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1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 

2.  

A tevékenységek értékelése 

A stratégiai és operatív tervezés koherenciájának megvalósulása. 

 megfelelő 

Az intézményi stratégiai dokumentumok és a köznevelési célok összhangjának megvalósulása. 

 megfelelő 

A stratégiai tervek megvalósulásának elősegítése a tanévekre bontott éves tervek alkal-

mazásával. 

 megfelelő 

Az éves tervek és a beszámolók összhangjának megvalósulása. 

 megfelelő 

A pedagógiai folyamatok követhetők a pedagógusok és az intézmény dokumentumaiban. 

 megfelelő 

Az intézményi célok elérését támogató ellenőrzési rendszer működtetése. 

 fejleszthető 

Az intézményi önértékelési rendszer jogszabálynak megfelelő működtetése. 

 megfelelő 

A pedagógiai program alapelveivel és követelményeivel összhangban álló mérési, ellenőrzési 

és értékelési rendszer működtetése. 

 megfelelő 

Az ellenőrzés és a mérés, értékelés eredményeinek rendszeres visszacsatolása. 

 megfelelő 
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Fejleszthető tevékenységek 

Az intézmény dokumentumainak felülvizsgálata, átdolgozása javasolt. Az intézményi 

önértékelési rendszer tudatosabb működtetése, beépítése az ellenőrzési tervbe; a beszámolók 

szempontjai illeszkedjenek az intézményi önértékelési rendszerhez. A pedagógiai folyamatok 

nyomonkövetése az intézmény dokumentumaiban. A belső ellenőrzés és elégedettség mérés 

eredményeinek célzott gyűjtése, elemzése és felhasználása a fejlesztési célok kijelölésében. 

Javasolt az óralátogatások rendszeressége (intézményvezetés) Az intézményi működésben, 

programokban megjelenő környezeti nevelés (pl.képzőművészeti és színművészeti ágban az 

anyagfelhasználás, újrahasznosítás,) tudatosabb tervezése és dokumentálása. 

Kiemelkedő tevékenységek 

Kiemelkedő az intézmény közösségteremtő és kultúraközvetítő szerepe, a befogadó és 

fejlesztő, családias légköre. Meghatározó a pedagógusok egymás felé forduló különös figyelme 

és együttműködési készsége. Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan 

követik, dokumentálják. Az intézményi pedagógiai folyamatok és tevékenységek a 

személyiség- és közösségfejlesztést, valamint a tanulók egyéni fejlődését erősítik. A kiváló 

versenyeredmények is bizonyítják, hogy az iskolát, a gyermekeket támogató szervezeti és 

tanulási kultúra jellemzi. 

 

 

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

A tevékenységek értékelése 

A pedagógiai programban meghatározottaknak megfelelő személyiségfejlesztési feladatok 

megvalósulása. 

 kiemelkedő 

A tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztése és nyomon követhetőségének 

megvalósulása. 

 megfelelő 

A tanulók szociális hátrányainak enyhítésére kidolgozott rendszer működtetése. 
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 fejleszthető 

A pedagógiai programmal összhangban lévő önálló tanulástámogatási gyakorlat megvalósítása. 

 kiemelkedő 

A pedagógiai programmal összhangban álló egészséges és környezettudatos életmódra nevelés 

támogatása. 

 fejleszthető 

A pedagógiai programban megfogalmazott közösségfejlesztési feladatokkal összhangban lévő 

tanulói együttműködés támogatása. 

 kiemelkedő 

A több szinten és eredményesen szerveződő közösségépítő programok megvalósulása. 

 kiemelkedő 

Fejleszthető tevékenységek 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés beépítése az intézmény gyakorlatába, 

programstruktúrájába, ennek dokumentálása. A korábbi intézkedési tervben lévő „felzár-

kóztatás stratégiájának” a kidolgozása szerepel, ezt javasolt kidolgozni. A tanulók szociális 

hátrányainak enyhítésére kidolgozott rendszer működtetése. Felzárkóztatást célzó egyéni 

foglalkozások szervezése. Integrációs oktatási módszereket fejlesztése, bevezetése. 

Kiemelkedő tevékenységek 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. A tanév eseményei bőséges 

információt adnak a közösségépítés-fejlesztés tekintetben. Meghatározó az intézmény szerepe 

a település kulturális életében, hagyományainak ápolásában. A személyiségfejlesztés az egyéni 

oktatásban különösen érvényre jut, nagy hangsúlyt fektetnek erre.  
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3. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ PEDAGÓGIAI MUNKÁVAL 

ÖSSZEFÜGGŐ EREDMÉNYEK 

A tevékenységek értékelése 

Az eredményességi mutatók nyilvántartása, az eredmények rendszeres elemzése és azok 

visszacsatolásának megvalósulása. 

 megfelelő 

A kiemelt nevelési és oktatási célok elvárásainak megfelelő eredmények teljesülése. 

 kiemelkedő 

A belső és külső mérési eredmények intézményi szintű közös elemzése, a szakmai tanulságok 

levonása és visszacsatolása. 

 megfelelő 

Kidolgozott és gyakorlatban működő a tanulók tanulási útjának követése. 

 kiemelkedő 

Fejleszthető tevékenységek 

A belső és külső mérési eredmények rendszeres elemzése, tudatos visszacsatolása és az 

önértékelési és korrekciós folyamatokba való beillesztése. Az intézményi önértékelési rendszer 

aktualizálása és folyamatos felülvizsgálata a működtetéssel párhuzamosan. 

Kiemelkedő tevékenységek 

Kiemelkedő az intézmény saját környezetére gyakorolt pozitív hatása, helyi elismertsége, 

ennek köszönhető az állandó tanulói létszám. A magas színvonalú oktató-nevelő munka 

hatására mindhárom művészeti ágban kiemelkedő a különböző versenyeken való részvétel és 

eredményesség. A közösségi médiában ismertetik az elért eredményeket, amelyek szintén az 

intézményben folyó hatékony és eredményes oktatásról tanúskodnak. Az intézmény kiemelten 

figyel a tanulási-tanítási folyamat során a személyiség- és közösségfejlesztésre. A közös-

ségfejlesztő tevékenységek az iskola hagyományaival és a művészetoktatás speciális 
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kínálatával összhangban zajlanak. A pedagógusok a gyerekek teljesítményét saját képessé-

geikhez mérik és arra törekednek, hogy minden növendék élménnyel térjen haza a művészeti 

órákról. A tehetséges tanulókkal külön foglalkoznak, aminek eredménye a sok szép és előkelő 

díj, továbbá a művészeti szakgimnáziumokba felvett tanulók figyelemre méltó száma. 

 

 

4. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS,  

KOMMUNIKÁCIÓ 

A tevékenységek értékelése 

A pedagógusok többszintű együttműködésének és szakmai munkájuk intézményi célokkal 

összhangban történő megvalósulása. 

 kiemelkedő 

Rendszeres, magas színvonalú belső tudásmegosztás. 

 megfelelő 

Folyamatos és hatékony, több csatornán működő kommunikációs rendszer működése. 

 kiemelkedő 

Fejleszthető tevékenységek 

Az iskolai SZMSZ aktualizálása a hatályosság figyelembe vételével. Belső tudásmegosztás 

működtetése szervezett kereteken belül. A fiatal kollégák beilleszkedésének és szakmai, 

módszertani eszköztáruk gazdagodásának segítése. Helyi jógyakorlatok kidolgozása, meg-

osztása. 

Kiemelkedő tevékenységek 

Kiemelkedő és példaértékű a pedagógusok közötti szoros együttműködés, közös munkavégzés. 

Kiemelkedő a nevelőtestület elhivatottsága és közösség tudata. Az intézményben rendszeres, 

szervezett és hatékony az információáramlás és a kétirányú kommunikáció értekezletek, 

megbeszélések formájában. Az intézmény munkatársai számára biztosított a napi munkájukhoz 
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szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. Kiemelkedően jól működnek az 

intézményen belüli szakmai közösségek, aminek köszönhetően minden évben számos 

rendezvényt szerveznek, ahol mind a három művészeti ág tanulói és tanárai megmutatják 

magukat. Az évek folyamán több rendezvényükkel, mint például a Családi nap, hagyományt 

teremtettek és gazdagították/gazdagítják városuk kulturális életét. 

 

 

5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

A tevékenységek értékelése 

A pedagógiai program céljainak megvalósítását támogató partneri kapcsolatok kialakítása. 

 kiemelkedő 

A partnerekkel való együttműködés az intézményi dokumentumokban szabályozott. 

 megfelelő 

A partnerek tájékoztatása rendszeres, szabályozott. 

 megfelelő 

Az intézmény közéletben való részvétele nyomon követhető. 

 kiemelkedő 

Fejleszthető tevékenységek 

A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül partnerek igényeinek felmérése, 

elégedettségmérés kérdőív formájában. A partneri kapcsolatok dokumentálásának és 

szabályzatainak rögzítése, illetve nyilvánossá tétele. Panaszkezelési szabályzat kidolgozása, 

nyilvánossá tétele. 

Kiemelkedő tevékenységek 

A külső partnerekkel intenzív kapcsolatban van az iskola. A pedagógusok minden alkalmat 

megragadnak, kihasználnak a szereplésre, a tanulók szerepeltetésére, a kapcsolatépítésre. A 
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szülők nagyra tartják az iskolában folyó pedagógiai és személyiségfejlesztő munkát, a 

pedagógusok hozzáállását, szakmai tudását. Az iskola jelen van a városi közéletben, a 

pedagógusok és diákok részt vesznek közösségi rendezvényeken. A település oktatási 

intézményei közötti együttműködés is segítő, gyümölcsöző. 

 

 

 

6. A PEDAGÓGIAI MŰKÖDÉS FELTÉTELEI 

 

A tevékenységek értékelése 

Az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak megfelelő infrastruktúra 

biztosítása. 

 megfelelő 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésének, oktatásának megfelelő tárgyi környezet 

kialakítása. 

 megfelelő 

Rendszeres és nyomon követhető IKT-eszközhasználat 

 megfelelő 

Átgondolt, tervezett, az intézmény pedagógiai értékeinek, céljainak megfelelő humánerőforrás-

szükséglet biztosítása. 

 kiemelkedő 

Magas szintű és hatékony szervezeti kultúra megléte jellemző. 

 kiemelkedő 

Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenysége megvalósul. 
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 kiemelkedő 

Szabályozott felelősség- és hatáskörmegosztás. 

 megfelelő 

A munkatársak döntéselőkészítésbe való bevonása. 

 megfelelő 

Innovációra nyitott szervezeti kultúra működése. 

 kiemelkedő 

 

Fejleszthető tevékenységek 

A művészetoktatás alapvető eszközparkjának javítás, biztosítása, a tárgyi infrastruktúra 

színvonalának emelésére anyagi források, pályázatok felkutatása. A dinamikusan fejlődő 

városban megoldást jelentene a 2-3 éven belül felépülő Művészetek Háza, melynek terve már 

elkészült. A kihelyezett tagozatokon az iskolaigazgatókkal egyeztetve egyelőre biztosítottak a 

tanításhoz szükséges tantermek száma és használata. A különleges bánásmódot igénylő tanulók 

nevelésének, oktatásának megfelelő tárgyi környezet kialakítása. 

Kiemelkedő tevékenységek 

Kiemelkedő az intézmény hagyományőrző tevékenysége, a helyi igények és a nevelés-oktatás 

fő célkitűzéseinek koherenciája. A hagyományok ápolása, a rendszeres programok a művészeti 

nevelés részét képezik, fontosak a művészeti iskola számára. Az intézmény pedagógusainak 

szakmai felkészültsége és munkája kimagasló. A pedagógusoknak igényük van a folyamatos 

önképzésre, a központi források hiánya ellenére is szívesen vesznek részt továbbképzéseken, 

különös tekintettel az intézmény profiljára, módszertani kultúrájuk gazdagítására. 
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7. AZ INTÉZMÉNYTÍPUSRA VONATKOZÓ NEVELÉSI, NEVELÉSI-OKTATÁSI 

IRÁNYELVBEN MEGHATÁROZOTT ORSZÁGOS SZAKMAI ELVÁRÁSOKNAK 

ÉS AZ INTÉZMÉNYI CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 

A tevékenységek értékelése 

A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban 

meghatározott célok és a pedagógiai program összhangja. 

 fejleszthető 

Az intézményi tervezési dokumentumok alapja a pedagógiai programban szereplő kiemelt 

stratégiai célok megvalósítása.  

 megfelelő 

Fejleszthető tevékenységek 

A munkatervek, beszámolók rögzítsék-dokumentálják a Pedagógiai Programban foglaltak 

megvalósulását: a célok, programok és az eredmények leírásának tekintetében. A pedagógiai 

program megújítása, aktualizálása, frissítése mindenféleképpen szükséges és indokolt. Az 

iskolai könyvtár állományának fejlesztése. 

Kiemelkedő tevékenységek 

Az intézmény magasszínvonalú szakmai munkája példaértékű a régióban. Az intézmény 

általános célkitűzése: művészeti alkotó tevékenységgel készség és személyiségfejlesztés. A 

tervezési dokumentumokból tükröződik, hogy figyelembe veszik az egyéni képességeket, 

haladási ütemet, lehetőséget biztosítanak a differenciálásra. 


