
Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításai 
 

Iskolánkban 2019. november 7-én intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés zajlott. Az ellenőrzés, 

értékelése során a szakértők az alábbi megállapításokat tették: 

 

1. Pedagógiai folyamatok 

Fejleszthető területek:  

Az intézményi önértékelés keretében partneri elégedettségmérésre (pedagógus és szülői 

elégedettségmérés) nem kerül minden tanévben sor. 

Kiemelkedő területek: 

A pedagógiai folyamatok tervezése, megvalósítása, ellenőrzése és az eredmények 

alapján szükséges korrekció kiemelkedően valósul meg. Az intézmény sajátos 

jellegének (keresztény értékrend, befogadó szemlélet) megfelelően alakítják ki a fő 

célokat, ezek tükröződnek a dokumentumokban és sikeres megvalósulását a szülők 

elégedettsége mutatja. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Fejleszthető területek:  

A bizottság nem jelöl fejleszthető területet az intézmény személyiség- és 

közösségfejlesztési tevékenységében. 

Kiemelkedő területek: 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. A stratégiai programokban 

és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat megvalósítja az 

intézmény. A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának 

ismeretével, és az alapján valósítják meg a rájuk bízott tanulócsoportok, közösségek 

fejlesztését. 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. Az intézmény gondoskodik és támogatja a pedagógusok, valamint a tanulók 

közötti folyamatos információcserét és együttműködést. Közösségi programokat 

szervez az intézmény, diákönkormányzat, amelybe a szülők is aktívan bekapcsolódnak. 

3. Eredmények 

Fejleszthető területek 

A bizottság nem jelöl fejleszthető területet az intézmény személyiség- és 

közösségfejlesztési tevékenységében. 



Kiemelkedő területek: 

Kiemelkedő a különböző mérési eredmények elemzése, a törekvés az eredmények 

folyamatos javítására. A pedagógiai munka színvonalának javítása érdekében igazodik 

a felmerülő igényekhez, és a megvalósítás során a maximumra törekszik. Ebben a 

nevelőtestület elhivatott és egységes. Közös munkával komoly szervezetformálás zajlik 

az oktatás-nevelés hatékonyságának folyamatos javítása érdekében, figyelembe véve a 

társadalmi elvárásokat és az intézmény lehetőségeit. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Fejleszthető területek 

A bizottság nem jelöl fejleszthető területet az intézmény személyiség- és 

közösségfejlesztési tevékenységében. 

Kiemelkedő területek: 

Példaértékű a tantestület, a munkaközösségek és munkacsoportok sokszínű és szoros 

együttműködése, a nyílt kommunikáció. Aktív a csoportok közötti és csoporton belüli 

kooperáció. A belső tudásmegosztás élénk. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Fejleszthető területek: 

A bizottság nem jelöl fejleszthető területet az intézmény személyiség- és 

közösségfejlesztési tevékenységében. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény külső partnerekkel való kapcsolattartása példaértékű, egyrészt a fenntartó 

egyházon keresztül a testvériskolákkal, további partneriskolákkal, másrészt az iskolát 

támogató intézményekkel, cégekkel, alapítványokkal. Magas szintű, megnyerő 

tájékoztatást a külső partnerek felé. 

6. A pedagógiai munka feltételei 

Fejleszthető területek: 

 Az intézmény képzési szerkezetének, pedagógiai és szakmai értékeinek, céljainak 

megfelel a rendelkezésre álló infrastruktúra, de szükséges további korszerűsítése. A 

helyszíni szemle és a vezetői interjú alapján nyilvánvaló, hogy a gimnázium 

tetőszerkezete elavult és felújításra szorul. A mindennapi testnevelés megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges a tornaterem bővítése. 

Kiemelkedő területek: 

A meglévő IKT eszközök kihasználtsága kiemelkedő. A pedagógus továbbképzések az 

iskolai céloknak megfelelőek és érvényesülnek az egyéni életpálya tervek. A 



pedagógusok elkötelezettsége átszövi az iskola minden területét, a pedagógiai 

folyamatokat, és olyan keresztény értékrendet közvetít, amely a szülők által is preferált. 

A pedagógusok személyes példamutatása megteremti azt a légkört, amelyben a tanulók 

a legoptimálisabban teljesíthetnek. Az intézményben folyó innovációs tevékenység 

kiemelkedő. 

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

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés 

Fejleszthető területek:  

A bizottság nem jelöl fejleszthető területet az intézmény személyiség- és 

közösségfejlesztési tevékenységében. 

Kiemelkedő területek: 

Az intézmény pedagógiai programja koherens a kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban és az érettségi 

követelményekben foglaltakkal. A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi 

elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési oktatási 

feladatait, céljait.  

 


