meghatározzák az intézmény nevelési-oktatási céljait, az 
ezekhez rendelt személyeket és területi felelősöket. (SZMSZ, munkaterv, 
munkaközösségi tervek, beszámolók) 

 
1.3.11. 
Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások 
kiválasztását, alkalmazását. 
Az intézmény kiemelt céljai: A magyarországi németség értelmiségi utánpótlásának 
kinevelése, a nemzetiségi identitástudat fejlesztése, a nemzetiségi hagyományok 
továbbadása, felkészítés a német nemzetiségi közéletben való részvételre. A 
Pedagógiai Programban külön fejezet foglalkozik ezen kérdés részletes leírásával, 
ezek a módszerek, eljárások csak nagy mértékben jelennek meg az éves 
munkatervekben. A nemzetiségi identitás erősítése (PP 18-19. oldal, munkaterv, 
beszámolók) 

 
1.3.12. 
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. 
A Pedagógiai program több helyen megfogalmazza fejlesztéssel kapcsolatos 
feladatokat. Az éves munkaterv a fenti területeket felületesen érinti, igy nem elég 
kidolgozott a tervezés. (Pedagógiai program 19-20. oldal, munkaterv 
 



1.4. Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók 

viszonya? 
 

1.4.13. 
Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 
A dokumentumokban egyértelműen megjelenik az egyes feladatok felelőse, 
határideje. A végrehajtás ellenőre hiányzik. (Munkaterv, beszámolók) 

 
1.4.14. 
A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. 
Az előző évi értékelésre kevéssé építve jelennek meg a nevelési és oktatási 
feladatok a munkatervekben. Nem a megszokott módon állnak össze a 
munkaközösségi beszámolók, általában részletes, igen alapos beszámolókat 
olvashatunk, mégis néhány munkaközösségi terv hiányzik. (Munkaterv, beszámolók) 

 
1.4.15. 
A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 
Az elvárásrendszer túl általános ahhoz, hogy a beszámolók szervesen illeszkedjenek 
az abban szereplőkhöz. Kiemelten jelennek meg az intézmény hagyományai az éves 
tervezésben. (Munkatervek, beszámolók, intézményi elvárás rendszer) 
 

1.5. Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és tényleges megvalósulásának 

a viszonya? 
 

1.5.16. 
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. 
Intézményében meghatározott célok mentén működő, de demokratikus elvek szerint 
rendeződő közösség működik. Az intézményi dokumentumokban kiemelt szerepet 
kap a kompetenciafejlesztés folyamata. (Mérések elemzése, munkatervek, interjúk) 
 

1.5.17. 
A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges 
eltérések indokoltak. 
Az éves tervezés jól áttekinthető. (munkaterv, beszámolók) 

 
1.5.18. 
A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a 
tanulói produktumokban. 
A naplók, tanulói munkák, plakátok, dekorációk, helyszíni áttekintés, intézményi 
bejárás tapasztalatai alapján a teljes pedagógiai folyamat jól követhető. 

 

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 
 

1.6.19. 
Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső 
ellenőrzést végeznek. 



Az intézmény SZMSZ-e nagyobb tematikus léptekben, a Pedagógiai Programja 
részletesen taglalja az ellenőrzések különböző szintjeit, a pedagógusok és a tanulók 
esetében is. 

 
1.6.20. 
Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, 
milyen eszközökkel ellenőriz. 
A helyszínen hozzáférhető volt a belső ellenőrzési terv, amiben a feladatok, 
tevékenységek részletesen meghatározottan szerepeltek. 

 
1.6.21. 
Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és 
hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. 
A kompetenciamérések eredményeit beépítik a tervezés folyamatába. Elemzik az 
eredményeket, de célokat, feladatokat nem határoznak meg hozzá. Belső méréseket 
is dolgoztak ki. (próbaérettségi, kompetenciamérések, munkatervek) 
 

1.6.22. 
A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén 
korrekciót hajt végre. 
Az eredmények követése a beszámolókban megjelenik, az elemzések, korrekciók 
intézményi szinten elmaradnak. A tanulmányi eredményeket a pedagógusok csoport 
szinten tartják nyilván és saját döntés alapján foglalkoznak a lemaradt gyerekekkel. 
Tehetséggondozó foglalkozásokat külön tartanak, az intézményben támogatják a 
tehetséges sportolók munkáját. (PP 30. oldal, mérési és egyéb eredmények 
elemzése, intézkedési tervek, munkatervek, beszámolók, interjú a vezetővel és a 
pedagógusokkal) 

 
1.6.23. 
Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a 
pedagógusok önértékelése során is. 
Mindenki számára értelmezhető és elfogadható közös értékrendszert dolgoznak ki. A 
megvalósítás során figyelembe veszik a megváltozott körülményeket, ezekhez 
igazodni képesek. (Önfejlesztési intézkedési tervek) 

 

1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés? 
 

1.7.24. 
Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, alapját az 
intézményi önértékelési rendszer jelenti. 
Az eredmények követése a beszámolókban megjelenik, az elemzések, korrekciók 
intézményi szinten elmaradnak. 

 
1.7.25. 
Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az 
önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 
A dokumentumok alapján nem rendszerszintű önértékelés folyik az iskolában. A 
tervekben csak a hospitálást előre tervezését lehet megtalálni. (munkaterv) 
 



1.8. Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés 

működése a gyakorlatban? 

 
1.8.26. 
Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, 
képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik. 
A kompetencia és a belső mérések eredményeit elemzik és fejlesztési terveket 
készítenek folyamatosan a fejlődés érdekében. A kompetenciamérés eredményét 
figyelemmel kísérik. (Mérések dokumentumai) 
 
1.8.27. 
A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban 
megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) 
alapján történik. 
Pedagógiai programban szabályozottan, elfogadottan működtetik. (PP 45. oldal) 

 
1.8.28. 
A pedagógusok az alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és 
módszereket, azok szempontjait az általuk megkezdett nevelési-oktatási folyamat 
elején megismertetik a tanulókkal és a szülőkkel. 
Az intézményi dokumentumokban részletes szabályozza az értékelés módját, 
gyakoriságát, ezeket számon kéri és ellenőrzi. Ez a partnerek számára is elérhető a 
honlapon. (PP, Házirend) 

 
1.8.29. 
Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói 
teljesítményeket dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit 
összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. 
Az értékelések rendszeresek, dokumentáltak a szokásos iskolai adminisztrációs 
helyeken. (Napló) Az egyes évek tendenciáinak elemzése nem jelenik meg. 
(Beszámolók) 

 
1.8.30. 
A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és 
szüleinek/gondviselőjének. 
Figyelembe veszik a kapott adatokat, azokat a fejlesztés alapjául használják fel és 
tájékoztatnak. (Elektronikus napló) 
 

1.9. Mi történik az ellenőrzés, mérés, értékelés eredményével? 

(Elégedettségmérés, intézményi önértékelés pedagógus-értékelés, tanulói 

kompetenciamérés, egyéb mérések.) 
 

1.9.31. 
Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során 
megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. 
A munkatársak közötti információcsere segíti a folyamatot. Előre tervezetten 
látogatják egymás óráit, segítő és tapasztalatszerző szándékkal (Mk. beszámolók) 

 



1.9.32. 
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. 
Nem figyelhető meg kialakult éves rendszer, történnek mérések, de következmények 
nincsennek. (Mk. beszámolók) 

 
1.9.33. 
Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján 
felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet 
igénylő tanulók ellátására. 
Az egyéni felzárkóztató foglalkozásokat a közoktatási törvény 52. § (10) bekezdése 
alapján szervezik. Fontos alapelvük: nem a tantárgyat, hanem a tanulót korrepetálják 
- pozitív megerősítés, a dicséret! A tehetségfejlesztést és a felzárkóztatást az 
intézmény kiemelt területeként kezeli irányító munkájában. Ehhez különös 
figyelemmel értékeli a tanulási eredményeket és úgy tervezi meg a humán erőforrási 
igényeit is. (PP, munkatervek, beszámolók) 

 
1.9.34. 
A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső 
(ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és 
szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az 
intézménynek. 
Szakmai előadókat hívnak, továbbképzésekre járnak, egymásnál hospitálnak, 
ötletelnek. (Mk. beszámolók) 
 

1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A mérések eredményeinek intézményi szintű elemzése elemzése, tendenciák 
megfigyelése és rendszerbe foglalása. Az önállóságra nevelés konkrét módszerekkel 
történő fejlesztése. 
 
Kiemelkedő területek: 
A stratégiai tervezés, a munkacsoportok együttműködése az iskolavezetéssel 
hatékonyan működik. A munkacsoportok, a szaktanárok az iskolavezetéssel karöltve 
nagy elhivatottsággal vesznek részt a hivatalos dokumentumok átdolgozásán, 
megújító továbbképzéseken, nemzetközi projekteken. A tehetségfejlesztést és a 
felzárkóztatást az intézmény kiemelt területeként kezeli mind a tervezésben, mind 
pedig megvalósításban. Értékeli a tanulási eredményeket és annak alapján tervezi 
meg a humán erőforrási igényeit is. 
 
 

 

 

 



2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített 

személyiségfejlesztési feladatok? 
 

2.1.1. 
A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények 
(különös tekintettel az osztályfőnökök tevékenységére, a diák-önkormányzati 
munkára, az egyéni fejlesztésre). 
A tanulóközpontúság és a humanista értékrendszer közvetítését tűzik ki célul. 
Hangsúlyozzák a klasszikus értékközvetítés elvét, mind a nevelés, mind a szaktudás 
területén. Korszerűség, nyitottság, gyakorlatorientált nevelési, tanítási-tanulási 
folyamat megvalósítása a fő célkitűzésük. 

 
2.1.2. 
Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. 
Kimagasló tanulmányi eredmények tanúskodnak arról, hogy a diákok számára a 
tanulásban elért eredmények jelentik a legfőbb motivációt. 

 
2.1.3. 
A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, 
eszközöket, technikákat alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. 
A felmérésre külön eszközöket, technikákat nem találtunk, de működik a nevelés 
folyamatában. PP. 13.o. Kiemelt szegmensei a témának az odafigyelés másokra, 
egymás meghallgatása, agresszív viselkedésformák tudatos kerülése, 
együttműködés csoportban, konstruktív konfliktuskezelés, önérvényesítés – mások 
igényeinek figyelembevételével és tiszteletben tartásával. 
 

2.2. Hogyan fejlesztik az egyes tanulók személyes és szociális képességeit 

(különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra)? 
 

2.2.4. 
A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a tanulók személyes és szociális 
képességeinek fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat megosztják 
egymással. 
Kisebbségi, nemzetiségi intézményként pedagógiai programjukban különösen 
kiemelten kezelendők a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok. A 
beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység nem 
jellemző, de van kidolgozott program rá. 

 
2.2.5. 
A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési 
korrekciókat hajtanak végre. 
Általában átmeneti jellegű segítséget igényelnek, mert a szülőkkel való 
együttműködés és a mentálhigiénés támogatás eredményre vezet. PP.90.o. Egyéni 
és közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozások - a kollégiumi 
nevelésben A témakörök évfolyamokra és órákra lebontva: adott a célok és feladatok 
megfogalmazása. 

 



2.2.6. 
A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a 
mindennapi gyakorlatban (tanórai és tanórán kívüli tevékenységek), DÖK 
programokban. 
Általában átmeneti jellegű segítséget igényelnek, mert a szülőkkel való 
együttműködés és a mentálhigiénés támogatás többnyire eredményre vezet. Egyéni 
és közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozások tartanak az iskolai és a 
kollégiumi nevelésben. A témakörök évfolyamokra és órákra le vannak bontva, célok 
és feladatok megadva. 

 

2.3. Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése? 
 

2.3.7. 
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok 
megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató 
munkájukban. 
Kevés ilyen tanulójuk van, de a PP. tartalmazza az erre való utalást. A 
problémakezelés lehetőségei a szociálisan inadaptált fiatalok esetében, nem 
jellemző az intézményben az ebbe a kategóriába tartozó fiatalok jelenléte, mégis 
szükségesnek tartják az elvi kidolgozását. Kiemelt gondolat, hogy a 
tevékenykedtetés a tanulók pozitív tulajdonságaira építve lehet igazán eredményes. 

 
2.3.8. 
Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden 
tanuló szociális helyzetéről. 
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység a környezeti okok, a tanuló 
személyiségéből eredő okok mérsékléséra irányul. Fontos szerep hárul az 
osztályfőnökre, de különösen a kollégiumi nevelőtanárokra és az ifjúságvédelmi 
felelősre is. 

 
2.3.9. 
Az intézmény, támogató rendszert működtet: Felzárkóztatást célzó egyéni 
foglalkozást szervez. Integrációs oktatási módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti. 
Képzési, oktatási programokat, modelleket dolgoz ki vagy át, és működteti is ezeket. 
Célzott programokat tár fel. Kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató 
hálózattal. Stb. 
Általában átmeneti jellegű segítséget igényelnek a tanulók, a szülőkkel való 
együttműködés és a mentálhigiénés támogatás eredményes volt eddig minden 
esetben. A Pedagógiai program és a vezetői interjú alapján sikeresek az egyéni és 
közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozások különösen a kollégiumi 
nevelésben. A témakörök évfolyamokra és órákra lebontva jelennek meg. 
 
2.4. Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást? 

 
2.4.10. 
Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával 
összhangban történik a nevelési-oktatási módszerek, eljárások kiválasztása vagy 
kidolgozása, és azok bevezetésének megtervezése. 



Példa az önállóságra nevelésre az önálló fakultáció választás. A kollégium, mint 
közösségi helyszín nagy hangsúlyt fektet az önszervező készségek kialakulására. 

 
2.4.11. 
Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók 
megkülönböztetett figyelmet kapnak. 
Folyamatos kooperáció és konzultáció jellemezi az együttműködést a gyengébben 
teljesítő tanulók esetében a gimnázium és a kollégium nevelői részéről. 

 
2.4.12. 
A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási 
eszközöket biztosítanak, alkalmazva a tanulás tanítása módszertanát. 
A Pedagógiai Programban kidolgozták, de nincs ilyen tanulójuk, amennyiben 
szükséges külön feladatlapokat készítenek. 

 

2.5. Hogyan történik a tanulók egészséges és környezettudatos életmódra 

nevelése? 
 

2.5.13. 
Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a 
pedagógiai programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból 
követhető. 
Az intézmény rendelkezik részletesen kidolgozott egészségnevelési programmal, az 
iskola-egészségügyi szolgálattal egyetértésben kialakított nevelési program alapján 
dolgoznak. Drogstratégiával rendelkeznek, amelynek alapja a részletes 
helyzetelemzés elve. A drogprevenció minden szinten kidolgozott a szaktanárok 
tanóráin, osztályfőnöki órán, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat 
tevékenységében is. Drogügyi koordinátor is részt vesz a segítésben. 30.o. 
Egészségnap Iskolán kívüli foglalkozások: kortárssegítő képzés Kirándulások - túrák 
szervezése - Sportnapok A város/kerület diákságát megmozgató drog-prevenciós 
programokon való részvétel Drogellenes-nap szervezése Tehetséggondozás a 
drogügyi koordinátor - a drogprobléma felismerése; az érintett tanulóval való 
beszélgetés - a koordinátor a szakellátó szervezethez tudja irányítani a tanulót. 
PP.42.o. Az intézmény környezeti nevelési programja - fontosságának értelmezése a 
Ped.programban tantárgyakra lebontva - a tantárgyak keretében jeleníti meg a 
környezetvédelem jelentőségét PP.48.o. Ökológiai fogyasztóvédelem Fenntartható 
fogyasztás: Nincsenek gyakorlati példák - projektek! 
 

2.5.14. 
A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban alkalmazzák a 
téma elemeit. 
A fenntartható fejlődés és a környezettudatos fogyasztás a német nagykövetségi 
projektben és a Comenius diákcsere kapcsán is téma. 
 

2.6. Hogyan segíti az intézmény a tanulók együttműködését? 
 

2.6.15. 
A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési 
feladatokat megvalósítja az intézmény. 



Közösségfejlesztés a német nemzetiségi hagyományőrzés és hagyományápolás 
során bontakozik ki leginkább. A diákönkormányzati munka, a kollégium, mint 
közösségi helyszín adnak lehetőséget a közösségi érzés, az identitástudat, az 
önszervező készségek kialakulásához, valamint a pozitív közösségi szokások és 
minták közvetítésére. (empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, 
kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség, stb.) 

 
2.6.16. 
A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az 
alapján valósítják meg a rájuk bízott tanulócsoportok, közösségek fejlesztését. 
A gimnázium és a kollégium közössége, a kapcsolattartás rendje alapján tartanak 
megbeszéléseket. Kollégiumi diákönkormányzat javaslatot tehet a PP -ben 
változtatásokra. Az intézmény igazgatója egyben a kollégium egyszemélyi felelős 
vezetője, aki napi kapcsolatban áll mindegyik partnerrel. 

 
2.6.17. 
A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának 
eredményei, különös tekintettel az osztályfőnökök, a diákönkormányzat 
tevékenységére, az intézményi hagyományok ápolására, a támogató szervezeti 
kultúrára. 
A kollégiumi nevelőtanárok és a gimnázium tanárai, a diákönkormányzat a napi 
munkakapcsolatban állnak egymással, rendszeres megbeszélést folytatnak. A 
kollégium, mint közösségi helyszín nagy hangsúlyt fektet – nemzetiségi jellegénél 
fogva – a közösségi érzés, az identitástudat, az önszervező készségek kialakulását, 
valamint a pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére 
 

2.6.18. 
Az intézmény gondoskodik és támogatja a pedagógusok, valamint a tanulók közötti 
folyamatos információcserét és együttműködést. 
A kollégiumi nevelőtanárok és a gimnázium tanárai napi munkakapcsolatban állnak 
egymással. Neveltjeik haladását, magatartását illető kérdésekben rendszeres 
megbeszélést folytatnak. 
 

2.7. Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között 

valósulnak meg? 
 

2.7.19. 
Közösségi programokat szervez az intézmény. 
Német nemzetiségi projektek szervezése, német nemzetiségi falvak felkeresése, 
népismereti tábor szervezése, adventi, márton napi, húsvéti szokások felelevenítése, 
svábbálok, utazások, nemzetközi projektek, a Deutsche Bühne előadásainak 
látogatása, népdal és néptánc versenyek, szaktárgyi versenyek 

 
2.7.20. 
Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. 
Sportprogramok, kirándulások, kulturális programok, a GJU német nemzetiségi 
programjain való részvétel, a német filmhét és az Abgedreht filmnap 
rendezvényeinek látogatása. Fontos az egészségnevelési és drogprevenciós 
programban való részvétel. 



 
2.7.21. 
A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 
Minden felsorolt program, rendezvény, utazás szervezésében tevékenyen részt 
vesznek, különösen a sváb bálok, a nemzetiségi délutánok és a dunaparti 
bográcsozások alkalmával. Pályaválasztási orientációs napot tartottak, bemutatták 
foglalkozásaikat. 
 
2.7.22. 
Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti és tanulási 
kultúrát fejlesztő intézkedések meghozatalába. 
Tájékoztatják a szülőket a változásokról, folyamatos a konzultáció. Az iskola fogadja 
a szülőktől érkező visszajelzéseket. 

 
2.7.23. 
A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok 
önszerveződésének lehetőségeivel a tanulók és a szülők elégedettek. 
A szülők elégedettek a gimnázium és a kollégium tevékenységével, ismerik az iskola 
nemzetiségi programját, pedagógiai programját, a nemzetiségi jelleg megőrzéséért 
sokat tesznek, segítik a nemzetiségi tánccsoport és énekkar népviseletének rendben 
tartását, újak vásárlását. Több gyermek esetén a testvérek is az intézményt 
látogatják. A kollégiumi nevelőtanárok az iskola nevelőtestületének tagjai, részt 
vesznek az intézmény minden értekezletén, rendezvényén, gyűlésén, fogadóóráján, 
rendkívül alapos a kollégiumi nevelési program kidolgozása a pedagógiai 
programban. 
 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Az önállóságra nevelés konkrét módszereinek kidolgozása. 
 
Kiemelkedő területek: 
A tanulók személyiségének fejlesztése és az önismeret fejlesztése részletesen 
kidolgozott a Pedagógiai Programban. A hátrányos helyzetű diákok segítésére 
kidolgozott program, annak ellenére, hogy jelenleg nincs ilyen jelenség az iskolában. 
Kiemelkedő módon segítik a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az 
egyén, a csoport, a társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös figyelemmel 
a nemzeti, etnikai kisebbségi és vallási sajátosságokra, ha szükséges, a hozott és 
szerzett hátrányok kezelésében és kompenzálásában. 
 
  



3. Eredmények 

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 
 

3.1.1. 
Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás 
eredményessége. 
Intézményi elvárásrendszer részletes kritériumokat tartalmaz a Pedagógiai 
Programban. 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 
intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján 
felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet 
igénylő tanulók ellátására. 

 
3.1.2. 
Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés 
szempontjából kulcsfontosságú sikertényező indikátorok azonosítása. 
A fenntartó, az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat és a ZfA által 
megalkotott indikátorrendszer a sikeresség mérésének alapja. A ZfA nemzetközi 
német nyelvi továbbképzések és nyelvvizsgák intézménye, melynek keretében a 
DSDII. nyelvvizsga referencia vizsgahelye és tesztközpontja az intézmény. 
Versenyeken, megmérettetéseken vesznek részt a magyarországi német 
nemzetiségi kéttannyelvű iskolákkal karöltve (Pécs Valéria Koch Schulzentrum, 
Pilisvörösvár) Az ELTE Germanisztikai Tanszékével fennálló mentori együttműködés 
folyamatos ellenőrzést jelent. 

 
3.1.3. 
Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: kompetenciamérések 
eredményei, tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatkozóan, 
versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint, 
érettségi vizsga eredmények, egyéb vizsgaeredmények, továbbtanulási mutatók, 
elismerések, lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, 
lemaradók), elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló), neveltségi 
mutatók, stb. 
A kompetenciamérések és a kompetencia alapú helyi mérések eredményeit 
figyelemmel kísérik. Az országos és fővárosi kompetenciamérések alapján saját, 
kompetencia alapú méréseket végeznek. Az éretsségi eredmények emelt és 
középszinten német nyelv és irodalom, német mint idegennyelv, fizika, angol, 
informatika tantárgyakból kiváló (5.00). Jó (4,5) matematika, biológia tantárgyakból. 
 
3.1.4. 
Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek 
óta (a háttérváltozók figyelembevételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják. 
Mind matematikából, mind szövegértésből szignifikánsan magasabb értéket értek el 
2017-ben. Sem matematikából, sem szövegértésből nincs minimumszintet nem elérő 
tanuló. A 2012-es mélyponthoz viszonyítva 2014-től jelentős ugrás figyelhető meg a 
teljesítményekben, 2015-től folyamatosan szignifikánsan magasabb a teljesítmény 
mindkét esztendőben. 

 



3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? 
 

3.2.5. 
Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az 
elvártaknak megfelelő. 
Német nyelv és irodalomból, történelemből és népismeretből a kimagasló 
eredmények alátámasztják a Pedagógiai Programban megfogalmazott 
célkitűzéseket, miszerint az intézmény egyik fő céljaként fogalmazza meg a német 
kulturális gazdagság megismertetését, a reális nemzetkép és nemzetiségkép 
kialakítását. Az éves munkatervekben kiemelt feladat a német nemzetiség kulturális 
és társadalmi életében való részvétel 

 
3.2.6. 
Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak 
oktatása eredményes, amely mérhető módon is dokumentálható (az emelt- és 
középszintű érettségi tantárgyak aránya, eredményei, versenyeredmények, felvételi 
eredmények, stb.). 
OKTV eredmények 2017-ben: második és hatodik helyezést ért el két tanuló német 
nyelv és irodalomból, a többi tantárgyat is figyelembe véve 8 tanuló jutott be 2017-
ben az OKTV II. és III. fordulójába. DSD - Német számítás szerint: B2/C1 szintet ért 
el: 50 tanuló (12.AC-ban 20 tanuló, 12.BD-ben 30 tanuló) B2 alatt: 2 tanuló (12.AC-
ban: 2 tanuló) Magyar nyelvvizsgarendszer szerint: felsőfok: 49 tanuló (12.AC-ban 19 
tanuló, 12.BD-ben 30 tanuló) középfok: 1 tanuló (12.AC) B2 alatt: 2 tanuló (12.AC-
ban: 2 tanuló) Műfordítói verseny, Országos Fizika versenyen való részvétel és 
részvétel a németországi Junge Ingenieur Akademie versenyein, projektjeiben - 
egyetlen magyar partnerintézménye! népismeret verseny országos fordulóban való 
eredményes szereplés 
 
3.2.7. 
Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. 
A vezetői tanfelügyeleti dokumentum alapján: A stratégiai célok eléréséhez 
szükséges feladat-meghatározások pontosak, érthetőek a munkaközösségek 
számára, a feladatok végrehajthatók. Az intézményvezetővel folytatott interjú 
rávilágított arra, hogy az igazgatónő tisztában van azzal, hogy a szaktanárok 
terhelhetősége eltérő, nem várja el mindenkitől a többletmunkát, aki viszont innovatív 
tevékenységet folytat, külön jutalmazza. Az igazságos munkamegosztás érdekében 
jó gyakorlatként átvették az egyes tanárok munkájának folyamatos adminisztrálását, 
az érkező újító szándékokat, ötleteket támogatja, az ingyenes tanárképzési 
lehetőségeket felkutatja és népszerűsíti, lehetőséget teremt azok elvégzésére. Az 
önmagukat rendszeresen tovább képző és többletmunkát vállaló kollégáit minden 
lehetséges módon elismeri (pénzbeli juttatások súlyozása, írásbeli és szóbeli 
dicséret, stb.). Egy-egy feladat megoldásának kidolgozott menete van, érthető, jól 
elkülönülő felelősségekkel és határidőkkel. 

 
3.2.8. 
Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 
A vezetői tanfelügyeleti dokumentum és az igazgatónővel folytatott interjú alapján: - a 
fenntartó: a Német Nemzetiségi Önkormányzat elvárásrendszere alapján kapott 
elismerés, elégedettség, - a BME elismerő levelet a matematika oktatásról, ELTE 
Germanisztika tanszék elismerése a német nyelv és irodalom oktatásról. - 



Németországból kapcsolat egy minőségellenőrző bizottsággal a ZfA - DSD rendszer 
keretein belül, - az intézmény a németországi Junge Ingenieur Akademie hálózat 
első, Németországon kívüli székhelyű intézménye; az itt folyó szakmai munka 
elismeréseként "kiváló iskola" elismerés, - az iskola tagja a nemzetközi PASCH 
(Schulen: Partner der Zukunft) iskolahálózatnak 
 

3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 
 

3.3.9. 
Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk 
belső nyilvánosságáról. 
Naprakész információkkal rendelkezik az intézményében folyó oktató-nevelő munka 
eredményességéről. Figyelembe veszi a kapott adatokat, azokat a fejlesztés alapjául 
használja fel. Megosztja az információkat és a tervezéshez és megvalósításhoz kikéri 
a vezetőtársak, munkatársak véleményét. Az iskola honlapján megjelennek az 
eredmények, a szülők, a munkaközösségek belső levelezési listán kapják a híreket. 
(Intézményvezetői tanfelügyelet) 
 
3.3.10. 
Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és 
visszacsatolása tantestületi feladat. 
Vezetői interjú: Szakmai tantestületi értekezleteken, munkaközösségi és vezetői 
szinten értékelik az elért tantárgyi eredményeket (óralátogatások kapcsán, 
kompetencia mérések alapján, vizsgaeredmények alapján, önértékelési reflexiók 
alapján), hiányzási statisztikát - mindez megjelenik a munkatervekben, éves 
beszámolókban. 
 
3.3.11. 
A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi 
önértékelés eljárásában. 
Vezetői tanfelügyelet: A mérési eredmények alapján az intézményvezető 
rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési 
területeket), ehhez felhasználja a belső és a külső intézményértékelés eredményét. 
Munkaterveket készít, értekezleteken vitat meg problémás kérdéseket. Elemző 
beszámolókat készít, és készített kollégáival a különböző problémák, megoldásra 
váró feladatok azonosítása céljából. Eredményesen szervezi a megvalósítást, amely 
munkaközösségi, egyéni illetve projekthez kapcsolódó szakmai közösségek 
segítségével zajlik. Az intézmény vezetője ezek megvalósulásáról rendszeresen 
tájékozódik és szükség esetén módosító javaslatokat tesz. 
 

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 
 

3.4.12. 
A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. 
Az elköszönő osztályok osztályfőnökei begyűjtik az információkat. P.P. - Különösen a 
kollégium tevékenységében figyelhető meg a nyomonkövetés. 

 
3.4.13. 
A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 



Értekezleteken mind a pozitív, mind a negatív tapasztalatokat értékelik, 
következtetéseket vonnak le. 
 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Folyamatos évközi, év végi, országos kompetencia és nemzetközi mérések színtere 
az intézmény, a mérések dokumentációja is megtalálható az intézményi 
dokumentumokban, valamint az intézmény honlapján, de szükség lenne elemző 
összehasonlításra is. 
 
Kiemelkedő területek: 
Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére. Az 
intézményvezető kétszer lefolytatta az önértékelési eljárást, fejlesztési tervet 
készített. Rendszeresen tapasztalatot cserél más vezetőkkel, meghallgatja a 
vezetőtársak visszajelzéseit, visszajelzéseket vár, és azokat átgondolja, szükség 
esetén módosítja lépéseit, döntéseit 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

4.1. Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, 

melyek a fő tevékenységeik? 
 

4.1.1. 
Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése 
jellemző, (szakmai) munkaközösségek, egy osztályban tanító pedagógusok 
közössége. 
Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése 
jellemző: szakmai munkaközösségek (pl. tantárgyi: magyar nyelv és irodalom, 
történelem, angol, német, testnevelés; több tantárgyat összefogó: művészeti, 
természettudományi és speciális feladat ellátása alakult: kollégiumi, közösségi 
szolgálat). A pedagógusok és a munkaközösségek szoros szakmai 
együttműködésben állnak az iskolapszichológussal és a könyvtárossal. (SZMSZ, 
munkatervek, beszámolók, interjúk.) 

 
4.1.2. 
A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló 
munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok 
figyelembevételével határozzák meg. 
Az intézményben szakmai munkaközösségek működnek, saját éves munkatervekkel, 
beszámolókkal, az intézményi stratégiai és operatív céloknak megfelelően maguk 
alakítják ki munkatervüket. (SZMSZ, munkatervek, beszámolók, interjúk.) 

 
4.1.3. 
A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 
A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre az SZMSZ-ben részletesen 
kidolgozott (III.8. A pedagógusok közösségei A munkaközösség-vezető 16. o.) és a 
gyakorlatban megvalósul. (Munkatervek, beszámolók, interjúk.) SZMSZ: III.2. 
Intézményvezetés (10. o.) kibővített vezetőségi értekezlet III.6. Monitoring (14. o.) 
„Az igazgató a helyettesei és munkaközösség-vezetői útján olyan monitoring 
rendszert működtet, amely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok 
megvalósításának nyomon követését.” 
 

4.1.4. 
Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és 
szervezett formában zajlik. 
A csoportok közötti együttműködés az SZMSZ-ben részletesen kidolgozott (III.8. A 
pedagógusok közösségei 14. o.) és a gyakorlatban a leírtaknak megfelelően valósul 
meg. (Munkatervek, beszámolók, interjúk.) 

 
4.1.5. 
Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli 
együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a 
munkájukra. 
Az intézményen belüli együttműködések az SZMSZ-ben részletesen kidolgozásra 
kerültek (III.8. A pedagógusok közösségei 14. o.), és a gyakorlatban a leírtaknak 
megfelelően a vezetés támogatja, ösztönzi az intézményen belüli 



együttműködéseket, az intézmény céljainak elérése érdekében. (Munkatervek, 
beszámolók, interjúk 

 
4.1.6. 
A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok 
megvalósításának ellenőrzése, értékelése. 
Az intézményi dokumentumok részletesen szabályozzák a pedagógiai folyamatok 
megvalósításának ellenőrzésének, értékelésének módját (SZMSZ: XII. A nevelő-
oktató munka belső ellenőrzésének rendje (38. o.), ezek megvalósulása jól nyomon 
követhető a munkatervekben és a beszámolókban. (Interjúk, tanmenetek, e-napló. 

 
4.1.7. 
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. 
A tanulók nevelése-oktatása érdekében megvalósuló együttműködéseket az SZMSZ 
részletesen szabályozza (III.8. A pedagógusok közösségei; VII. A külső kapcsolatok 
rendszere, formája és módja; X. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái; XI. 
Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos 
feladatok), és ezek megvalósulását jól nyomon lehet követhetni a munkatervekben 
és a beszámolókban (pl. iskolapszichológus beszámolója). Az intézmény specialitása 
(német nemzetiségi nevelés-oktatás, fenntartója a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata) révén kiterjedt kapcsolatot tart fent egyéb szervezetekkel 
(nagykövetség, anyaország, Goethe Intézet, stb. (Interjúk.) 
 

4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 
 

4.2.8. 
Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. 
Az intézmény egészének működésére jellemző magas szintű szervezeti kultúra, mely 
már a működést meghatározó dokumentumban megjelenik (SZMSZ: III.3. Vezetők 
közötti feladatmegosztás (10. o.) X. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 
(34. o.) XI. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással 
kapcsolatos feladatok (36. o.)). Az intézmény specialitása (német nemzetiségi 
nevelés-oktatás, fenntartója a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata) 
miatt szakterületének meghatározója az intézményen túl is (pl. közös projekt a 
nagykövetséggel, anyaországi kapcsolatok, Goethe Intézet, ELTE külső gyakorlati 
helye, PASCH-iskola) (PP, munkatervek beszámolók, interjúk.) 

 
4.2.9. 
Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok 
ismertetése, támogatása. 
Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok 
ismertetése, támogatása. (pl. Az önértékelés fejlesztési terve alapján a digitális 
kompetenciák fejlesztése nevelőtestületi továbbképzés formájában; nevelőtestületi 
értekezleten a mérési eredmények elemzése). (Munkatervek, beszámolók, interjúk.) 

 
 
 



4.2.10. 
A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot 
vállalnak. 
A tantestületen belüli tudásmegosztás terei igen széleskörűek: a beszélgetések, 
megbeszélések (projekt, személyes), értekezletek (nevelőtestületi, munkaközösségi, 
munkacsoporti), kör e-mail, faliújság. (Beszámolók, interjúk.) 
 

4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 
 

4.3.11. 
Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) 
alakítottak ki. 
Részletes szabályozása az SZMSZ-ben. A rendszer működési hiányosságainak 
megszüntetése az intézményi önértékelés intézkedési tervének kiemelt fejlesztési 
területe. (Intézkedési terv, vezetői interjú.) 
 

4.3.12. 
Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a 
kommunikáció. 
Az SZMSZ részletesen szabályozza. A pedagógusokat nagyfokú leterheltség 
jellemzi, ezért az aktuális helyettesítési rend elektronikus kivetítése is nagyban 
hozzájárul a gyors információ áramláshoz. A rendszer működési hiányosságainak 
megszüntetése az intézményi önértékelés intézkedési tervének kiemelt fejlesztési 
területe. (Intézkedési terv, vezetői interjú, intézmény bejárása.) 

 
4.3.13. 
Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. 
Az SZMSZ. III.5. Információ és kommunikáció „Az intézményvezető az 
információáramlás elősegítésére belső levelező rendszert és honlapot működtet.” 
VI.1. A vezetők és a nevelőtestület közötti kapcsolattartás formái és rendje (27. o.) 
„Az intézményvezetés az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett 
hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatón keresztül értesíti a nevelőket. 

 
4.3.14. 
Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges 
információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 
Az elektronikus levelezőrendszer napi használata munkanapokon minden munkatárs 
számára biztosított és kötelező.”). A nevelőtestület számára biztosított a laptop és 
internet-hozzáférés, könyvtár (bejárás). 

 
4.3.15. 
Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában 
érdekeltek. 
Az SZMSZ részletesen szabályozza, a munkatervek és beszámolók a benne 
rögzített elvárásokat jelenítik meg. Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon 
történik, résztvevői a témában érdekeltek. (Interjúk.) 

 
 
 



4.3.16. 
A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy 
írásban folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 
Az SZMSZ részletesen szabályozza, a munkatervek és beszámolók a benne 
rögzített elvárásokat jelenítik meg. Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon 
történik, résztvevői a témában érdekeltek. (Interjúk.) 
 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A belső kommunikáció hatékonysága a pedagógusok terheinek csökkentésével 
növelhető. 
 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti 
struktúra áll, amely a pedagógusok szakmai együttműködése (munkaközösségek, 
munkacsoportok) alapszik. Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra 
és a szakmai műhelymunka. . Az iskola munkatársai számára biztosított a 
munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés 
lehetősége. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Az intézmény külső kapcsolatai 

5.1. Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 
 

5.1.1. 
Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával 
megtörténik a külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek 
kijelölése. 
Az intézmény kulcsfontosságú külső partnerszervezetei: a kerületi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, a Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, a környező kerületek német 
nemzetiségi önkormányzatai etc. 

 
5.1.2. 
A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 
Széles körű kapcsolatrendszert ápol a német nemzetiségi önkormányzatokkal, a 
németországi ZfA -iskolarendszer tesztiskolája, az intézmény tagja a nemzetközi 
PASCH (Schulen: Partner der Zukunft) iskolahálózatnak - az intézmény a 
németországi Junge Ingenieur Akademie hálózat első, Németországon kívüli 
székhelyű intézménye. A szaktanárok szervezik és diákcsoportjaikkal a németországi 
partneriskolákkal a programokat. A külső partnerekkel megbízás alapján, kijelölt 
jogokkal, " tartósan átruházott képviseleti jogok" alapján végzik feladataikat a 
szaktanárok: külföldi partnerkapcsolatokat, diákcseréket szerveznek. A gyermekjóléti 
szolgálatokkal folyamatos a konzultáció (gyámügyi, szociálpolitikai osztályok, 
valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más személyek, intézmények, 
hatóságok). A nevelési igazgatóhelyettes, az osztályfőnöki munkaközösség-vezetője 
felügyelik a szociális és egészségügyi kapcsolattartást: iskola-egészségügyi 
szolgáltatást biztosító egészségügyi szolgáltatók (iskolaorvos, iskolafogászat); A 
gyermekjóléti szakszolgálatokkal, valamint bizonyos kérdésekben az oktatásügyi 
közvetítői szolgálattal a napi közvetlen kapcsolatot az osztályfőnök és az intézmény 
pszichológus tartja. A bűnmegelőzési tanácsadóval a napi közvetlen kapcsolatot az 
osztályfőnök tartja. A konkrét döntési jogkört az igazgató gyakorolja 

 

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 
 

5.2.3. 
Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről 
tartalomleírással is rendelkezik. 
Folyamatos munkakapcsolatban áll az intézmény más magyarországi német 
nemzetiségi iskolákkal (Pécs, Pilisvörösvár), a Magyarországi Német Pedagógiai 
Intézettel, a Magyarországi Német Színházzal, az ELTE Germanisztikai 
Tanszékével, a BME matematika tanszékével és több kulturális és társadalmi 
szervezettel. Az anyaország négy iskolájával tart fenn diákcsere kapcsolatot, akikkel 
nemzetközi projekteken dolgoznak együtt. A kollégium a tanulók szociális, 
gyermekjóléti problémáit tekintve a gyermekjóléti szolgálatokkal áll kapcsolatban 

 
5.2.4. 
Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső partnerekkel 
való egyeztetés. 



Az intézményvezető a vezetőségi és a nevelőtestületi értekezleteken személyesen is 
beszámol, és a tartós kötelezettséggel rendelkezőket is beszámoltatja az intézmény 
külső kapcsolatairól. A felsőoktatási intézmények elégedettek az iskolával, így az 
intézmény rendszeresen fogad egyetemistákat tanítási gyakorlatra, akik 
népszerűsítik az iskolát a jövő tanárnemzedéke előtt. 

 
5.2.5. 
Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, 
elégedettségének megismerése. 
A külső partnerek elégedettségéről a kapott elismerések tanúskodnak: - a fenntartó 
elismerése, -a németországi ZfA minőségellenőrző bizottságának elismerése, - az 
ELTE és a BME elismerő levelei a német és matematika oktatásról - a németországi 
Junge Ingenieur Akademie hálózat "kiváló iskola" elismerő plakettje; - intézmény 
tagja a nemzetközi PASCH (Schulen: Partner der Zukunft) iskolahálózatnak, az erről 
szóló plakett szintén a bejáratnál található. 
  



5.2.6. 
Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 
Vezetői tanfelügyelet: A tervezéshez és megvalósításhoz kikéri a vezetőtársak, 
munkatársak véleményét. Az esetleges véleménykülönbségeket meghallgatja, 
lehetőség szerint figyelembe veszi." SZMSZ: A szülői értekezletek és intézményi 
fogadóórák időpontját az adott tanévre szóló intézményi munkaterv tartalmazza. A 
nevelőkhöz előzetesen megbeszélt bármely időpontban fordulhatnak a szülők 
gondjaikkal, kérdéseikkel: a szülői értekezleteken, az intézményi fogadóórákon, a 
nevelők fogadóóráin. Írásban: elektronikus napló e-ellenőrző felületén keresztül vagy 
hivatalos levélben A közösség létszáma és a vezető személyisége egyaránt lehetővé 
teszi a folyamatos kapcsolattartást. Minden kérdésre, igényre, problémára célszerű 
és szakszerű, időben érkező válasz vagy intézkedés születik. 
 

5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 
 

5.3.7. 
Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási 
kötelezettségeinek. 
Folyamatos kapcsolattartás és megfelelő szintű és tartalmú információcsere és 
együttműködés jellemzi a vezető tevékenységét, személyesen kezdeményezi, 
irányítja, alakítja és tevékenyen részt vesz a partnerekkel (DÖK, szülők és egyéb 
partnerek) való együttműködésben. 

 
5.3.8. 
Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az 
információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). 
Az iskola igazgatónője jelentések, beszámolók útján tájékoztatja a fenntartót. 

 
5.3.9. 
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását 
folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 
A partnerek kapnak tájékoztatást. Visszacsatolás a rengeteg elismerés és a 
kooperáció éveken át tartó működése. 
 

5.4. Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, 

járási/tankerületi szint, megyei szint, országos szint)? 
 

5.4.10. 
Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában 
és a helyi közéletben. 
Az igazgatónő részt vesz az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Oktatási 
Bizottságának munkájában, a kerület és a környező nemzetiségi önkormányzatainak 
oktatási értekezletein, szakmai, szaktanácsadói tevékenységet folytat több 
szaktanár, kulturális rendezvényein, jelentős a német nemzetiségi hagyományőrző 
rendezvényeken, a Deutsche Bühne előadásain, a nemzetiségi gálán, pünkösdi 
fesztiválon, népdaléneklési versenyeken, nemzetiségi nyelvjárást felelevenítő 
szavaló versenyein, a nemzetiségi gimnáziumok szaktárgyi versenyein (történelem, 
fizika, népismeret, német nyelv és irodalom) 
 



5.4.11. 
Az intézmény megszervezi a tanulók számára a közösségi szolgálatot. 
Az iskolában külön munkaközösség szervezi a közösségi szolgálattal kapcsolatos 
feladatokat. 

 
5.4.12. 
A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális 
rendezvényeken. 
Mind a iskola pedagógusai, diákjai mind pedig a szülők kiveszik részüket a szervező 
munkából népismereti és nemzetközi projektek, utazások, nemzetiségi bálok, 
kirándulások, során. 

 
5.4.13. 
Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző 
helyi díjakkal, illetve az ezekre történő jelölésekkel. 
Elismerések: - az ELTE és a BME elismerő levelei a matematika és német oktatásról, 
- a németországi minőségellenőrző bizottság pozitív visszajelzései - a németországi 
Junge Ingenieur Akademie hálózat "kiváló iskola" szakmai elismerése: emlékplakett. 
- az intézmény tagja a nemzetközi PASCH (Schulen: Partner der Zukunft) 
iskolahálózatnak, az erről szóló plakett szintén a bejáratnál található - Stiga Viktória, 
az iskola12.BD osztályos tanulója, megnyerte február végén a TUDOK Műszaki- és 
reáltudományi Tematikus Konferencia fizika, matematika, csillagászat szekcióját. 
Győzelmével kivívta a részvétel jogát a Tudományos Diákkörök XIX. Kárpát-
medencei Konferenciájára. - az intézmény diákjai és tanárai által elért számos sikert 
a honlapon, valamint az aulában és az ebédlői folyosón található vitrinekben őrzik - 
az iskola honlapján a kapott elismerések, eredmények kategóriánként összeállítva 
érhetőek el. - a HVG "10 legjobb középiskola" kiadványában való megjelenés: - 
http://dng-bp.hu/index.php/K%C3%B6z%C3%A9piskolai-rangsor/ - A DSD 
nyelvvizsgán elért eredmények: http://dng-bp.hu/index.php/DSD/ 
 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A külső kapcsolatok dokumentálására célszerű lenne egy külön 
dokumentumgyűjtemény / portfólió rendszeresítése. 
 
Kiemelkedő területek: 
A kapcsolati rendszer bemutatása részletes; működő, sokrétű szakmai 
együttműködésről árulkodik. Számtalan hazai és németországi elismerés, oklevél, 
plakett tanúskodik a tanári munka és a tanulói teljesítmény eredményességről. A 
hazai és külföldi kapcsolatrendszer működtetése alapos stratégiai kidolgozottságra 
utal, kiemelendő az igazgatónő és a felelős vezetőhelyettes és a végrehajtó 
szaktanárok tevékenysége. A rangos külföldi és itthoni elismerések komoly 
csapatmunkára utalnak, amelyben a szaktanárok, a tanulók, a kollégiumi nevelők, a 
szülők egyaránt komoly feladatot vállalnak. 
 

 



6. A pedagógiai munka feltételei 

6.1. Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, céljainak? 
 

6.1.1. 
Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához 
szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 
Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a 
tárgyi és humánerőforrás szükségletéről. A hiányokat a fenntartó felé jelzi. 
Pályázatokkal (helyettesítési „monitorok”), alapítványi (könyvtári, folyosói bútorok), 
szülői (mobiltelefonok „zsebes tárolói”) támogatással fejlesztik az intézményt. 
(Interjúk, bejárás.) 

 
6.1.2. 
Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési 
tervvel, amely figyelembe veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka 
feltételeit és pedagógiai céljait. 
Vezetői tanfelügyelet: A helyettesek és munkaközösségvezetők segítségével 
hatékony monitoring rendszert működtet, amely lehetővé teszi a változás igényeinek 
azonnali észlelését, a hatékony megoldás keresését és kidolgozását és a 
végrehajtás nyomon követését. Képes a változtatás folyamatát hatékonyan 
megtervezni, értékelni és végrehajtani. A fenntartóval, nemzetiségi 
önkormányzatokkal és egyéb intézményekkel ápolt kapcsolat biztosítja, hogy 
pályázatok elnyerésével a célok megvalósítása anyagilag is lehetővé váljék (pl. a 
tantermek korszerű IKT eszközökkel való felszerelése). 
 

6.2. Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot 

igénylő tanulók nevelésének, oktatásának? 
 

6.2.3. 
Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. 
Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó 
elképzeléssel. Az elmúlt évek fenntartóváltásai miatt az egymást váltó fenntartók 
igényinek való megfeleltetés állt a középpontban, és nem az intézményé. 
(Munkatervek, beszámolók, interjúk.) A gyengén látó, mozgásában korlátozott, vagy 
szociálisan rászoruló tanulók segítséget kapnak. 
 
6.2.4. 
Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és 
ehhez rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök. 
A vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, 
a tervezésben, a végrehajtásban. A Vezetői Pályázatban leírt célok és feladatok 
közül sok megvalósult, pl. projektmunkák, pályázati feltételeinek biztosítása, a 
helyettesítési monitorok, a tantermek technikai korszerűsítése. A kollégium 
megsínylette a kétszeres fenntartóváltást, munkatársakat kellett elbocsájtani, anyagi 
eszközöket leépíteni. Az új fenntartó a vezetőséget mindenben támogatta abban, 
hogy a kollégium megfeleljen az új kihívásoknak 
 



6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága? 
 

6.3.5. 
Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató 
munkájában, az eszközök kihasználtsága, tanórán való alkalmazásuk nyomon 
követhető. 
A szaktanárok alkalmazzák a az IKT eszközöket, az iskola kiemelkedően jó 
informatikai infrastruktúrával rendelkezik, külsős szolgáltató felügyeli az internetes 
hálózatot. Az informatikai kabinetben rendszerező szekrényekben találhatóak a 
tanulói és tanári tablet ill. laptop gépek. Technikus segíti a tanárok munkáját, 
tervszerűen történik a nyomtatás. Az intézmény rendelkezik 4 db interaktív táblával, 
ezek kihasználtsága maximális. A nevelőtestület erre irányuló képzésen vett részt. 
(Munkatervek, beszámolók, interjúk, bejárás.) 
 

6.4. Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, céljainak? 
 

6.4.6. 
Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a 
nevelő-oktató munka humánerőforrás-szükségletéről 
Az intézmény vezetése reális képpel rendelkezik a humánerőforrás-szükségletekről. 
A tanévet záró beszámolók szerint pedagógus hiány van fizikából. A kis iskola 
hátránya, hogy az alacsony óraszámok miatt nem tudnak főállású pedagógusokat 
foglalkoztatni. (Munkatervek, beszámolók, interjúk. 

 
6.4.7. 
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat 
idejében jelzi a fenntartó számára. 
A fenntartó adott pedagógus és tanulói létszámmal számol, az intézménynek kell a 
fennálló helyzetet megoldania. (Interjúk, SZMSZ.) 
 
6.4.8. 
A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és 
az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. 
Az intézmény vezetősége törekszik a terhek egyenletes elosztására, mindez függ az 
egyén munkabírásától, elhivatottságától is. (SZMSZ, munkatervek, beszámolók, 
interjúk.) Az igazságos munkamegosztás érdekében jó gyakorlatként átvették az 
egyes tanárok munkájának folyamatos adminisztrálását - külön portfóliót vezetnek 
róla - Az igazgatónő támogatja az érkező újító szándékokat, ötleteket, az ingyenes 
tanárképzési lehetőségeket felkutatja és népszerűsíti, lehetőséget teremt azok 
elvégzésére. Az önmagukat rendszeresen tovább képző és többletmunkát vállaló 
kollégáit minden lehetséges módon elismeri (pénzbeli juttatások súlyozása, írásbeli 
és szóbeli dicséret, stb.). Egy-egy feladat megoldásának kidolgozott menete van, 
érthető, jól elkülönülő felelősségekkel és határidőkkel. Mindezek mellett meg kell 
említeni, hogy az intézmény reálszakos, különösen fizika szakos pedagógusainak 
sok túlórát kell vállalniuk. 

 
6.4.9. 
A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka 
feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. 



Az intézmény minden pedagógusa a szükséges képzettséggel / végzettséggel végzi 
feladatát. (KÖZZÉTÉTELI LISTA:iskola honlapján.) 

 
6.4.10. 
Az intézmény pedagógus-továbbképzési programját az intézményi célok és 
szükségletek, az egyéni életpálya figyelembe vételével alakították ki. 
A pedagógus-továbbképzési program a pedagógusok igényeinek, innovatív 
munkájának, fejlesztési céljainak és tevékenységének figyelembevételével az 
intézményi célokat és szükségleteket elégíti ki. Forráshiány miatt főleg ingyenes és 
nemzetiségi továbbképzések (nemzetiségi POK szervezésében). (Munkatervek, 
beszámolók, interjúk.) 

 
6.4.11. 
A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének 
feladataira. 
Az SZMSZ-ben és a Munkatervekben részletesen szabályozott. Az intézmény 
kiemelt fejlesztési területe a „Pedagógiai folyamatok ellenőrzése”. (Interjúk.) 

 

6.5. Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen 

szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket alkalmaz? 
 
6.5.12. 
Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási 
kultúra fejlesztésében. 
Az intézmény vezetése irányítja és az intézmény stratégiai dokumentumaiban is 
megjeleníti a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésének céljait, eszközeit, 
módszereit. (PP: 2.1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai 
alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai (11.o.) SZMSZ: X. A tanórán kívüli 
foglalkozások szervezeti formái (34.o.) XI. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a 
hagyományápolással kapcsolatos feladatok (36. o.), munkatervek, beszámolók, 
interjúk.) 

 
6.5.13. 
Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és 
betartott normák, szabályok jellemzik. 
A PP-ban, az SZMSZ-ben, a munkatervekben és a beszámolókban a megvalósulás 
jól nyomon követhető. Az intézmény minden dokumentuma alaposan, részletesen 
kidolgozott, magas színvonalú. A döntéseket a vezetőség készítik elő, a 
nevelőtestület fogadja el. A tantestület elhívatott, együttműködő, nagyrészt lelkes 
pedagógusokból áll. (Interjúk.) 

 
6.5.14. 
Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas 
szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. 
Az intézmény minden dokumentuma alaposan, részletesen kidolgozott, magas 
színvonalú. Az elért eredmények, a tanulók, a szülők és a külső partnerek 
visszajelzései alátámasztják az alkalmazotti közösség munkájára, együttműködésére 
jellemző magas szintű belső igényességet, hatékonyságot. (PP, SZMSZ, 
munkatervek, beszámolók, szülői interjú.) 

 



6.5.15. 
Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és 
pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 
A kollégák közti belső tudásmegosztás szorosan hozzátartozik a mindennapi 
pedagógiai munkához. A tudásmegosztás terei igen széleskörűek: a beszélgetések, 
megbeszélések (projekt, személyes), értekezletek (nevelőtestületi, munkaközösségi, 
munkacsoporti), kör e-mail, faliújság). Az ELTE és a ZfA -DSD vizsga gyakorló helye, 
így az intézményben komoly szakmai műhely munka folyik, a jövő pedagógusait 
készítik fel a szakmai munkára. (Beszámolók, interjúk.) 
 

6.6. Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája? 
 

6.6.16. 
Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény 
alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató 
munka részét képezik. 
Az intézmény mottója: „Hagyomány, tudás, lehetőség”. Az intézmény számára 
nagyon fontosak a hagyományai, hiszen német nemzetiségi iskola. Ezen 
specialitások megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a 
szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka részét képezik. (PP, SZMSZ, 
munkatervek, beszámolók, interjúk, bejárás, honlap.) 

 
6.6.17. 
Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény 
múltját, hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. 
A német nemzetiségi hagyományok ápolása az intézmény fő profilja. Intenzív 
kapcsolatot tartanak fent a különböző német nemzetiségi önkormányzatokkal, 
szervezetekkel, intézményekkel, partneriskolákkal. Az ünnepségei is a 
hagyományápolás jegyében zajlanak. A külsőségekben is megjelenik ez: öltözék, 
dekoráció… (PP, SZMSZ, munkatervek, beszámolók, interjúk, bejárás, honlap.) 
 

6.7. Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és 

hatáskörmegosztás? 
 

6.7.18. 
A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az 
eredményekről rendszeresen beszámolnak. 
Az SZMSZ-ben részletesen és egyértelműen szabályozott (III.3. Vezetők közötti 
feladatmegosztás III.5. Információ és kommunikáció III.8. A pedagógusok közösségei 
III.9. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolás rendje 
VI. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája (27. 
o.)), a megvalósítás teljes koherenciát mutat. (Munkatervek, beszámolók, interjúk.) 

 
6.7.19. 
A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 
A feladatmegosztás a szakértelem, az egyenletes terhelés és az egyéni 
terhelhetőség alapján történik. (SZMSZ, munkatervek, beszámolók, vezetői interjú.) 
 
 



6.7.20. 
A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában 
(SZMSZ) rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvalósulását. 
A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában 
(SZMSZ) részletesen rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvalósulását. 
(SZMSZ: III.3. Vezetők közötti feladatmegosztás III.8. A pedagógusok közösségei 
III.9. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolás rendje 
VI. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája (27. 
o.)) (Munkatervek, beszámolók, interjúk.) 
 

6.8. Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés előkészítésbe (és 

milyen témákban), valamint a fejlesztésekbe? 
 

6.8.21. 
Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés előkészítésbe történő 
bevonása - képességük, szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján. 
Az intézményben részletesen szabályozott és követhető a döntés-előkészítés 
folyamata. Először vezetői szinten készítik elő a tervezési dokumentumokat, majd 
ezután kerül sor a munkaközösségek véleményezésére. (SZMSZ: III.3. Vezetők 
közötti feladatmegosztás III.8. A pedagógusok közösségei III.9. A nevelőtestület 
feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolás rendje VI. A vezetők és a 
szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája (27. o.), interjúk.) 

 
6.8.22. 
Ennek rendje kialakított és dokumentált. 
Az intézmény a hatályos jogszabályokban, valamint a helyi szabályozásában előírt 
módon dokumentálja a meghozott döntéseket. Az értekezletekről emlékeztető, vagy 
jegyzőkönyv, a jelentős döntésekről határozat születik. (SZMSZ: III.3. Vezetők közötti 
feladatmegosztás III.8. A pedagógusok közösségei III.9. A nevelőtestület 
feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolás rendje VI. A vezetők és a 
szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája (27. o.), interjúk) 

 

6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 
 
6.9.23. 
Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint 
javaslatokkal segítik a fejlesztést. 
Az intézményvezetés kikéri a pedagógusok véleményét és gyakran ad helyt az önálló 
kezdeményezéseknek, figyelembe veszi a munkatársak, szülők fejlesztési javaslatait, 
igényeit, és azokat figyelembe veszi a munkatervek készítésénél. (Interjúk) 

 
6.9.24. 
Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző 
műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 
A pedagógusok kezdeményezőek, szívesen vállalják fel a kihívásokat, vesznek részt 
az innovatív módszerek alkalmazásában, vállalkoznak a technikai újdonságok 
megismerésére, elsajátítására (nevelőtestületi továbbképzés) 

 
 



6.9.25. 
A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására 
nyitott a testület és az intézményvezetés. 
A németországi tanártovábbképzések, iskolalátogatások során elsajátított 
ismereteket megosztják egymás között, pl. az okos tábla használatáról szóló 
továbbképzést is több munkaközösség is preferálta. 
 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A reáltantárgyak terén jelentkező pedagógushiány orvoslása. 
 
Kiemelkedő területek: 
Az intézményben a belső tudásmegosztás szorosan hozzátartozik a mindennapi 
pedagógiai munkához, nemcsak a belső szervezeti feladatok vonatkozásában, 
hanem az új ismeretek, technikák, módszerek elsajátításában is. A feladatmegosztás 
a szakértelem, az egyenletes terhelés és az egyéni terhelhetőség alapján történik. A 
pedagógusok és az iskolavezetés kezdeményezőek, szívesen vesznek részt az 
innovatív módszerek alkalmazásában, vállalkoznak a technikai újdonságok 
megismerésére és megismertetésére, miközben az intézmény számára nagyon 
fontos a német nemzetiségi hagyományápolás. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

7.1. Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által 

kiadott tantervi szabályozó dokumentumban meghatározott célok a pedagógiai 

programban? 
 
7.1.1. 
Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős 
miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban és az érettségi 
követelményekben foglaltakkal. 
Az intézmény a jogszabályi előírásokban megfogalmazottak szerint működik. A 
vezetőség minden előírást betartva tervezi a pedagógiai folyamatokat. 

 
7.1.2. 
A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban 
fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. 
A nemzetiségi oktatásból adódóan a jogszabályi és tartalmi elvárások mellett a 
nemzetiségi oktatás irányelvei is meghatározóak az intézményre nézve. 
 

7.2. Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok 

operacionalizálása, megvalósítása? 
 

7.2.3. 
Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak 
megvalósulását. 
A tanév során folyamatosan nyomon követik a PP-ben leírtak megvalósulását, az 
éves munkatervi beszámolókban és tantestületi értekezleteken megvitatva értékelik, 
további feladatok kijelölésével tervezik meg a folytatást. 
 

7.2.4. 
Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek 
ütemezése, ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben 
rögzítésre is kerül. 
Az éves munkatervek többszörösen tartalmazzák. Intézményi, majd munkaközösségi 
szinten is megjelenik táblázatos időrendi táblázatokban 

 
7.2.5. 
A tervek nyilvánossága biztosított. 
Az iskolai dokumentumok a saját honlapjukon elérhetőek, bár egy kicsit zavaró, hogy 
a naptár és nem a dokumentumok menü alatt található. 

 
7.2.6. 
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 felsorolt tervek mind alárendelődnek a PP-ben megfogalmazottak 
megvalósításának. 

 
7.2.7. 
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 tervekben az egyéni igényeknek messzemenően próbál az igazgatónő eleget 
tenni. Nagy hangsúlyt fektetnek a németországi ösztöndíjakkal támogatott 
továbbképzésekre történő beiskolázásra. 
 

7.2.8. 
A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató papír alapú és digitális 
tankönyvek, segédanyagok kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai 
prioritásokkal összhangban történik. 
A Magyarországi Németek Pedagógiai Intézete a Goethe Intézettel és a ZfA 
támogatásával rendszeresen szervez továbbképzéseket a német szakosok mellett, a 
történelmet, földrajzot, biológiát, informatikát német nyelven tanító pedagógusok 
számára. A szaktanárok a Comenius diákcserék és a német nagykövetség által kiírt 
projektek során is módszertani tapasztalatokra tesznek szert. A tanítási módszerek 
megfelelnek a kor elvárásainak. Igyekeznek alkalmazni új módszereket. Interaktív 
tábla használata sok munkatervben feladatként szerepel. 
 

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

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Az iskola honlapján célszerű lenne áttekinthetőbbé tenni a dokumentumok 
elérhetőségét. 
 
Kiemelkedő területek: 
Tervszerű az intézmény tevékenységeinek ütemezése, nyomon követhető az éves 
munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben is. Példaértékű a táblázatos 
feladat- és felelős megnevezés az éves munkatervben. Elismerendő a nyitottság, 
ahogy az új módszereket elsajátítják, alkalmazzák. Országosan elismert szerzők 
lettek többen is a tantestületből, a Német irodalomtörténeti tankönyv írója az 
intézmény vezetőjének helyettese, szaktanára. 
 


