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Terület: 1. Pedagógiai folyamatok 

Kiemelkedő terület 

Az éves intézményi munkaterv és a Pedagógiai Program összhangban vannak. Ezek jól nyomon követhetők, megfelelően szolgálják az intézmény 

stratégiai célkitűzéseinek megvalósulását. Az egyéni tanulói szükségletekre alapozott, módszerek, eljárások lehetővé teszik a diákok számára az 

elvárt tanulási eredmények elérését. A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi. Az értékelési alapelvei transzparensek. 

Fejleszthető terület: 

Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési tervének és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása. Tantestületi 

értekezlet keretében a mérési eredmények elemzése. Az elemzés alapján a szükséges módosítások elvégzésének optimalizálása.  

 

Cél Feladat  Felelős Határidő Sikerkritérium Ellenőrzés/ értékelés 

módja 

 Az intézkedési 

tervének és a 

stratégiai és ope-

ratív tervezés do-

kumentumainak 

összehangolása. 

 A mérési ered-

mények elem-

zése, a szükséges 

módosítások el-

végzése. 

 Az intézkedési 

tervének és a 

stratégiai és ope-

ratív tervezés do-

kumentumainak 

összehangolása.  

 A mérési ered-

mények elem-

zése, a szükséges 

módosítások el-

végzése. 

 intézményvezető 

 vezetőhelyette-

sek 

 tantestület 

 Fo-

lya-

ma-

tos 

 A mérési 

eredmények 

elemzése, 

összhangba 

kerül a straté-

giai és opera-

tív tervezés 

folyamatával 

 Folyamatosan 

 Szóbeli/írásbeli 

visszajelzések a 

tantestület ré-

szére 

 Értekezletek, 

munkaközösségi 

értekezletek al-

kalmával 

 

  



 
3 

 

Terület: 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Kiemelkedő terület 

Az intézmény gyógypedagógusai önálló személyiségként kezelik a tanulókat. Figyelembe veszik az egyéni képességeiket, szociális helyzetüket. 

A DÖK segítségével részt vehetnek az iskolai közösségi élet mindennapjaiban, az események szervezésében. Az iskola pedagógusai esetmegbe-

szélések alkalmával megbeszélik az osztályokkal, tanulókkal kapcsolatos nevelési problémákat, fejlesztési törekvéseket. A működő jó gyakorla-

tokat, tapasztalatokat megosztják egymással. Az intézmény Pedagógiai Programja deklarálja a felzárkóztató, egyéni megsegítést célzó foglalko-

zások szervezését, működtetését. Rehabilitációs órákat tartanak, melynek célja az egyénre szabott speciális megsegítés, fejlesztés. A pedagógusok 

rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével. A szakiskolai speciális tantervekben meghatározott társas kompetenciákat az al-

kalmazott módszerekkel, tanulásszervezési eljárásokkal fejlesztik. A DÖK által szervezett programok hatékonyan támogatják a tanulók közösségi 

életét és a társas együttélés szabályainak elsajátíttatását. 

Fejleszthető terület: 

Az önálló tanulás támogatása és az önálló ismeretszerzés hatékonyságának fokozása. A fenntarthatóság, környezettudatos életmódra nevelés 

pedagógiai gyakorlatának optimalizálása.  

 

Cél Feladat  Felelős Határidő Sikerkritérium Ellenőrzés/ értékelés 

módja 

 Az önálló ta-

nulás támoga-

tása és az ön-

álló ismeret-

szerzés haté-

konyságának 

fokozása.  

 Fenntartható-

ság környezet-

tudatos élet-

módra nevelés 

pedagógiai 

gyakorlatának 

optimalizálása. 

 Az önálló 

tanulás tá-

mogatása 

 Fenntartha-

tóság kör-

nyezettuda-

tos élet-

módra ne-

velés peda-

gógiai gya-

korlatának 

optimalizá-

lása. 

 intézményvezető 

 vezetőhelyettesek 

 tantestület 

 Folyama-

tos 

 Tanulmányi 

mutatók ja-

vulása, 

 Környezettu-

datos szem-

léletmód po-

zitív válto-

zása 

 Rongálások 

csökkenése 

 Folyamatosan 

 Szóbeli/írásbeli 

visszajelzések a 

tantestület részére 

 Értekezletek, 

munkaközösségi 

értekezletek alkal-

mával 

 DÖK bevonása 

 Munkatervekbe 

rögzített módon 
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Terület: 3. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények 

Kiemelkedő terület 

Az intézményegységekben kiemelt cél, hogy felkészítsük tanulóinkat a szakmai vizsgákra. Az eredményes tanulás kialakítása érdekében rehabi-

litációs órakeret terhére egyéni fejlesztő foglalkozásokat tartunk. A szakiskolai, illetve a készségfejlesztő iskolai képzés eredményei jól doku-

mentáltak. Az OSZTV-ken évről évre kimagasló eredményeket érünk el. A pedagógusok megkapják a megfelelő információkat az intézmény 

vezetőitől a munkaközösség-vezetőktől a szakmai tapasztalatok levonásához. 

Fejleszthető terület: 

A tanulókövetésnek nincs kialakult rendje. A tanulók további eredményeinek felhasználása, csak esetleges támpontot ad a pedagógiai munka 

fejlesztésére. 

 

Cél Feladat  Felelős Határidő Sikerkritérium Ellenőrzés/ értékelés 

módja 

 A tanulókövetés 

feltételeinek ki-

alakítása.  

 A tapasztalatok, 

visszajelzések 

felhasználása a 

pedagógiai 

munka fejleszté-

sére. 

 A tanulókövetés 

feltételeinek ki-

alakítása.  

 A tapasztalatok, 

visszajelzések 

felhasználása a 

pedagógiai 

munka fejleszté-

sére. 

 intézményvezető 

 vezetőhelyettesek 

 tantestület 

Folyama-

tos 
 A tanu-

lóköve-

tés fel-

tételei-

nek ki-

alakí-

tása.  

 A tanu-

lóköve-

tés do-

kumen-

tálása 

 Folyamatosan 

 Szóbeli/írásbeli visz-

szajelzések a tantestü-

let részére 

 Dokumentáció elem-

zése 
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Terület: 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Kiemelkedő terület 

A különböző intézményegységekben működő szakmai munkaközösségek horizontálisan és vertikálisan is együttműködnek a Pedagógiai Prog-

ramban meghatározott célok érdekében. Az intézményben rendszeres a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok bemutatása, támogatása. A peda-

gógusok a belső tudásmegosztás érdekében hatékony együttműködnek. Szóbeli tájékoztatás történik a különböző fórumokon, megbeszéléseken. 

Az intézmény elektronikus belső levelezőrendszert működtet, melynek tagja valamennyi pedagógus munkatárs. Az információ áramlása kölcsö-

nös alapon (oda-vissza) történik. Az intézmény pedagógusai és vezetői is törekednek az egyértelmű visszacsatolásra, megerősítésre. 

Fejleszthető terület: 

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk elsősorban szóban jutnak el a munkatársakhoz. A kiemelkedő munkavégzés 

innováció elismerésére csak a szóbeli elismeréssel motiválhatunk. Nincs más lehetőségünk. 

 

Cél Feladat  Felelős Határidő Sikerkritérium Ellenőrzés/ értékelés 

módja 

 A kiemelkedő 

munkavégzés in-

nováció elisme-

résére ne csak a 

szóbeli elismerés 

lehetősége le-

gyen adott.  

 A kiemelkedő 

munkavégzés in-

nováció elisme-

résére lehetősé-

gek keresése. 

 intézményvezető 

 vezetőhelyettesek 

 fenntartó  

Folyama-

tos 
 A kiemelkedő 

munkavégzés 

innováció el-

ismerésének 

bővítése. 

 Folyamatosan 

 Szóbeli/írásbeli 

visszajelzések a 

tantestület és a 

fenntartó felé 

 

 

 

  



 
6 

 

Terület: 5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Kiemelkedő terület 

A különböző intézményegységekben működő szakmai munkaközösségek horizontálisan és vertikálisan is együttműködnek a Pedagógiai Prog-

ramban meghatározott célok érdekében. Az intézményben rendszeres a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok bemutatása, támogatása. A peda-

gógusok a belső tudásmegosztás érdekében hatékony együttműködnek. Szóbeli tájékoztatás történik a különböző fórumokon, megbeszéléseken. 

Az intézmény elektronikus belső levelezőrendszert működtet, melynek tagja valamennyi pedagógus munkatárs. Az információ áramlása kölcsö-

nös alapon (oda-vissza) történik. Az intézmény pedagógusai és vezetői is törekednek az egyértelmű visszacsatolásra, megerősítésre. 

Fejleszthető terület: 

Feltételek megteremtése arra, hogy tanulóinkkal minél több helyi és regionális rendezvényen részt vehessünk. 

 

Cél Feladat  Felelős Határidő Sikerkritérium Ellenőrzés/ értékelés 

módja 

 Feltételek megte-

remtése arra, 

hogy tanulóink-

kal minél több 

helyi és regioná-

lis rendezvényen 

részt vehessünk. 

 Feltételek megte-

remtése ahhoz, 

hogy a regionális 

rendezvényeken 

részt vehessenek 

tanulóink. 

 intézményvezető 

 vezetőhelyettesek 

 pedagógusok 

 fenntartó  

Folyama-

tos 
 Regionális 

rendezvénye-

ken való rész-

vételek szá-

mának növe-

kedése 

 Folyamatosan 

 Szóbeli/írásbeli 

visszajelzések a 

tantestület és a 

fenntartó felé 
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Terület: 6. A pedagógiai működés feltételei 

Kiemelkedő terület 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

Az intézmény szervezeti és tanulási kultúrájára a demokratikusan meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok jellemzők. A feladatok 

elosztásában a szakértelem kiemelt hangsúlyt kap. A tantestület és az intézményvezetése nyitott az új gyakorlatok eredményeinek bemutatására, 

követésére és adaptálására. 

Fejleszthető terület: 

Az intézményben az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen. A szükséges, nélkülözhetetlen javítások karbantartások megvaló-

suljanak. IKT eszközök kihasználtsága. A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiány csökkentése. 

 

Cél Feladat  Felelős Határidő Sikerkritérium Ellenőrzés/ értékelés 

módja 

 A szükséges, nél-

külözhetetlen ja-

vítások karban-

tartások megva-

lósuljanak. 

 IKT eszközök ki-

használtsága. 

 A humánerőfor-

rás szükségletben 

bekövetkező hi-

ány csökkentése. 

 A szükséges, nél-

külözhetetlen ja-

vítások karban-

tartások jelzése a 

fenntartó felé 

 Belső továbbkép-

zések az IKT 

eszközök kihasz-

náltságának javí-

tása érdekében 

 A humánerőfor-

rás hiányának 

jelzése a fenn-

tartó felé 

 intézményvezető 

 vezetőhelyettesek 

 pedagógusok 

 fenntartó  

Folyama-

tos 
 A szükséges, 

nélkülözhetet-

len javítások 

karbantartá-

sok elvégzése 

 IKT eszközök 

kihasználtsá-

gának javu-

lása 

 A humánerő-

forrás hiányá-

nak csökke-

nése 

 Folyamatosan 

 Szóbeli/írásbeli 

jelzés a tantestü-

let és a fenntartó 

felé 
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Terület: 7. Az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvben meghatározott országos szakmai elvárásoknak és az 

intézményi céloknak való megfelelés 

Kiemelkedő terület 

A pedagógiai program a jogszabályi elvárásokkal és a sajátos profiljával összhangban fogalmazza meg az intézmény nevelési-oktatási feladatait, 

céljait. A munkatervek és más fejlesztési, intézkedési tervek nyilvánossága biztosított. A tanítási módszerek kiválasztása és alkalmazása rugal-

masan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. 

Fejleszthető terület: 

Az alkalmas tankönyvek választhatóságának bővítése. A rövidtávú fejlesztési tervek is megfogalmazódnak, de ritkán realizálódnak. 

 

Cél Feladat  Felelős Határidő Sikerkritérium Ellenőrzés/ értékelés 

módja 

 Az alkalmas tan-

könyvek bőví-

tése, tudatos vá-

lasztása. 

 A rövidtávú reá-

lis fejlesztési ter-

vek megfogalma-

zása 

 Az alkalmas tan-

könyvek válasz-

tékának bővítése  

 A rövidtávú reá-

lis fejlesztési ter-

vek megfogalma-

zása 

 intézményvezető 

 vezetőhelyettesek 

 fenntartó  

 tankönyvfelelős 

Folyama-

tos 
 Az alkalmas 

tankönyvek 

választékának 

bővítése 

 A rövidtávú 

reális fejlesz-

tési tervek ki-

vitelezése, 

megvalósítása 

 Folyamatosan 

 Szóbeli/írásbeli 

jelzés a tantestü-

let és a fenntartó 

felé 

 tankönyvfelelős 

tájékoztatói, be-

számolói 

 

 

 

 

 

Cegléd, 2023. 01. 19. p.h Farkas Edit intézményvezető 


