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Helyzetelemzés
-

A 2018-19-es tanév kiemelt feladata a Komplex Alapprogram bevezetése iskolánkban,
amely komoly szervezést igényel. Az alsó tagozaton a teljes rendszer pilot
programjában részt veszünk. Ezen belül különösen a délutáni Te órád és az
alprogramok megszervezése és lebonyolítása ró ránk komoly feladatokat.

-

Ebben a tanévben iskolánk részt vesz az EFOP-4.1.2 nagy pályázatban. Ez komoly
feladatokat ró majd ránk. Építkezések várhatók mind Poroszlón, mind Sarudom.
Különösen a sarudi telephelyen nagyon várjuk a megújulást, ami komoly mindennapi
gondokat orvosol majd, gondolok itt a mosdók állapotára, a fűtés korszerűsítésére, a
nyílászárók cseréjére, stb. Jelenleg a pályázat még mindig tervezési szakaszban van,
ebben a tanévben reméljük, ez lezajlik és nyáron indulhat az építkezés mindkét
telephelyen.

-

Másik nagy pályázatunk ebben a tanévben az EFOP-3.1.5., amely a tanulói
lemorzsolódás csökkentését tűzte ki célul. A program ebben a tanévben
műhelymunkákkal és az intézkedési terv megvalósításával folytatódik.

-

Képzéseket erre a tanévre nem tervezünk, a KAP megvalósításához minden
pedagógusunk részt vett négy továbbképzésen, ami további 120 órát jelent
mindenkinek.

A

lemorzsolódás

csökkentésével

kapcsolatban

is

lesznek

továbbképzések. Az EFOP-3.2.4 Digitális megújulással kapcsolatos projektben is lesz
továbbképzésünk, talán még ebben a tanévben.
-

5 ötödik osztályos tanuló érkezik Sarudról, az ő integrálásuk kiemelt feladat.

-

Ebben a tanévben 3 autista tanuló ellátását oldjuk meg, ami nagy feladatot ró ránk,
őket, és a többi SNI tanulót a tankerület által szervezett utazó gyógypedagógusi
hálózat látja el.

-

Gondot jelent, hogy a németes kolléganő jelenleg is gyes-en van, nincs angol szakos
tanárunk. Az angol szakos állás meg van hirdetve, jelenleg belső helyettesítéssel
oldjuk meg a feladatok ellátását.

-

A kompetencia alapú oktatás az átdolgozott tantervek alapján folytatódik.

-

Igyekszünk

jó

munkakapcsolatot

fenntartani

munkatársaival.
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-

Ebben a tanévben tovább folytatjuk a tavaly februárban kísérleti jelleggel bevezetett
Gondolkodó szoba rendszerét, amely az Arizóna program adaptációja, mivel az előző
tanévben jó tapasztalataink voltak ezzel kapcsolatban, sokat javított a tanulók órai
magatartásán.

-

Sarudon két összevont osztályt indítunk a következő összevonásban: 1-4, 2-3. Az,
hogy ott 4 fő tanítót tudunk alkalmazni, lehetővé teszi, hogy a fő tantárgyakat
évfolyami bontásban tanítsuk, amely a tanítóknak, és a gyerekeknek is nagy
könnyebbség.

Nevelési és oktatási céljaink
-

Elsődleges feladatunk a KAP megvalósítása, amitől mind az oktatás, mind a
neveltségi szint javulását várjuk.

-

Kiemelt feladatunknak tekintjük az iskolánkból való elvándorlás megállítását, sajnos
ebben a tanévben 4 tanuló a negyedik osztály után a tiszafüredi katolikus, református
iskolába, illetve a 8 osztályos gimnáziumba iratkozott be, annak ellenére, hogy
mindent megtettünk az itt tartásuk érdekében. Reményeink szerint a KAP hatása ezen
a téren is érvényesülni fog.

-

Egyre több az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából figyelmet igénylő tanulónk.
Fontos, hogy az ő szociokulturális hátrányukat kompenzáljuk, ha lehet, enyhítsük. Ezt
a szülőkkel való szoros kapcsolattartással, az útravaló programban való részvétellel
tudjuk megvalósítani, illetve a DFHT órai alkalmazása is hatással lehet a probléma
megoldására.

-

A családias iskola kialakítását továbbra is folytatjuk.

-

Továbbra is élő kapcsolatra törekszünk a szülőkkel, hiszen nélkülük nem valósíthatjuk
meg céljainkat.

-

Ebben az évben az osztályvezető pedagógusok kiemelt feladata a közösségformálás,
különösen azokban az osztályokban, ahol Sarudról új osztálytársak érkeznek.

-

Az alsó-felső átmenet megkönnyítése érdekében októberben szükséges az osztályban
tanító nevelők és az alsós tanító nénik megbeszélése. Ez tavaly is hasznosnak
bizonyult.

-

Továbbra is fokozottan figyelünk a hátrányos és halmozottan hátrányos
gyerekekre családsegítő, védőnő bevonásával, amennyiben szükséges.
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-

A magatartás területén kiemelten kezeljük az esetleg megnyilvánuló deviáns
magatartásformákat. Nagyon fontos, hogy a legkisebb apró jelre is odafigyeljünk és
ezeket a helyén kezeljük. Nem csak az osztályfőnököknek van ebben nagy szerepük,
hanem valamennyi pedagógusnak és munkatársnak is, hogy időben jelezzenek.
Nagyon fontos a következetesség! Rongálás esetén a gyerekek is közreműködjenek a
javításban.

-

Az alsó tagozatban tovább folytatjuk az évfolyamok közötti áttanítást a
készségtárgyakból és testnevelésből, hogy a gyerekek több pedagógushoz szokjanak,
amelynek hozadékaként a magatartás javulását várjuk. A rendszert a fokozatosság
alkalmazásával finomítjuk.

-

Fontos a szemléletváltás a pedagógusok körében. Előtérbe kell helyeznünk a
logikus és kritikai gondolkodásra nevelést, a gyakorlati tapasztalások még
hatékonyabb beépítését. Reméljük, ebben segítségünkre lesz a komplex alapprogram
alkalmazása.

-

Törekszünk a helyes konfliktuskezelés kialakítására.

-

A kompetencia mérés eredményeit a gyerekek képességei erősen behatárolják. Tanév
elején szintfelméréseket, év közben és évvégén ellenőrző méréseket végzünk

-

A középiskolai beiskolázás eredményessége sokban múlik iskolánkon is: a megfelelő
felvilágosítás nyújtásában, a szülő és a tanuló orientálásában, az iskola
kiválasztásában.

-

Működtetjük a Belső Ellenőrzési Csoportot, kollégáink közül egy pedagógus nem
esett át még az önértékelésen, amit pótolnunk kell, illetve ki kell dolgoznunk az
ötévenkénti önértékelést a törvényi változás alapján.

-

Intézményünkben nincs szaktanácsadói feladatot ellátó pedagógus, így az ezzel járó
munkaidő kedvezmény nem befolyásolja munkákat

-

Különös figyelmet fordítunk a mindennapos testnevelés megszervezésére. Igyekszünk
a meglévő adottságokat a lehető legjobban kihasználni a gyerekek testmozgásának
érdekében. Ezt azonban igen nehéz megvalósítani a székhelyintézményben udvar
híján.
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A 2018/19-es tanév rendje
Szorgalmi idő:
Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. péntek
Utolsó tanítási nap: 2019. június 14. péntek
Tanítási napok száma: 181
Első félév vége: 2019. január 25.
Félévi értesítés: 2019. február 1-ig
NETFIT mérés: 2019. január 9 – április 26.
Fenntarthatósági témahét: 2019. március 18 – 22.
Országos kompetenciamérés a 6. 8. évfolyamokon: 2019. május 29.
Írásbeli idegen nyelvi mérés: 2019. május 22.
Ballagás: 2019. június 15. szombat
Tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2018. október 29 – november 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 26. péntek
A szünet utáni első tanítási nap: november 5. hétfő
Téli szünet: 2018. december 21 – 2019. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. december 20. csütörtök
A szünet utáni első tanítási nap: 2019. január 3. csütörtök
(hosszabbítás 2018. december 21. nevelési értekezlet)
Tavaszi szünet: 2019. április 18 – április 26.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. április 17. szerda
A szünet utáni első tanítási nap: 2019. április 29. hétfő
(hosszabbítás: Gála, 2 nap nevelési értekezlet (ebből 1 nevelési értekezleten az
országos mérések értékelése: OKM, nyelvi, NETFIT, lemorzsolódással veszélyeztetett
tanulók
Ünnepeink:
- október 6.
- a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.)
- a holokauszt áldozatai (április 16.)
- október 23.
- március 15.
- Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)
Tanítás nélküli munkanapok intézményünkben:
- Gála (szombat)
- Gyermeknap
- Pályaorientációs nap
- 3 nap nevelési értekezlet (ebből 1 nevelési értekezleten az országos mérések értékelése
(OKM, nyelvi, Netfit, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók)
Poroszló, 2018. augusztus 31.
Toldiné Diószegi Éva
intézményvezető
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Megbízatások a tanévben
Vezetőség:
Intézményvezető: Toldiné Diószegi Éva
Intézményvezető helyettes: Onoferné Kapusi Emese
Alsós munkaközösség vezető: Guruz Ágnes
Felsős munkaközösség vezető: Kiss Katalin
Diákmunkát segítő pedagógus alsó tagozaton: Jakab Zoltánné
felső tagozaton: Takács Piroska
Közalkalmazotti Tanács tagjai: Elek Lajosné
Kisné Pozsgai Irma (elnök)
Szilágyiné Kovács Katalin

Egyéb megbízatások:
Tankönyv felelős: Szilágyiné Kovács Katalin
Az ökoiskola program felelőse: Géczi Zsuzsanna
Az iskola honlapjáért felelős: Onofer Győző
Facebook oldalért felelős: Szűcsné Négyesi Éva
Rendszergazdai teendőket ellát: Onofer Győző
Az iskola megjelenéséért felelős a Poroszlói Újságban: Kiss Katalin

BECS munkacsoport:
Vezető: Kendrei Judit
Tagok: Bernáth Lajosné
Onoferné Kapusi Emese
Toldiné Diószegi Éva
A BECS elvégzi az intézményi értékelést éves szinten. (1. számú melléklet)
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Várható tanulólétszám
2018/19
Osztály Létszám
1.a
2.a
3.a
4.a
4.b
5.a
5.b
6.a
6.b

20
22
17
14
16
17
16
14
15

7.a

25

8.a
18
8.b
17
1-4
13+8
2-3
11+6
Összesen

Évfolyam
létszám
20
22
17

SNI és BTMN tanulóink megoszlása osztályonként
1 fő autista SNI
1 fő SNI egyéb pszichés)
1 fő e.é.f SNI,

1 fő BTMN
3 fő BTMN
3 fő BTMN
5 fő BTMN
3 fő BTMN
6 fő BTMN
1 fő BTMN
3 fő BTMN
3 fő BTMN

30
33
29
25
35
21
17
250

1 fő SNI (nagyothalló)
2 fő SNI (egyéb pszichés)
1 fő SNI (diszkalkulia,
mozgásszervi)
1 fő autista SNI
2 fő SNI (autista, e.é.f.)
3 fő SNI e.é.f.
2 fő SNI (egyéb pszichés)
15 fő SNI,

1 fő BTMN
2 fő BTMN
1 fő BTMN
32 fő BTMN

Más településről bejáró tanulóink száma: 47 fő

Dolgozóink száma:
Pedagógus: 26 fő
- ebből alsós munkaközösség létszáma: 9 fő + 4 fő sarudi telephelyen tanító
- ebből felsős munkaközösség: 10 fő tanár + 1 fő fejlesztőpedagógus
1 fő intézményvezető
1 fő intézményvezető helyettes
Oktatást segítő munkatárs:
1 fő iskolatitkár
2 fő pedagógiai asszisztens
1 fő hivatalsegéd
3 fő takarító
2 fő karbantartó
+ a sarudi telephelyen: 1fő pedagógiai asszisztens, 1 fő karbantartó
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Feladataink ütemezése a 2018 – 19-es tanévre
Augusztus
Felelős

Feladat
Vezetői megbeszélés
Épületek takarításának és a karbantartási munkáknak ellenőrzése
2018.08.21. Évindító értekezlet, munkaterv megbeszélése
KAP alprogrami képzések 2018.08.22 – 31.
KAP rendszerének kidolgozása
KAP beosztások elkészítése
BECS munkájának szervezésének elindítása
Osztálytermek, szaktantermek, folyosók dekorálása
Felsős és alsós órarend készítése
Osztályozó és javítóvizsgák
2018.08.31. Évnyitó értekezlet
Ügyeletesi beosztások elkészítése
A Hit-és erkölcstan órák idejének egyeztetése a hitoktatókkal
Évnyitó ünnepség megszervezése

Toldiné
Toldiné, Onoferné, Szilágyiné
Toldiné
nevelőtestület
Toldiné, Onoferné, MVK-k
Toldiné, Onoferné, Guruz Ágnes
Kendrei Judit
nevelőtestület
Toldiné, Onoferné, MVK-k
nevelőtestület
Toldiné
Toldiné, Onoferné
Onoferné
Toldiné, Onoferné

Szeptember
Időpont
09. 03.

1 – 2. hét

3 – 4. hét

Feladat
Felelős
Tanévnyitó. Első tanítási nap: tankönyvosztás, orvosi Toldiné,
Onoferné,
vizsgálat mindkét telephelyen
Szilágyiné,
osztályfőnökök,
napközis nevelők
Ügyeletesi beosztások véglegesítése
Toldiné, Onoferné
Ebédeltetés, menzai felügyelet
Toldiné, Onoferné
Pont miértünk rendszer beindítása
Szűcsné
Varázsseprű alsós tisztasági verseny beindítása
Guruz Ágnes
Délutáni foglalkozások felmérése
nevelőtestület
A kiemelt figyelmet igénylő tanulók foglalkozásainak nevelőtestület
megszervezése: szakkörök, felzárkóztatók, előkészítők,
fejlesztő foglalkozások
Alsós szülői értekezletek
alsós munkaközösség
Önértékelés beindítása
BECS
Nyilvántartások aktualizálása
Toldiné, Onoferné
Felsős szülői értekezletek
felsős munkaközösség
Az új osztályt kapott kollégák családlátogatást folytatnak
1. és 5. osztályos
osztályfőnökök
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Diákpolgármester választás

diákönkormányzat,
DMSP
DIFER mérés
1 osztályos tanítók
Suligyűlés
diákönkormányzat,
DMSP
KAP tapasztalatainak megbeszélése alsós munkaközösségi Toldiné,
Onoferné,
gyűlésen
Guruz Ágnes

Október
Időpont
10.01.
10.04.
10.05.
10.13.
2. hét

3-4. hét

Feladat
Tanmenetek leadása, naplók megnyitása
Állatok világnapja (projektnap)

Felelős

Toldiné
Kiss Katalin, Guruz
Ágnes
Aradi vértanúkról való megemlékezés az iskolarádióban
diákpolgármester
Pályaorientációs projektnap
Kiss Katalin, Guruz
Ágnes
Őszi túra
Szűcsné
Őszi futóverseny
Szűcsné,
testnevelést
tanító pedagógusok
Fogadóóra a felső tagozatban
Kiss Katalin
DIFER jelentés
Toldiné, Onoferné
Október 23. Ünnepség községi keretben
8. osztályfőnökök
5. osztályban tanító és alsós pedagógusok megbeszélése az 5. osztályos
átmenetről
osztályfőnökök
Sarudi elsősök óvodalátogatása
Pásztor Endréné
KAP tapasztalatainak megbeszélése alsós munkaközösségi Toldiné,
Onoferné,
gyűlésen
Guruz Ágnes

November
Időpont
10.29-11.
2.
2. hét

3-4. hét

Feladat
Őszi szünet

Felelős

Felsős
munkaközösségi
megbeszélés
a
tanulók Kiss Katalin
magatartásáról és tanulmányi haladásukról
Fogadóóra
felsős munkaközösség
Pályaválasztási kiállítás
8. oszályfőnökök
Pályaválasztási szülői értekezlet
7-8. osztályfőnökök
Nyílt nap szervezése
nevelőtestület
KAP tapasztalatainak megbeszélése alsós munkaközösségi Toldiné,
Onoferné,
gyűlésen
Guruz Ágnes

10

Poroszlói Vass Lajos Általános Iskola
Munkaterv 2018-19

December
Időpont
1. hét
2. hét

3. hét

Feladat
Mikulás ünnepségek osztálykeretben
Jelentkezés a központi írásbeli felvételire
Fogadóóra
Adatgyűjtés az országos kompetenciaméréshez
Sarudon népi hagyományok őrzése: Lucázás, kézműves
foglalkozás
Terematlétika bajnokság
Kézműves játszóház
Karácsonyi ünnepség, falu karácsonya mindkét telephelyen
Évvégi koccintás
Téli szünet

Felelős
osztályfőnökök
8. osztályfőnökök
felsős munkaközösség
Toldiné, Onoferné
Molnárné Vas Éva
Szűcsné, Csapó E.
nevelőtestület
nevelőtestület
Toldiné, Onoferné

Január
Időpont
1 hét
2 hét

3. hét
4. hét

Felelős
Fogadóóra
felsős munkaközösség
Osztályozó konferencia, félévzárás
Toldiné, Onoferné
KAP tapasztalatainak megbeszélése alsós munkaközösségi Toldiné,
Onoferné,
gyűlésen
Guruz Ágnes
Félévi bizonyítvány kiosztása
osztályfőnökök
Központi írásbeli
8. osztályfőnökök
Feladat

Február
Időpont
1. hét
2. hét
3 – 4. hét

02.25.

Felelős
Toldiné, Onoferné
alsós munkaközösség
felsős munkaközösség
8. osztályfőnökök
diákönkormányzat,
DMSP
Toldiné, Onoferné
diktatúrák osztályfőnökök

Feladat
Félévi értekezlet
Szülői értekezletek alsó tagozat
Szülői értekezletek felső tagozat
Kitöltött továbbtanulási lapok leadása
Farsang

Továbbtanulási lapok ellenőrzése, elküldése
Megemlékezés a kommunista és egyéb
áldozatairól
KAP tapasztalatainak megbeszélése alsós munkaközösségi Toldiné,
Onoferné,
gyűlésen
Guruz Ágnes
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Március
Időpont
1. hét
2. hét

3. hét

Feladat
Munkaközösségi értekezlet
Iskolakóstoló a leendő elsősöknek
Fogadóóra
Március 15. ünnepség
Fenntarthatósági témahét
Víz világnapja (projektnap)
Sarudon népi hagyomány ápolása: Zöldág járás, kiszézés
Húsvéti készülődés szülőkkel Sarudon

Felelős
munkaközösség vezetők
alsós munkaközösség
Felsős munkaközösség
6. osztályfőnök
Kiss Katalin, Guruz
Ágnes
Kiss Katalin, Guruz
Ágnes
Molnárné Vas Éva
sarudi nevelők

Április
Időpont
1 hét
2. hét

04.16.
3-4. hét

Feladat
Beiskolázási szülői értekezlet az óvodában
Iskolakóstoló a leendő elsősöknek
Felsős
munkaközösségi
megbeszélés
a
tanulók
magatartásáról és tanulmányi haladásukról
Költészet napi vers-és prózamondó verseny Sarudon
Fogadóóra
Járási atlétika versenyek Füzesabonyban
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
Föld napja projektnap
Csatlakozás az országos TeSzedd mozgalomhoz
Elsősök beíratása
Tavaszi túra
Tavaszi szünet
Anyák napi készülődés (projektnap, ajándékkészítés)
KAP tapasztalatainak megbeszélése alsós munkaközösségi
gyűlésen

Felelős
Toldiné, Onoferné
alsós munkaközösség
Kiss Katalin
sarudi nevelők
felsős munkaközösség
testnevelő tanárok
osztályfőnökök
nevelőtestület
Toldiné, Onoferné
Toldiné, Onoferné
Szűcsné
alsós munkaközösség
Toldiné,
Onoferné,
Guruz Ágnes

Május
Időpont
1. hét
2. hét

Feladat
Anyák napja
Anyák napi ünnepség iskolai szinten, Sarudon
Fogadóóra
Madarak és fák napja (projektnap)
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3. hét

Munkaközösségi értekezlet
Gála
Vass Lajos Napok versenyek, rendezvények
Gyereknap

munkaközösség vezetők
nevelőtestület
nevelőtestület
diákönkormányzat,
DMSP
Kompetenciamérés
Toldiné, Onoferné
Gyereknapi játszóház
nevelőtestület
KAP tapasztalatainak megbeszélése alsós munkaközösségi Toldiné,
Onoferné,
gyűlésen
Guruz Ágnes

4. hét

Június
Időpont
1-2. hét
06.04.

3. hét
4. hét

Feladat
Felelős
Pedagógusnap, az Év Pedagógusa díjak átadása
Toldiné, Onoferné
Nemzeti Összetartozás Napja
osztályfőnökök
Óvodai évzáró ünnepség
leendő elsős tanítók
Osztálykirándulások
osztályfőnökök
Osztályozó értekezletek
Toldiné, Onoferné
Ballagás
7. osztályfőnökök
Bizonyítványok, naplók zárása, évvégi statisztika
Toldiné, Onoferné
Tanévzáró ünnepség
Toldiné, Onoferné
Tanévzáró értekezlet
Toldiné, Onoferné
BECS munka zárása, önértékelések elkészítése
vezetőség
KAP pilot program tapasztalatainak megbeszélése, a tanév Toldiné,
Onoferné,
összegzése
Guruz Ágnes

A tanév során a sarudi telephelyünk részt vesz a Bródy Sándor Megyei Könyvtár Sarudi
Könyvtárába kihelyezett programjain.

A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal
való foglalkozás
1. Tehetséggondozás
A KAP bevezetése mind az alprogramok, mind a Te órád foglalkozások, valamint a
tanórákon

a

DFHT

módszer,

a

státuszkezelés

a

tehetséggondozás

és

a

hátránykompenzáció szinterei lesznek ebben a tanévben.
Szakköröket szervezünk a tehetséges gyerekeknek. Tervezünk vízitúra, kosárlabda,
matematika, magyar, szövegértő szakköröket, ahol külön figyelünk a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tehetségének kibontakoztatására.
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Az érettségit adó középiskolába készülő gyerekeknek előkészítőt tervezünk
magyarból, történelemből és matematikából, amivel szintén a hátrányos helyzetű
gyermekek felzárkózását, a hátrányok leküzdését is szolgáljuk.
Sajnos az idegen nyelvi előkészítőt és vizsgát nem tudjuk tervezni erre a tanévre, mert
egyelőre nincs nyelvtanárunk, az idegen nyelv tanítását is nehezen oldjuk meg.
Gyermekeink versenyeken vesznek részt a tanév folyamán kémiából, matematikából,
magyarból, atlétikából.

2. Felzárkóztatás
A tanulásban lemaradó gyerekek felzárkóztatására nagy hangsúlyt fektetünk. Az alsós
évfolyamokon

matematikából

és

magyarból

heti

rendszerességgel

tartunk

korrepetálásokat. A KAP módszereinek alkalmazása és a státuszkezelés, a DFHT, a
KIP módszer alkalmazása a lemaradó gyerekek felzárkóztatását is szolgálja.
A felső tagozatban matematika, földrajz, magyar tantárgyakból kapnak a gyerekek
megsegítést. Évek óta működik iskolánkban az egyéni felzárkóztató foglalkozás,
amikor alkalmanként segítik a gyerekek tanulását a kollégák, illetve a pedagógiai
asszisztens.
Matematikából tovább folytatjuk a képesség szerinti csoportbontást, amely jól bevált
rendszer szerint működik iskolánkban. Idegen nyelvből szükség esetén szintén
képesség szerinti csoportbontást valósítunk meg.
Ezek a foglalkozások mind a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását is
szolgálják.
Iskolánkban ebben a tanévben megvalósul a Bari Shej pályázat, melyet a Roma Nők
Egyesülete nyert el. Ebben 20 roma származású kislány mentorálása történik majd két
éven keresztül, mely a lemorzsolódás megelőzését szolgálja.

3. Fejlesztés
Iskolánkban magas a BTMN gyermekek száma, illetve integráltan oktatunk 14 SNI
tanulót. Nagy nehézséget okoz a kollégáknak a velük való foglalkozás. Ebben a
tanévben kiemelt feladatunk, hogy a fejlesztő segítségével hatékonyabbá tudjuk tenni
a fejlesztésüket. Ennek érdekében munkaközösségi gyűlést tartunk ebben a témában,
illetve az osztályfőnökök fejlesztő órákon hospitálnak tapasztalatszerzés céljából.
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Ebben a tanévben újra az SNI gyermekek ellátását a tankerület által megszervezett
utazó gyógypedagógusi hálózat segítségével oldjuk meg.
Poroszló, 2018. augusztus 31.
Készítette:
Toldiné Diószegi Éva
intézményvezető
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1. számú melléklet

Intézményi önértékelés
Az intézményi elvárások teljesítése
Tervezés
Elvárás: Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a
munkaközösségek terveivel.
Megvalósítás
Elvárás: A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése.
Ellenőrzés
Elvárás: A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az
egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető.
A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és
szüleinek/gondviselőjének.
Személyiségfejlesztés
Elvárás: Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden
tanuló szociális helyzetéről.
Közösségfejlesztés
Elvárás: A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.
Eredmények
Elvárás: Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:
 kompetenciamérések eredményei
 tanév végi eredmények–tantárgyra, 2 évre vonatkozóan
 versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint
 továbbtanulási mutatók
 vizsgaeredmények
 elismerések
 lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók)
 elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló)
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 neveltségi mutatók
Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Elvárás: Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges
információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.
Az intézmény külső kapcsolatai
Elvárás: Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az
információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.
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