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I.

Bevezetés

A Tág Világ Általános Iskola néhány hónap intenzív előkészítés után 2016. szeptember 1-én kezdte meg
ebben a szervezeti keretben a tényleges nevelő, oktató munkát. Ez a tanév új helyzetet jelentett
minden szereplő számára. A fenntartó Tág Világ Nonprofit Oktatási Kft. nem rendelkezett
intézményfenntartói tapasztalatokkal, a tanestület ebben a formában még soha nem dolgozott együtt,
illetve az iskola tanulói – az ötödikes „mag” osztály kivételével – sem jártak még együtt iskolába.
Hatalmas optimizmussal, és elszántsággal, nagy várakozásokkal, teli reményekkel és sok-sok
szorongással indult tehát a tanév, amelyről azonban utólag megállapíthatjuk, hogy sikertörténet volt.
Kisebb fennakadások és hiányosságok ellenére az éritettek megelégedettségére zárhattuk a tanévet,
ami elsősorban a nagyon lelkes diákoknak és szüleiknek, valamint a szakmailag jól felkészült és a feladat
iránt elkötelezett tantestületnek köszönhető. Ugyanakkor óriási anyagi teher és felelősség hárult a
fenntartóra.
A tanév sikeres zárása a fenntartó, a tantestület, a szülők és diákok közös munkájaként valósulhatott
meg.

II.

Személyi feltételek alakulása

A tanév tervezési időszakához képest többször változott a tantestület összetétele. A legelső változást
az jelentette, hogy néhány kolléga meggondolta magát és visszalépett a munkaszerződés megkötésétől
azok közül, akikkel megterveztük a munkát (Naszvadi Mirabella, Németh Adrienn, Verlics Bernadett).
A tanév indítására azonban sikerült ezeken a nehézségeken túllépni és az alábbi felállással elkezdődött
a munka:
Igazgató:

Szabó Győző

Szakmai vezető:

Mózes Dóra

Igazgatóhelyettes:

Pankaczi Orsolya

Elsős tanítók:

Mózes Dóra
Pankaczi Orsolya

Másodikos tanítók:

Konti Helga
Bogdán Szilvia

Negyedikes tanítók:

Pap Anikó
Elekes Gábor

Felsős pedagógusok

Gaál Gabriella
Külüs László
Pintér Gabriella - óraadó
Pölös Annamária – óraadó
Kövesdy Csaba óraadó

Iskolatitkár:

Ovádi Henriett

Takarító:

Pollák Andrea

Az angol nyelv oktatását anyanyelvi mentorként Tandy Collin Russel segítette.
Pintér Gabriella kolléganőnk óraadóként kezdte a tanévet, de időközben elérte a nyugdíjkorhatárt és
a főállású munkahelyéről nyugdíjba vonult. Emiatt 2017. január 1-től részmunkaidős pedagógusként
kicsivel több feladatot tudott vállalni.
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Elekes Gáborral és Gaál Gabriellával közös megegyezéssel bontottuk fel a munkaszerződést 2017.
márciusában. Elekes Gábor távozásával kiesett egy tanító, aki az ötödikes testnevelési órákat is
tartotta, Gaál Gabriella távozásával pedig a természetismeret és az angol tantárgyak tanítása vált
megoldatlanná.
A fenti helyzet megoldásában segített az új kollégák érkezése:
Horvát Brigitta

tanító

Dr. Ozorai Nóra:

angol tanár

Mondok Zsuzsanna

természetismeret óraadó

Hegedűs Gábor

testnevelés szakedző, óraadó

A tanév második félévében elindult a tálalókonyha üzemeltetése, így szükségessé vált félállású
konyhalány alkalmazása is. Ezt a feladatot Pollák Andrea munkakörének módosításával oldottuk meg,
aki 2017. február 1-től munkaidejének egyik felében takarító, másik felében konyhalány munkakörben
dolgozott. A takarítói feladatokra Lőrinczné Zsebők Juditot alkalmaztuk félállásban, ő azonban a
próbaidő alatt kérte munkaviszonyának megszüntetését. A tanév hátralévő idejében Ovádi Henriett és
Pollák Andrea látta el ezt a feladatot túlórában.
Hegedűs Gábor kollégával csak a tanév végégig szólt a megállapodásunk, hiszen nem rendelkezett
testnevelőtanári végzettséggel, így az Ő alkalmazása nem jelenhetett hosszú távú megoldást.
Még a 2016/2017-es tanévben, de már a szorgalmai időszakon túl kérte munkaviszonyának közös
megegyezéssel való megszüntetését Ozorai Nóra kolléganő. Az Ő távozása már nem érintette a tanév
zavartalan befejezését.

III.

Infrastruktúra és tárgyi feltételek alakulása

A tanév indításakor több infrastrukturális probléma nehezítette a munkát:
-

a tálalókonyha és ebédlő hiánya
tornaterem hiánya
orvosi szoba hiánya
iskolakönyvtár hiánya.

Az iskolakönyvtár és az orvosi szoba hiányát úgy tudtuk megoldani, hogy a velünk egy épületben
működő Pais Dezső Általános Iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást mind az
iskolakönyvtár, mind az orvosi szoba használatára. Ez a megoldás az iskolakönyvtár tekintetében
működőnek bizonyult, ugyanakkor a tanév során már látszódott, hogy az iskolaorvosi ellátást csak saját
orvosi szobával lehet hatékonyan megoldani. A tanév végére megszületett a terv a saját orvosi szoba
kialakítására, és a nyári szünetben el is kezdődött a megvalósítás.
A testnevelés órákat csak a tanulók utaztatásával lehetett megoldani, mert a közelben nincs lehetőség
megfelelő tornatermet találni. A tanévet úgy kezdtük, hogy a tanulóinkat egyrészt úszás oktatásra
hordtuk, másrészt az Óbudai Judo Klubbal kötött megállapodás alapján judo alapú testnevelés órákat
szerveztük a tanulóinknak a Klub edzőtermében, és az utazást is a Klub járművével oldottuk meg.
Ebben a konstrukcióban az úszás oktatás okozta a nehézséget, hiszen minden alaklommal át kellett
menni az Árpád hídon, ami nagyon kiszámíthatatlanná tette az utazási időt.
A második félévben sikerült változtatni ezen a helyzeten. Befejeződött a Kalap utcai TVE
sportkomplexum felújítása, és lehetőséget kaptunk, hogy ide járjanak a tanulóink testnevelés órára.
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Az utazást a BKV Zrt-vel kötött megállapodás alapján különjárati autóbuszokkal biztosítottuk. Ez a
megoldás lehetővé tette, hogy a TVE sporttelepen saját testnevelőtanárunk által vezetett
foglalkozásokat tarthassunk.
Ezzel a változtatással sokat javult a testnevelés helyzete, de az utazás még mindig sok időt elvesz, ami
nehezíti az órarend összeállítását.
A tálalókonyha a kialakítása szponzori támogatással a tanév során megtörtént, így 2017. február 1-től
saját üzemeltetésű tálalókonyhában tudtuk biztosítani tanulóink számára a napi egyszeri meleg
étkezést.
A fenntartó biztosította a szükséges tantermeket, bútorzatot, illetve az informatikai felszerelést, így
az épületben folyó zavartalan szakmai munkának nem volt akadálya.

IV.

Tanulólétszám alakulása

A 2016/2017es tanévben a 5 tanulócsoport működött az iskolában

Tanulólétszám
október 1-én

Tanulólétszám
június 15-én

Évközben Évközben
eltávozott érkezett
tanulók
tanulók
száma
száma

Évfolyam

Osztály

Osztályfőnök

1.

Szikra

Mózes Dóra
Pankaczi
Orsolya

17

15

2.

Mag

Konti Helga
Bogdán Szilvia

9

13

4.

Iránytű

Pap Anikó

11

13

1

5.

Víz

Gaál Gabriella
Ozorai Nóra

15

14

1

6.

Tűz

Külüs László

15

16

67

71

Összesen
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V.

Szakmai munka

A munkatervben megtervezett szakmai munkát sikerült megvalósítani. Ennek legfontosabb elemei a
következők voltak:
➢ Tág Világ szakmai műhely működtetése. Mózes Dóra szakmai vezető irányításával napi-hetihavi rendszerességgel zajlott a kollégák között a szakmai együttműködés, ami leggyakrabban
páros, vagy kiscsoportos munkát, kölcsönös óralátogatásokat, tantestületi szintű
csoportmunkát jelentett. E szakmai műhely egyik eredménye a témakönyvek fejlesztése.
➢ Minden kolléga felkészült a tanulók szöveges értékelésére, a tanulói portfóliók vezetésére.
➢ Minden kolléga elsajátította a kooperatív technikák alkalmazását.
➢ Elindult a digitális tananyag felhasználása, a meglévő digitális táblák alkalmazása, felkészülés
a digitális napló, illetve a Google Classroom használatára.
➢ Új elemként jelent meg az „Állatasszisztált pedagógia a tanteremben” program Konti Helga
kolléganő munkája eredményeképpen.
➢ A negyedik-ötödik évfolyamos tanulók és pedagógusaik számára 3 napos csapatépítő,
együttműködést fejlesztő tréninget szervezetünk.

Tanulmányi eredmények bemutatása
Az tanulók értékelésében kiemelt szerepe van a portfólió alapú szöveges értékelésnek, az
osztályzatokban kifejeződő tanulmányi eredményt ugyan nagyon fontosnak, de csak másodlagosnak
tartjuk. A kerettantervi követelményeknek megfelelően azonban osztályzatokkal is értékeljük a
tanulóink tanulmányi munkáját. A tanulmányi eredmények tanév végi alakulását az alábbi
táblázatokban foglaltuk össze.
Második évfolyam, Mag osztály tantárgyankénti tanulmányi átlaga a tanév végén
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Negyedik évfolyam, Iránytű osztály tantárgyankénti tanulmányi átlaga a tanév végén

Ötödik évfolyam, Tűz osztály tantárgyankénti tanulmányi átlaga a tanév végén
Tantárgy
Magatartás
Szorgalom
Magyar
irodalom
Angol nyelv
Magyar nyelv
Matematika
Történelem
Erkölcstan
Természet ism.
Ének zene
Vizuális kultúra
Technika
Testnevelés
Term.tud.gyak.
Hon és népism.

5
10
9
12
16
10
11
12
16
8
16
16
16
16
16
16

4
6
7
4

4
4
3

3

2

1

D

1
1
3
2
2

2
1
1

8

Átlag
4,63
4,56
4,75
5,00
4,50
4,63
4,69
5,00
4,50
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Ötödik évfolyam, Víz osztály tantárgyankénti tanulmányi átlaga a tanév végén
Tantárgy
Magatartás
Szorgalom

5
14
11

4

3

2

3
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Magyar
irodalom
Angol nyelv
Magyar nyelv
Matematika
Történelem
Erkölcstan
Természet ism.
Ének zene
Vizuális kultúra
Technika
Testnevelés
Term.tud.gyak.
Hon és népism.

VI.

11
14
8
8
8
14
7
14
14
14
14
14
14

3

1

4,79

6
4
6

2

3
1
1
4

6

1

5,00
4,57
4,43
4,57
5,00
4,43
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Külső ellenőrzések tapasztalatai

A tanév során két alkalommal tartott közegészségügyi ellenőrzést az iskolánkban Budapest Főváros II.
Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya.
Az ellenőrzések időpontjai:
1. 2016. szeptember 21.
2. 2017. március 16.
Az első ellenőrzés alkalmával tanulóink étkeztetését még a szülők oldották meg, mert az általunk
felkínált lehetőségről minden szülő úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja igénybe venni. Az indulás
időszakában ugyanis csak arra volt lehetőségünk, hogy a Pais Dezső Általános Iskola tálalókonyháján
szervezzük meg a tanulók étkeztetését. Az szomszéd iskola épületében üzemeltetett tálalókonyhát
csak 13.30 után vehették volna igénybe a tanulóink, így a szülők nem éltek ezzel a lehetőséggel.
A második ellenőrzés időpontjában már üzemelt a saját tálalókonyhánk, így az ellenőrzés egyik fő
területe erre irányult.
Mindkét ellenőrzés jegyzőkönyv felvételével zárult, amelyben a közegészségügyi-járványügyi
felügyelők kisebb hiányosságokat rögzítettek, amelyek pótlása az előírt határidőre megtörtént.

VII. A Szülői Munkaközösséggel való kapcsolattartás
Az SZMK a 2016/2017-es tanévben három alkalommal tartott megbeszélést:
1.
2.
3.
4.

2016. november 22.
2016. december 13.
2017. február 09.
2017. április 06.

Az első alkalom az SZMK alakuló ülése volt, ahol megválasztotta az elnökét Bartók Orsolya
személyében. A szülők képviselői éttekintették és véleményezté az iskola alapdokumentumait
(Pedagógiai program, SzMSz, Munkaterv, Házirend), valamint az iskola működésének addigi
tapasztalatait.
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A második SZMK ülésen a szülői közösség javaslatára az SZMK-ba való delegálás rendjének újra
gondolása történt meg. Az osztályképviselők mellett helyet kaptak az SZMK-ban a különböző szülői
munkacsoportok képviselői is.
A harmadik ülést az SZMK elnök hívta össze és átbeszélték, a szülőket érintő legfontosabb kérdéseket,
valamint javaslatokat fogalmaztak meg a felmerült kérdésekkel kapcsolatban. Az értekezleten érintett
kérdések:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szülői értekezletek és fogadóórák rendje
Kevés visszajelzés a tanárok részéről a tanulók teljesítményéről
Házirenddel kapcsolatos tapasztalatok
Az étkezés rendje és minősége
Angol oktatás hosszútávú koncepciója
Diákigazolvány rendelés folyamat
Testnevelés oktatás hosszútávú koncepciója

Az értekezleten felvetődött kérdések átbeszélésére az SZMK negyedik ülésén került.

VIII. Intézményi önértékelés
A 2016/2017-es tanévben – az indulásból adódó feladatok sokasága miatt – elmaradt az intézményi
önértékelés Oktatási Hivatal által meghatározott eljárásának elindítása. Ezt úgy pótoltuk, hogy a tanév
lezárása után megkérdeztük a szülők és a pedagógusok véleményét az iskola, illetve az iskolavezetés
munkájával kapcsolatban. Ehhez az Oktatási Hivatal által kiadott önértékelési kézikönyvben szereplő
intézmény és vezető értékeléséhez használatos szülői és pedagógus kérdőívet használtuk. Mivel az OH
felületén nem indítottuk el az intézményi önértékelést, így a kérdőíveket elkészítettük Google űrlap
formájában és az ehhez tartozó linket kapták meg a szülők, illetve a pedagógusok.

A.

Szülők értékelése az iskoláról

Az online szülői kérdőíven az alábbi állítások szerepeltek:
1. Az iskolában a tanulók viselkedése a felnőttekkel és társaikkal kulturált, udvarias.
2. Gyermekem munkájának tantárgyi ellenőrzése rendszeres.
3. Gyermekem tisztában van a követelményekkel.
4. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem előrehaladásáról.
5. A pedagógusok segítik gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit.
6. A pedagógusok eredményesen segítik a tanulmányaiban lemaradó tanulókat.
7. Az iskola lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.
8. Az iskola ösztönzi a tanulók együttműködését.
9. Az iskola fejleszti a tanulók testi, szellemi, érzelmi képességeit.
10. Az iskola hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, programok stb.)
szervezésére.
11. Az iskola hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére.
12. Az iskola hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, lehetőséget teremt a
rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.).
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13. Az iskola fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a magyarságtudat,
hazaszeretet kialakítását.
14. A tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válhatnak arra, hogy tudatosan vállalt
értékrend szerint alakítsák életüket.
15. Az iskolának jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon végzik munkájukat.
16. Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők számára,
hogy hozzájussanak az iskolával és a gyermekükkel kapcsolatos információkhoz.

Azt kértük a szülőktől, hogy a kérdőíven szereplő állításokról az alábbi válaszlehetőségek figyelembe
vételével döntsék el, milyen mértékben tartják igaznak az iskolánkra vonatkozóan.
Válaszlehetőségek:
5 Teljes mértékben igaz
4 Többnyire igaz
3 Igaz is meg nem is
2 Többnyire nem igaz
1 Egyáltalán nem igaz
0 Nincs információm
Kérdőívet linkjét minden szülőnek kiküldtük, így elvileg 107 adatsor érkezhetett volna be, de
természetesen erre nem számítottunk. A beérkezett 66 adatsort – vagyis a szülők 62%-a töltötte ki a
kérdőívet – jó eredménynek tartjuk.
Ha minden válaszadó minden kérdésre válaszolt volna, akkor összesen (66 fő x 16 állítás) 1056
válasznak kellett volna visszaérkezni. A visszaérkezett 1055 válasz azt jelenti, hogy csupán egyetlen
válaszadó nem válaszolt valamelyik állításra.
A beérkezett válaszok megoszlása a válaszlehetőségek között:
Válaszlehetőség
5 Teljes mértékben igaz
4 Többnyire igaz
3 Igaz is meg nem is
2 Többnyire nem igaz
1 Egyáltalán nem igaz
0 Nincs információm

Beérkezett válaszok
száma
567
311
69
8
2
98
1055

Beérkezett válaszok
aránya
53,7%
29,5%
6,5%
0,8%
0,2%
9,3%
100,0%

A fenti számok azt jelzik, hogy a szülői válaszok ~83%-a „Teljes mértékben igaz”, vagy a „Többnyire
igaz” válaszlehetőségre jutott, ezt nagyon jó eredmények tartjuk.
A válaszok kiértékelése egyik módjaként azt választottuk, hogy kihagytuk a nincs információm
válaszokat, a többit pedig iskolai osztályzatként kezeltük, és kérdésenként kiszámítottuk a kapott
osztályzatok átlagát. Az átlagokat az alábbi ábra mutatja.
A szülői válaszok átlaga kérdésenként:
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16. Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők
számára, hogy hozzájussanak az iskolával és a gyermekükkel kapcsolatos információkhoz.
15. Az iskolának jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon végzik munkájukat.
14. A tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válhatnak arra, hogy tudatosan vállalt
értékrend szerint alakítsák életüket.

13. Az iskola fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a magyarságtudat,
hazaszeretet kialakítását.
12. Az iskola hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, lehetőséget teremt a
rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.).
11. Az iskola hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére.
10. Az iskola hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, programok
stb.)szervezésére.
9. Az iskola fejleszti a tanulók testi, szellemi, érzelmi képességeit.

8. Az iskola ösztönzi a tanulók együttműködését.
7. Az iskola lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.
6. A pedagógusok eredményesen segítik a tanulmányaiban lemaradó tanulókat.

5. A pedagógusok segítik gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit.
4. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem előrehaladásáról.
3. Gyermekem tisztában van a követelményekkel.

2. Gyermekem munkájának tantárgyi ellenőrzése rendszeres.
1. Az iskolában a tanulók viselkedése a felnőttekkel és társaikkal kulturált, udvarias.

1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00

A grafikon alapján megállapítható, hogy csupán két állításnál (1, és 4.) maradt a szülői elégedettségi
mutató a 4,00-4,20 sávban, a többi területen 4,20 feletti értéket kaptunk.

Állítás

Elégedettségi mutató

1. Az iskolában a tanulók viselkedése a felnőttekkel és
4,14
társaikkal kulturált, udvarias.
4. Szülőként megfelelő visszajelzést
gyermekem előrehaladásáról.

kapok

4,07

A második kiértékelési módszernél figyelmen kívül hagytuk az „Igaz is meg nem is” válaszokat. „Erős
igen”-nek tekintettük, ha valaki a 4. vagy 5. válaszlehetőséggel válaszolt, „Erős nem”-nek pedig, ha az
1. vagy 2. válaszlehetőséget adta. Ez a módszer abban segít, hogy hangsúlyosabban jelenjen meg a
skála két vége közötti különbség.
Az alábbi ábra az „Erős Igen”-ek, illetve az „Erős nem”-ek összesített arányát mutatja be
kérdésenként:
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16. Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők
számára, hogy hozzájussanak az iskolával és a gyermekükkel kapcsolatos információkhoz.
15. Az iskolának jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon végzik munkájukat.
14. A tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válhatnak arra, hogy tudatosan vállalt
értékrend szerint alakítsák életüket.
13. Az iskola fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a magyarságtudat,
hazaszeretet kialakítását.

12. Az iskola hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, lehetőséget teremt a
rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.).
11. Az iskola hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére.
10. Az iskola hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, programok
stb.)szervezésére.
9. Az iskola fejleszti a tanulók testi, szellemi, érzelmi képességeit.
8. Az iskola ösztönzi a tanulók együttműködését.
7. Az iskola lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.
6. A pedagógusok eredményesen segítik a tanulmányaiban lemaradó tanulókat.
5. A pedagógusok segítik gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit.
4. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem előrehaladásáról.

3. Gyermekem tisztában van a követelményekkel.
2. Gyermekem munkájának tantárgyi ellenőrzése rendszeres.
1. Az iskolában a tanulók viselkedése a felnőttekkel és társaikkal kulturált, udvarias.
91%
Erő igen

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

Erős nem

Az alábbi állításoknál egyetlen szülő sem adott „Erős nem” választ. Ezek közül is kiemelkedik az 5., 8.,
9. és 11. állítás, ahol az „Erős igen”-ek száma meghaladta a 60-at. Joggal tekinthetjük ezeket a
területeket az iskola erősségeinek.
•

1. Az iskolában a tanulók viselkedése a felnőttekkel és társaikkal kulturált, udvarias.

•

3. Gyermekem tisztában van a követelményekkel.

•

5. A pedagógusok segítik gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit.

•

6. A pedagógusok eredményesen segítik a tanulmányaiban lemaradó tanulókat.

•

7. Az iskola lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.

•

8. Az iskola ösztönzi a tanulók együttműködését.

•

9. Az iskola fejleszti a tanulók testi, szellemi, érzelmi képességeit.

•

11. Az iskola hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére.

•

13. Az iskola fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a magyarságtudat,
hazaszeretet kialakítását.

•

14. A tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válhatnak arra, hogy tudatosan vállalt
értékrend szerint alakítsák életüket.

•

15. Az iskolának jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon végzik munkájukat.
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A fenti képpel némi ellentmondást mutat, hogy az 1. állítás elégedettségi mutatója a legalacsonyabbak
közé tartozik. Ennek az a magyarázata, hogy 1-es, 2-es választ senki sem adott, viszont 13 szülő az „igaz
is meg nem is” válaszlehetőséggel élt, ami lerontotta az átlagot.
Az „Erős nem”-ek száma figyelmeztető jel is lehet, így az alábbi területek további elemzést
igényelnek:
➢ 4. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem előrehaladásáról.
➢ 16. Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők
számára, hogy hozzájussanak az iskolával és a gyermekükkel kapcsolatos információkhoz.
➢ 12. Az iskola hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, lehetőséget teremt a
rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.).
➢ 2. Gyermekem munkájának tantárgyi ellenőrzése rendszeres.
➢ 10. Az iskola hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, programok stb.)
szervezésére.

B.

Pedagógusok értékelése az iskoláról és az iskolavezetésről

A kollégák véleményét szintén az Oktatási Hivatal által készített kérdőív alapján kértük ki, ezt is
átszerkesztve Google űrlappá.
A kérdőíven szereplő állítások:
1. Az iskola nevelő-oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai
gyakorlatot tükrözi.
2. A pedagógusok a tanulók érdeklődését felkeltő tanítási módszereket alkalmaznak.
3. A tanulók tantárgyi ellenőrzése rendszeres, tervezett és összehangolt.
4. A tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint történik, amelyet
minden pedagógus betart.
5. A tanulók megfelelő visszajelzést kapnak az értékelések eredményeiről,dolgozataikat a tanárok
megadott időn belül kijavítják.
6. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka segíti a tanulókat, hogy felfedezzék és
kibontakoztassák egyéni képességeiket.
7. A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó tanulók tervszerűen és rendszeresen
kapnak segítséget.
8. Az iskola lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.
9. Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek. A diákcsoportokat együttműködés és
előítélet-mentesség jellemzi.
10. A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi és szellemi
képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel.
11. Az intézmény tanórán kívüli tevékenységet szervez a tanulók számára (szakkörök, programok stb.)
12. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére.
13. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, a rendszeres mozgásra,
sportolásra (sportkörök, versenyek stb.).
14. Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a magyarságtudat,
hazaszeretet alakítására.
15. Az intézményben a tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, hogy tudatosan
vállalt értékrend szerint alakítsák életüket.
16. Az intézményben a diákoknak lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az őket érintő
döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat kezdeményezzenek.
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17. Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak a gyermekeiket érintő
döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, változásokat kezdeményezzenek.
18. Az igazgató jelenléte meghatározó az intézményben.
19. Az igazgató egyértelműen fogalmazza meg elvárásait, és egyértelműen határozza meg a
nevelőtestület feladatait, miközben törekszik az egyenletes terhelés megvalósítására.
20. Az igazgató fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt segíti feladatmegbízásokkal, a
célzott belső és külső továbbképzésekkel.
21. Az igazgató hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül az etikus pedagógus-magatartás
betartatására.
22. Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos.
23. Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával visszajelzést ad a
pedagógusoknak munkájukkal kapcsolatban: a visszajelzés és az értékelés korrekt, és tényeken
alapul.
24. Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a testület tagjai időben megkapják a
munkájukhoz szükséges információkat.
25. A vezetés fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai együttműködését.
26. A vezetés igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket.
27. Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges eszközök
rendelkezésre állnak.
28. Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkaközösségek.
29. Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre, tanfolyamokon, továbbképzéseken
vesznek részt, az itt szerzett ismereteket hasznosítják, és egymásnak is átadják.
30. Az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan
biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és gyermekükkel kapcsolatos
információkhoz.

13 kolléga töltötte ki az űrlapot és mivel mindenki minden állítást értékelt, így 390 válasz érkezett
vissza.
A beérkezett válaszok megoszlása a válaszlehetőségek között:
Válaszlehetőség
5 Teljes mértékben igaz
4 Többnyire igaz
3 Igaz is meg nem is
2 Többnyire nem igaz
1 Egyáltalán nem igaz
0 Nincs információm

Beérkezett válaszok
száma
237
102
24
1
4
22
390

Beérkezett válaszok
aránya
60,8%
26,2%
6,2%
0,3%
1,0%
5,6%
100,0%

A kiértékelést a szülői kérdőívnél alkalmazott módszereket használtuk.
A pedagógusok válaszainak átlaga kérdésenként:
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30. Az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek,hatékonyan…
29. Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre,…

28. Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkaközösségek.
27. Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges eszközök…
26. A vezetés igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket.
25. A vezetés fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai…

24. Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a testület tagjai időben megkapják a…
23. Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával visszajelzést ad…
22. Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos.
21. Az igazgató hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül az etikus pedagógus-magatartás…

20. Az igazgató fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt segíti…
19. Az igazgató egyértelműen fogalmazza meg elvárásait, és egyértelműen határozza meg a…
18. Az igazgató jelenléte meghatározó az intézményben.
17. Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak a…

16. Az intézményben a diákoknak lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az őket…
15. Az intézményben a tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, hogy…
14. Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a…

13. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, a rendszeres…
12. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére.
11. Az intézmény tanórán kívüli tevékenységet szervez a tanulók számára(szakkörök,…
10. A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi és szellemi…

9. Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek. A diákcsoportokat…
8. Az iskola lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.
7. A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó tanulók tervszerűen és…
6. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka segíti a tanulókat, hogy felfedezzék és…

5. A tanulók megfelelő visszajelzést kapnak az értékelések eredményeiről,dolgozataikat a…
4. A tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint történik,…
3. A tanulók tantárgyi ellenőrzése rendszeres, tervezett és összehangolt.
2. A pedagógusok a tanulók érdeklődését felkeltő tanítási módszereket alkalmaznak.

1. Az iskola nevelő-oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi…
1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00

Az alábbi táblázatban kiemeltük azokat az állításokat, ahol a válaszok átlaga meghaladta a 4,62-ot,
vagyis ezek az iskolára legjellemzőbb állítások a pedagógusok véleménye alapján:
29. Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre, tanfolyamokon,
továbbképzéseken vesznek részt, az itt szerzett ismereteket hasznosítják, és egymásnak is
átadják.

5,00

25. A vezetés fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai
együttműködését.

4,92

30. Az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan
biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és gyermekükkel
kapcsolatos információkhoz.

4,83

11. Az intézmény tanórán kívüli tevékenységet szervez a tanulók számára (szakkörök,
programok stb.)

4,77

17. Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak a
gyermekeiket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, változásokat
kezdeményezzenek.

4,75

23. Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával visszajelzést ad
a pedagógusoknak munkájukkal kapcsolatban: a visszajelzés és az értékelés korrekt, és
tényeken alapul.

4,70

5. A tanulók megfelelő visszajelzést kapnak az értékelések eredményeiről, dolgozataikat a
tanárok megadott időn belül kijavítják.

4,69

6. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka segíti a tanulókat, hogy felfedezzék és
kibontakoztassák egyéni képességeiket.

4,69

10. A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi és szellemi
képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel.

4,69

26. A vezetés igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket.

4,69
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16. Az intézményben a diákoknak lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az őket érintő
döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat kezdeményezzenek.

4,64

1. Az iskola nevelő-oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi
pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

4,62

2. A pedagógusok a tanulók érdeklődését felkeltő tanítási módszereket alkalmaznak.

4,62

12. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére.

4,62

A kollégák véleménye szerint a fenti állítások nagyon jellemzőek az iskolánkra. Ezek közül néhány a
szülői kérdőíven is szerepelt, így érdemes összevetni a pedagógusok véleményét a szülők
véleményével.
Pedagógus kérdőíven szereplő állítás és a pedagógusok
válasza

30. Az intézményben a tanulók szüleivel való
kapcsolattartás formái megfelelőek,
hatékonyan biztosítják a szülők számára, hogy
hozzájussanak az intézménnyel és
gyermekükkel kapcsolatos információkhoz.

11. Az intézmény tanórán kívüli tevékenységet
szervez a tanulók számára (szakkörök,
programok stb.)
5. A tanulók megfelelő visszajelzést kapnak az
értékelések eredményeiről, dolgozataikat a
tanárok megadott időn belül kijavítják.
6. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka
segíti a tanulókat, hogy felfedezzék és
kibontakoztassák egyéni képességeiket.
10. A nevelés és oktatás személyre szóló: a
pedagógusok ismerik a tanulókat, testi és
szellemi képességeiket, törődnek értelmi,
érzelmi fejlődésükkel.
12. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók
környezettudatos nevelésére.

A szülői kérdőíven szereplő állítás és a szülők
válasza
16. Az iskolával való kapcsolattartás formái
megfelelőek, hatékonyan biztosítják a
szülők számára, hogy hozzájussanak az
iskolával és a gyermekükkel kapcsolatos
információkhoz.

4,33

4. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok
gyermekem előrehaladásáról.

4,07

10. Az iskola hangsúlyt fektet a tanórán
kívüli
tevékenységek
(szakkörök,
programok stb.) szervezésére.

4,48

4,69

4. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok
gyermekem előrehaladásáról.

4,07

4,69

5. A pedagógusok segítik gyermekemet,
hogy megismerje és fejlessze képességeit.

4,68

4,69

9. Az iskola fejleszti a tanulók testi,
szellemi, érzelmi képességeit.

4,70

4,62

11. Az iskola hangsúlyt fektet a tanulók
környezettudatos nevelésére.

4,76

4,83

4,77

A válaszok összehasonlítása figyelmeztet bennünket ara, hogy az iskola szemszögéből nézve sokkal
jobbnak, hatékonyabbnak tűnik az iskola és a család kapcsolata, mint a szülők szemszögéből nézve.
A pedagógusok véleménye szerint legkevésbé teljesülő állítások közül azokat mutatja be az alábbi
táblázat, ahol a válaszok átlaga 4,2 alatt marad.
9. Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek. A diákcsoportokat
együttműködés és előítélet-mentesség jellemzi.

4,23

14. Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a
magyarságtudat, hazaszeretet alakítására.

3,91

28. Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkaközösségek.

3,90
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A három állítás közül kettőről a szülők is véleményt mondtak, és szerintük ezek az állítások jobban
jellemzik az iskolát, mint ahogyan a pedagógusok látják.
Pedagógus kérdőíven szereplő állítás és a pedagógusok
válasza
9. Az intézményben fontos szerepe van a
közösségi nevelésnek. A diákcsoportokat
együttműködés és előítélet-mentesség
jellemzi.
14. Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti
hagyományok megismertetésére, a
magyarságtudat, hazaszeretet
alakítására.

A szülői kérdőíven szereplő állítás és a szülők
válasza

4,23

8. Az iskola ösztönzi a tanulók
együttműködését.

4,70

3,91

13. Az iskola fontosnak tartja a nemzeti
hagyományok megismertetését,
a
magyarságtudat,
hazaszeretet
kialakítását.

4,39

A 9-8 állításpár megítélésénél okozhatja a különbözőséget az is, hogy a pedagógusok számára
megfogalmazott állítás összetettebb volt, mint a szülőké. A válaszok szerint a szülők azt látják, hogy az
iskola kiemelten ösztönzi a tanulók együttműködését, de a pedagógusok szerint ezen az
együttműködésen még van mit fejleszteni.
A tantestület véleménye szerint legkevésbé jellemző ránk, hogy „Az intézményben tervszerűen és
hatékonyan működnek a szakmai munkaközösségek.” Ennek az alacsony értének logikus magyarázata
lehet az, hogy az iskolában a kis létszám miatt lényegében nincsenek munkaközösségek, ugyanakkor
jelezheti ez a vélemény a tervszerűség kritikáját is, de egyúttal a munkaközösségi munka iráni igény
megjelenését is. A jelzés valódi tartalmának kiderítése további feladatot jelenthet.
A fenti dilemmát erősíti fel az erős igenek és erős nemek összeszámolása, amit a következő diagram
mutat be. Ezen az ábrán egyértelműen jelenik meg az iskolavezetésen belüli feladat és
felelősségmegosztás kérdéskör is. Az űrlapon szereplő állítások egyértelműen nevesítik az igazgató
néhány szerepét, míg a jelenlegi gyakorlatban ezek a szerepkörök másként valósulnak meg. Ennek a
kérdéskörnek a tisztázása következő iskolavezetés egyik fő feladata lesz.
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A pedagógusok által adott „Erős igen” és „Erős nem” válaszok aránya
30. Az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek,hatékonyan…
29. Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre,…

28. Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkaközösségek.
27. Az intézményben a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges…
26. A vezetés igényli a véleményeket, támogatja a jó ötleteket.

25. A vezetés fontosnak tartja, elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai…
24. Az intézményen belüli információáramlás kétirányú, a testület tagjai időben megkapják a…
23. Az intézményvezetés az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával visszajelzést ad…

22. Az intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos.
21. Az igazgató hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül az etikus pedagógus-magatartás…
20. Az igazgató fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését: ezt segíti…

19. Az igazgató egyértelműen fogalmazza meg elvárásait, és egyértelműen határozza meg a…
18. Az igazgató jelenléte meghatározó az intézményben.
17. Az intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak a…

16. Az intézményben a diákoknak lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az őket…
15. Az intézményben a tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válnak arra, hogy…
14. Az intézmény hangsúlyt fektet a nemzeti hagyományok megismertetésére, a…

13. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre, a rendszeres…
12. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére.
11. Az intézmény tanórán kívüli tevékenységet szervez a tanulók számára(szakkörök,…

10. A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi és…
9. Az intézményben fontos szerepe van a közösségi nevelésnek. A diákcsoportokat…
8. Az iskola lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására.

7. A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó tanulók tervszerűen és…
6. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka segíti a tanulókat, hogy felfedezzék és…
5. A tanulók megfelelő visszajelzést kapnak az értékelések eredményeiről,dolgozataikat a…

4. A tanulók tantárgyi értékelése egyértelmű követelmények és szempontok szerint történik,…
3. A tanulók tantárgyi ellenőrzése rendszeres, tervezett és összehangolt.
2. A pedagógusok a tanulók érdeklődését felkeltő tanítási módszereket alkalmaznak.

1. Az iskola nevelő-oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi…
80%
Erős igen

82%
Erős nem
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84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%
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IX.

Feladatok, fejlesztendő területek a tapasztalatok tükrében

Az iskola egy éves működésének tapasztalatait és az érintettek véleményét áttekintve a következő
tanévben az alábbi területeken célszerű részletesebb elemzést végezni annak érdekében, hogy
kiderüljön, valójában mi húzódik meg a jelzések mögött:
Pedagógiai munka területén
➢ A tanulók együttműködése.
Tudnak-e a tanulóink hatékony csapattagként dolgozni, felelősséget vállalva egymásért, a
közös munka eredményéért? Képesek-e adott eseteben a fegyelmezett, hatékony és
felelősségteljesönálló munkára?
➢ A tanulók munkájának rendszeres ellenőrzése.
Kapnak-e a szülők és a tanulók rendszeres és személyre szabott visszajelzést az iskolában folyó
munkáról?
➢ A nemzeti hagyományok megismertetésére, a magyarságtudat, hazaszeretet alakítására.
Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott elveknek és értékeknek megfelelően
foglalkozik-e az iskola a tanulók magyarságtudatának, hazaszeretetének alakításával?
➢ Tanórán kívüli tevékenységek.
Az iskola a tanórán kívüli idősávban biztosít-e elegendő lehetőséget a tanulók számára az
érdeklődésüknek megfelelő foglalkozásokon való részvételre?
Szervezeti kultúra területén
➢ Tervszerűen és hatékonyan szakmai műhelymunka.
Megfelelő-e a szakmai munka tervezése és a tervezés kommunikációja? A pedagógusok
igényeinek megfelelően működnek-e szakmai közösségek?
➢ Az iskolavezetésen belüli feladat és felelősségmegosztás.
Hatékonyan és átláthatóan működik-e az iskolavezetésen belül feladat- és felelősség
megosztás?
Szülőkkel való kapcsolattartás területén
➢ A szülők és az iskolával kapcsolattartásának formái, hatékonysága.
Milyen csatornákon tud az iskola információt szolgáltatni a szülőknek, és ezeket a csatornákat
tudja-e hatékonyan működtetni?
Az egészséges életmódhoz kapcsolódó rendszeres mozgásról, sportolásról szóló észrevételeket addig
nem célszerű vizsgálandó területként megjelölni, amíg az iskola ki nem tudja alakítani a saját
tornatermét, illetve sportolásra alkalma területeit.
Budapest, 2017. október

~ 19 ~

