
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-óvodai nevelés

-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

-készségfejlesztő speciális szakiskola (közismereti képzés - kifutó rendszerben)

-készségfejlesztő speciális szakiskola (szakképzés - kifutó rendszerben)

-készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től felmenő rendszerben)

-fejlesztő nevelés-oktatás

-kollégiumi nevelés-oktatás

-gyógypedagógiai/konduktív módszertani feladat (EGYMI)

-utazó gyógypedagógusi hálózat

-egyéb

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 

038566
Rum-Kastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola és Kollégium
9766 Rum, Kastély park 1.

OM azonosító: 038566
Intézmény neve: Rum-Kastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda,

Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium
Székhely címe: 9766 Rum, Kastély park 1.
Székhelyének megyéje: Vas
Intézményvezető neve: Domjánné Éder Marietta
Telefonszáma: 94/579020
E-mail címe: rumkastely@rumkastely.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2018.04.17.

Fenntartó: Szombathelyi Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: Fodor István
Telefonszáma: 0630/626-6543
E-mail címe: istvan.fodor@kk.gov.hu
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001 - Rum-Kastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola

és Kollégium (9766 Rum, Kastély park 1.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

- egyéb

- fejlesztő nevelés-oktatás

- gyógypedagógiai/konduktív módszertani feladat (EGYMI)

- készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás (2016.09.01-től felmenő rendszerben)

- készségfejlesztő speciális szakiskola (közismereti képzés - kifutó rendszerben)

- készségfejlesztő speciális szakiskola (szakképzés - kifutó rendszerben)

- kollégiumi nevelés-oktatás

- óvodai nevelés

- utazó gyógypedagógusi hálózat

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2017-es statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében pedagógus

munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok gyógype

dagógiai
nevelésb

en,
oktatásb

an
résztvev

ők

felnőttok
tatásban
résztvev

ők

Óvoda 1 6 2 6 0 2 2 0 0 1 1,00 1 1

Általános iskola 1 44 14 44 0 9 9 0 0 7 6,00 12 8

Szakközépiskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

2 33 10 33 0 7 4 0 0 4 4,00 1 1

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakgimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

1 8 3 8 0 1 1 0 0 1 8,00 2 2

Összesen
(s01+s02+...+s07)

5 91 29 91 0 19 16 0 0 13 19,00 16 12

Alapfokú
művészetoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kollégium 1 60 16 33 0 2 1 0 0 0 0,00 17 17

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Konduktív
pedagógiai ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
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Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2017-es statisztikai adatok alapján

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Darabsz
ám

1-4.
évfolyam

on

5-8.
évfolya

mon
(ált.

iskolába
n,

gimnázi
umban)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában, szakiskolában,
készségfejlesztő iskolában, illetve
szakgimnázium nem szakképző

évfolyamán

Szakgimnázium
szakképző

évfolyamán

Alapfok
ú

művész
eti

iskolába
n

Kollégi
umban

Pedagóg
iai

szakszol
gálatnál,

utazó
gyógype
dagógus
i, utazó
kondukt

ori
hálózat,
kiegészí

tő
nemzeti

ségi
nyelvok

tatás
feladatn

ál

Fejleszt
ő

nevelés-
oktatásb

an

Összese
n

(o01+…
+o04+o
06+…+

o13)közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakmai
gyakorl

ati

elméleti gyakorl
ati

összese
n

ebből
szakköz
épiskola
két éves
érettségi

re
felkészít

ő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott

Teljes
munkaidős

2 4 5 7 0 0 0 0 0 0 2 0 1 21

ebből nő 2 4 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 17

Részmunkaidős 0

ebből nő 0

Óraadó 0

ebből nő 0

Összesen
(s01+s03+s05)

2 4 5 7 0 0 0 0 0 0 2 0 1 21

ebből nő
(s02+s04+s06)

2 4 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 17
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Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai
2017-es statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=038566

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Rum-Kastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=038566&th=001

 

5. Általános adatok

Évfolyamok Öss
zese
nbő

l
lány

1 10 3 12 5 6 7 8 összesen összesen
ből lány

Öss
zese

n

Gyermekek, tanulók száma 6 6 7 0 5 8 7 0 83 26 83 26

leány 1 2 3 0 0 5 2 0 26 0 26 0

más településről bejáró 0 0 1 0 0 2 1 0 11 5 11 5

egész napos iskolai oktatásban részesül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

váltakozó (de-du) oktatásban részesül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

összevont osztályba járó 0 0 0 0 5 0 0 0 9 1 9 1

integráltan oktatott sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

napközis tanuló 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő 0 0 1 0 0 1 2 0 4 3 4 3

évfolyamismétlő (s14+s15) 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0

eb
bő

l leány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eredményesen végzett, de ismétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

évfolyamismétlésre utasított 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0

magántanuló 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3 1

ebből sajátos nevelési igényű 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3 1

otthont nyújtó ellátásban részesülő 2 1 3 0 1 5 2 0 27 11 27 11

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 2 2 1 0 0 0 0 0 10 3 10 3

halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, tanulók

2 1 2 0 0 3 1 0 21 6 21 6

fe
la

da
t-

el
lá

tá
si

 h
el

y 
típ

us
t gimnáziumból jött 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szakgimnáziumból jött 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szakközépiskolából, szakiskolából,
készségfejlesztő iskolából  jött

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot
az előző tanévben végezte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

utolsó éves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

egy idegen nyelvet tanulók száma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kettő idegen nyelvet tanulók száma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

három vagy több idegen nyelvet tanulók
száma

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nyelvoktatásban nem részesül 6 6 7 0 5 8 7 0 83 26 83 26

nyelvoktatás alól felmentett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tandíjas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

térítési díjas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő

2 2 1 0 0 0 0 0 10 4 10 4

más településről bejáró hátrányos helyzetű
gyermek, tanuló

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

más településről bejáró halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek, tanuló

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kezdő évfolyamos tanulók száma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Az intézménybe csak olyan sajátos nevelési igényű tanuló vehető fel, aki rendelkezik a Tanulási Képességet Vizsgáló és

Szakértői Bizottság ilyen irányú határozatot tartalmazó szakvéleményével.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Nincs meghatározott idő, a szakértői bizottság kijelölése alapján, szükség esetén tanév közben is lehetséges a beiratkozás,

intézményváltás.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Iskola maximális létszáma  128 fő

Óvoda                                   10 fő

Általános iskola                     70 fő

Készségfejlesztő iskola         48 fő

Kollégium                               75 fő
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Intézményünkben tandíj nincs.

 

A napi és kollégiumi ellátásban részesülő, étkezést igénybe vevő tanuló után a szülő térítési díjat köteles fizetni.

A térítési díjat az étkezésre vonatkozóan Rum Község Önkormányzata az érvényes jogszabályok alapján állapítja meg.

A térítési díjak befizetése az önkormányzat szabályozása szerint történik.

 

Az étkezési térítési díjról, annak mértékéről, az adható kedvezményekről, a jogosultsági és igénylési feltételekről Rum Község

Önkormányzatánál kérhető tájékoztatás.

Elérhetőség: Rum Község Önkormányzata

                    9766 Rum, Béke u. 20.

                    06 94 579 013
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Fenntartói értékelés nem áll rendelkezésre.
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Intézményünk a tanév ideje alatt vasárnap 16 órától  (kollégiumi beköltözés miatt) tart nyitva péntek délután 18 óráig.

 

A hivatalos ügyek intézésére munkanapokon 7 óra 15 perctől 16 óráig van lehetőség.

 

Részletek a Házirendben és az éves Munkatervben tekinthetők meg.( jelenleg elfogadás alatt állnak)
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

2017/2018-as tanév eseményei, programok

Időpont	                               Esemény megnevezése	                                   Megjegyzés

2017.08.25-26.	               Savaria Történelmi Karnevál	                           Civil Korzón bemutatkozik a Rumi Csigabiga Alapítvány

2017.08.23	                       Alakuló értekezlet	

2017.08.30	                       Tanévnyitó értekezlet	

2017.08.31. 13:00-17:00	       Beköltözés a kollégiumba	

2017.09.05	                       Tanévnyitó szakmai konferencia	                   Szombathely, NYME SEK

2017.09.15	                       TeSzedd!	                                                           Szemétgyűjtési akcióban való részvétel; csatlakozás a

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Vas Megyei Kormányhivatal 2017.03.20. 2017.03.20. Hatósági ellenőrzés
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Rumi Rajki

                                                                                                                          Általános Iskolához

2017.09.18 14:30	                Veni sancte - tanévnyitó szentmise            	   Szent László Templom, Rum

2017.09.19-20                 	Kőszegi Filmes Napok	                                   Médiaszakkör részvétele; konferencia, filmkészítés,

filmbemutató

2017.09.22	                        Szülői értekezlet	

2017.10.02-06	                        Zöld Hét Projekt megszervezés	                   Cél: a környezeti nevelés fejlesztése, a

fenntarthatóságra nevelés

                                                                                                                          segítése. Témahét- Rovarlesen (Jeles nap: Állatok

Világnapja)

2017.10.04	                        NYME-SEK kiállítás	                                   Tini Galopp vetélkedő, intézményünk tanulóinak

munkájából kiállítás,

                                                                                                                          Tánccsoportjaink, Színkottás Zenekarunk szereplése

a

                                                                                                                           rendezvényen

2017.10.05	 	                Aradi emléktúra lebonyolítása

2017.10.24	                        1956-os forradalom és szabadságharc	            osztályszintű megemlékezés

2017.11.03	                        Tapasztalatcsere gyermekfelügyelői

                                               munkaközösség	                                            Értelmi sérülteket foglalkoztató védett munkahely

felkeresése,

                                                                                                                           Budapest

2017.11.13	                        Nemzeti nyelvünk ünnepe	                            intézményi szavalóverseny

2017.11.14	                        Nevelési értekezlet	                                            Meghívott előadó:  Horváthné Dr. Szőllősy Ilona

pszichológus                                                                                        

                                                                                                                           Téma: A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a

konfliktus

                                                                                                                           kezelésének képessége”- Konfliktuskezelés és

                                                                                                                           pedagógusmesterség

2017.11.29	                        Ortopédiai szűrés	

2017.12.06	                        Mikulás ünnepség	

2017.12.20	                        Intézményi karácsony	

2018.01.22	                        Félévi osztályozó értekezlet	

2018.01.29	                        Félévi nevelőtestületi értekezlet	

2018.02.02	                        Szülői értekezlet	

2018.02.07	                        Intézményi farsang megszervezése	

2018.02.26	                        Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai

                                               emléknapja                                                           osztályszintű megemlékezés

2018.03.10	                        Pedagógiai nap	                                             áthelyezett munkanap, tanítás nélküli munkanap

2018.03.13	                        Az 1848-as forradalom és szabadságharc    	     intézményi megemlékezés

2018.03.19	                        Nevelési értekezlet	„Értékeink”                            Kissné Móricz Márta, Kiss Tibor előadók,

                                                                                                                            intézményünk pedagógusai; adott téma

feldolgozása, tapasztalat-

                                                                                                                            szerzés csoportos formában

2018.04.03	                        Nyílt nap	

2018.04.10	                        Pályaorientációs nap	                                     tanítás nélküli munkanap

2018.04.10-12                  	Inclusia 2018	Integrációs program                     Klagenfurt

2018.04.16	                        A holokauszt áldozatai emléknapja	                     osztályszintű megemlékezés

2018.04.18	                        Föld Napja	                                                     Ökoiskolai program

2018.05.09	                        Gyermeknap	                                                     tanítás nélküli munkanap

2017.05.24-25.	                Csiga-Túra	                                                     Környezeti nevelés, szűkebb- és tágabb környezet

megismerése,

                                                                                                                            helyi értékek bemutatása, integrációs program (2

tanítás nélküli
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                                                                                                                            munkanap)

2018.06.04	                        Nemzeti összetartozás napja	                             osztályszintű megemlékezés

2018.06.05	                        Tanulmányi kirándulás	                                     tanítás nélküli munkanap

2018.06.11	                        Tanév végi osztályozó értekezlet	

2018.06.11	                        Te deum	                                                             Tanévzáró szentmise a rumi Szent László Templomban

2018.06.15 15:00	                Tanévzáró ünnepély, szülői érteklezlet	

2018.06.22	                        Tanév végi nevelőtestületi értekezlet                   éves munka értékelése	

 
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

 

2018.02.08  - intézményi ellenőrzés -  Oktatási Hivatal.

Rum – Kastély EGYMI intézményi tanfelügyeleti értékelés

 

1. Pedagógiai folyamatok

1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?

1.1.1.

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását.

Az intézmény vezetőjével és a pedagógusokkal készített interjú alapján.

1.1.2.

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési

területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerőpiaci és más külső mutatók (például szociokulturális felmérések adatai)

azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján készülnek. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni

helyzetének megítélését.

Pedagógiai program, SZMSZ, munkatervek, beszámolók, interjúk, önértékelési dokumentumok igazolják.

1.1.3.

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben

megtörténik.

1.1.4.

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés.

Pedagógiai program, SZMSZ, munkatervek, beszámolók, továbbképzési terv alapján.

1.1.5.

Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak összehangolása

megtörténik.

Részben valósult meg. Intézkedési terv hiányos.

1.1.6.

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.

1.2. Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi

stratégiai célok viszonya?

1.2.7.

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek.

Pedagógiai program, SZMSZ, munkatervek, beszámolók, továbbképzési program támasztja alá.

1.2.8.

Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a dokumentumokban nyomon követhető.

Pedagógiai program, SZMSZ, munkatervek, beszámolók, továbbképzési terv, vezetői interjú.

1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása?

1.3.9.

A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok aktuális elemei. (Pedagógiai

program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az 5 éves intézkedési terv stb. aktuális céljai, feladatai.)

1.3.10.

Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési

dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek és a diákönkormányzat bevonásával történik.

Vezetői és pedagógusi interjúk, valamint a fent felsorolt dokumentumok.

1.3.11.
7 /  20 



Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását.

1.3.12.

Az intézményi pedagógiai folyamatok (például tanévre, tanulócsoportra tervezett egymásra épülő tevékenységek) a

személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt tanulási eredmények elérését, a szülők, tanulók és munkatársak elégedettségét és a

fenntartói elvárások teljesülését szolgálják.

1.4. Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya?

1.4.13.

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek.

Munkatervek, beszámolók, vezetői interjú.

1.4.14.

A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése.

Munkatervek, beszámolók, vezetői interjú.

1.4.15.

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez.

1.5. Milyen a pedagógusok éves tervezésének és a terv tényleges megvalósulásának a viszonya?

1.5.16.

A pedagógus, tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában alkalmazott tantervi, tartalmi és az

intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt, oktatott egyének és csoportok fejlesztési céljait és a sajátos nevelési

igényű tanulók egyéni adottságait.

1.5.17.

A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak; az esetleges eltérések indokoltak.

1.5.18.

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, egyéni fejlesztési tervekben, a naplókban, valamint a tanulói

produktumokban.

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben?

1.6.19.

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek.

Munkatervek, vezetői és pedagógusi interjú.

1.6.20.

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz.

Munkatervek, vezetői és pedagógusi interjú.

1.6.21.

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges

mutatókat.

1.6.22.

A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót hajt végre.

1.6.23.

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok önértékelése során is.

1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés?

1.7.24.

Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik alapját az intézményi önértékelési rendszer jelenti.

Önértékelési dokumentumok, interjúk alapján nem állapítható meg maradéktalanul az önértékelési rendszer alapján történő

értékelés.

1.7.25.

Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az önértékelési folyamatban a nevelőtestület

valamennyi tagja részt vesz.

Önértékelsi dokumentumok, vezetői és pedagógusi interjúk: az önértékelési rendszer működése még nem hatékony, a

nevelőtestület nem kellően elkötelezett.

1.8. Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés működése a gyakorlatban?

1.8.26.

Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó

mérési rendszer működik.

Igen. PP, SZMSZ, munkatervek, beszámolók, mérési eredmények, vezetői és pedagógusi interjúk.
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1.8.27.

A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és követelmények

(értékelési rendszer) alapján, valamint a szakvélemény előírásainak megfelelően történik.

Teljes mértékben megvalósul. Pedagógiai program, SZMSZ, vezetői és pedagógusi interjúk, naplók.

1.8.28.

A pedagógusok az alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és módszereket, azok szempontjait az általuk

megkezdett nevelési-oktatási folyamat elején megismertetik a szülőkkel és a tanulókkal – ahol ez lehetséges.

1.8.29.

Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói teljesítményeket dokumentálják, elemzik, és az

egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek.

Teljes mértékben megvalósul. Pedagógiai program, SZMSZ, vezetői és pedagógusi interjúk, fejlesztési tervek.

1.8.30.

A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely az

értékelőnaplóban nyomon követhető.

Igen. Pedagógiai program, SZMSZ, vezetői és pedagógusi interjúk, fejlesztési tervek, naplók.

1.8.31.

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének.

Teljes mértékben megvalósul. Pedagógiai program, SZMSZ, vezetői és pedagógusi, szülői interjúk, tanulói füzetek,

munkatankönyvek, intézményi bejárás során tapasztaltak.

1.9. Mi történik az ellenőrzés, mérés és értékelés eredményével? (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés

pedagógusértékelés, tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések.)

1.9.32.

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik az ellenőrzések során feltárt

információk felhasználása.

1.9.33.

Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása.

Ezt követően az intézmény a mérési-értékelési eredmények függvényében szükség esetén korrekciót végez.

1.9.34.

Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit,

különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátására.

1.9.35.

A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső

erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az

intézménynek.

Igen. Vezetői, pedagógusi interjúk, beszámolók alapján .

1. Pedagógiai folyamatok

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Intézményi önértékelési rendszer folyamatos, hatékony működtetése; a nevelőtestület elkötelezettségének fejlesztése.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény a fenntartóval a jogszabályok szerint együttműködik. Az operatív tervezés a stratégiai célok megvalósulását

szolgálja, és a dokumentumokban nyomon követhető. A dokumentumok az intézmény működését befolyásoló tényezők

azonosítása, feldolgozása és értelmezése alapján készülnek. Reális célok kerülnek megfogalmazásra a speciális feladatok, helyi

lehetőségek, adottságok, és elvárások figyelembevételével. Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek és illeszkednek a

tanév végi beszámoló megállapításaihoz. A tanulók a kollégiumban is rendszeres, személyre szabott szöveges és

szimbólumokkal történő értékelést kapnak. Belső és külső erőforrások bevonása gyakorlata az intézménynek.

________________________________________

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

2.1. Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok?

2.1.1.

A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények (különös tekintettel az osztályfőnökök

tevékenységére, a diákönkormányzati munkára, egyéni fejlesztésre).

2.1.2.
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Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát.

2.1.3.

A sajátos nevelési igényű tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket,

technikákat alkalmaznak a pedagógusok az intézményben.

Igen. PP, SZMSZ, munkatervek, beszámolók, mérési eredmények, vezetői és pedagógusi interjúk.

2.2. Hogyan fejlesztik az egyes tanulók személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő

tanulókra)?

2.2.4.

A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztésére és ez irányú

módszertani tudásukat megosztják egymással.

Kiemelkedően megvalósul. Pedagógusok tervezési dokumentumai (tanmenetek, egyéni fejlesztési tervek), intézményi bejárás,

vezetői és pedagógusi interjúk támasztják alá.

2.2.5.

A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak végre.

Pedagógusok tervezési dokumentumai (tanmenetek, egyéni fejlesztési tervek), intézményi bejárás, vezetői és pedagógusi

interjúk támasztják alá.

2.2.6.

A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi gyakorlatban (tanórai és tanórán

kívüli tevékenységek), DÖK programokban.

Pedagógusok tervezési dokumentumai (tanmenetek, egyéni fejlesztési tervek), intézményi bejárás, vezetői és pedagógusi

interjúk támasztják alá.

2.3. Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése?

2.3.7.

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák

azokat nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban.

Igen. Beszámolók, vezetői, pedagógusi interjúk.

2.3.8.

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről.

Igen. Beszámolók, vezetői, pedagógusi interjúk.

2.3.9.

Az intézmény támogató rendszert működtet: felzárkóztatást, egyéni megsegítést célzó egyéni/kiscsoportos foglalkozást szervez,

integrációs oktatási módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti, képzési, oktatási programokat, modelleket dolgoz ki vagy át, és

működteti is ezeket, célzott programokat tár fel, kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal, stb.

Mindezek a kollégiumi tevékenységekben is megvalósulnak- PP, SZMSZ, munkatervek, beszámolók, tanmenetek, egyéni

fejlesztési tervek, interjúk, intézményi bejárás.

2.4. Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást?

2.4.10.

Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával összhangban történik a nevelési-oktatási

módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása és azok bevezetésének megtervezése.

2.4.11.

Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók megkülönböztetett figyelmet kapnak, minden tanuló státuszának

megfelelő speciális megsegítésben részesül.

2.4.12.

Az intézmény pedagógusai az intézmény pedagógiai programjával és a tanulók állapotával összhangban alkalmaznak korszerű

nevelési-oktatási módszereket, eljárásokat, technikákat, használják a tanulás tanításának módszertanát – ahol lehetséges az

önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket biztosítanak.

Pedagógiai program ,SZMSZ, egyéni és csoport tervek, interjúk, továbbképzési terv, intézményi bejárás során egyaránt

tapasztaltuk.

2.5. Hogyan történik a tanulók egészséges és környezettudatos életmódra nevelése?

2.5.13.

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban előírtak szerint a

munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető.

Pedagógiai program ,SZMSZ, egyéni és csoport tervek, interjúk, intézményi bejárás során egyaránt tapasztaltuk.
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2.5.14.

A tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban alkalmazzák a téma elemeit.

Pedagógiai program ,SZMSZ, egyéni és csoport tervek, interjúk, intézményi bejárás során /tablók, faliújság/ egyaránt

tapasztaltuk.

2.6. Hogyan segíti az intézmény a tanulók együttműködését?

2.6.15.

A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat megvalósítja az intézmény.

Pedagógiai program, SZMSZ, munkatervek, beszámolók, interjúk, intézményi bejárás /tablók-fényképek/ alapján.

2.6.16.

A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján valósítják meg a rájuk bízott

tanulócsoportok, közösségek fejlesztését.

Pedagógiai program, SZMSZ, munkatervek, beszámolók, vezetői, pedagógusi interjú.

2.6.17.

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.

2.6.18.

Az intézmény gondoskodik a pedagógusok, valamint a tanulók közötti folyamatos információcseréről és együttműködésről, és

támogatja azt.

2.7. Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg?

2.7.19.

Az intézmény közösségi programokat szervez.

Pedagógiai program, SZMSZ, munkatervek, beszámolók, interjúk, önértékelési dokumentumok, intézményi bejárás /tablók-

fényképek/ alapján.

2.7.20.

Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat.

2.7.21.

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.

A szülők az intézménytől való távolság és egyéb okok miatt kevéssé aktívak. Vezetői és pedagógusi interjúk, szülői kérdőívek.

2.7.22.

Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti és tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések

meghozatalába.

2.7.23.

A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok önszerveződésének lehetőségeivel a tanulók és a szülők

elégedettek.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A szülői aktivitás növelése a közösségi programokban.

Kiemelkedő területek:

A kollégium dolgozóinak tevékenysége - a módszerek és eljárások kombinatív alkalmazásával- a növendékek személyes és

szociális képességeinek fejlesztésére , szociális hátrányainak enyhítésére irányul. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

személyiség- és közösségfejlesztése magas színvonalú. Hatékony a kommunikáció a nevelési folyamat egyes résztvevőivel:

tanulók, pedagógusok, pedagógiai munkát segítők. Az intézmény a gyerekek/tanulók számára tartalmas közösségi programokat

szervez, nagy hangsúlyt fektet az egészséges és környezettudatos nevelésre.

________________________________________

3. Eredmények

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben?

3.1.1.

Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége.

Az intézmény fő célja olyan készségek, képességek elsajátíttatása, melyek felkészítik a tanulókat a mind önállóbb életvezetésre .

Ebben a kollégium is kiemelt feladatot lát el. Pedagógiai program, SZMSZ, interjúk, önértékelési dokumentumok, munkatervek,

beszámolók, intézményi bejárás egyaránt igazolja.

3.1.2.
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Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényező

indikátorok azonosítása.

3.1.3.

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: amennyiben az adott intézményben készül, a 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), neveltségi mutatók, stb.

A tanulók sérülésük okán nem vesznek részt országos mérésekben. Önkiszolgálási szint méréseket végeznek, a gyermekek

fejlődését önmagukhoz mérten értékelik. Fejleszthető a mérési területek kiterjesztése, továbbfejlesztése. Pedagógiai program,

SZMSZ, interjúk, önértékelési dokumentumok, beszámolók, mérési eredmények.

3.1.4.

Az országos kompetenciamérésen – amennyiben releváns – az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a

háttérváltozók figyelembevételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják a tanulók képességeinek figyelembevételével.

Nem releváns a gyógypedagógiai intézmény kollégiuma esetében.

3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény?

3.2.5.

Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak megfelelő.

Az intézmény jellegéből adódóan prioritása a nevelés. Beszámolók, munkatervek, szülői kérdőívek, elégedettség mérés és

interjú egyaránt alátámasztja.

3.2.6.

Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tantárgyak oktatása eredményes, amely mérhető

módon is dokumentálható (versenyeredmények, felvételi eredmények, stb.).

Kiemelt az önkiszolgálás, a mind önállóbb életvezetésre való felkészítés, mely minden esetben a tanulók önmagukhoz mért

fejlődésében értékelhető. Pedagógiai program, SZMSZ, interjúk, önértékelési dokumentumok, beszámolók, mérési eredmények.

3.2.7.

Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul.

Az intézmény minden dolgozója elkötelezett a fogyatékkal élő tanulók fejlődési lehetőségeinek maximális kibontakoztatása

irányába. Vezetői, pedagógusi, szülői interjúk, szülői elégedettségi kérdőívek, intézményi bejárás alapján.

3.2.8.

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel.

3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket?

3.3.9.

Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról.

SZMSZ, munkatervek, beszámolók, vezetői, pedagógusi interjúk támasztják alá.

3.3.10.

Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása nevelőtestületi feladat.

3.3.11.

A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelés eljárásában.

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját?

3.4.12.

A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van.

Nem releváns. Tanulóik életének alakulásáról szülőktől, vagy a fiatalt ellátó új intézménytől értesülnek.

3.4.13.

A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére.

Nem releváns.

3. Eredmények

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Mérési területek kiterjesztése, továbbfejlesztése.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény minden dolgozója elkötelezett a fogyatékkal élő tanulók fejlődési lehetőségeinek maximális kibontakoztatása

irányába. A nevelési és oktatási célrendszerhez kapcsolódó kiemelt területek fejlesztése érdekében tervezik a kollégiumi

tevékenységeket. Kiemelkedő a mind önállóbb életvezetésre való felkészítés.
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________________________________________

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

4.1. Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységeik?

4.1.1.

Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző (munkaközösségek, egy osztályban

tanító pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok).

SZMSZ, munkatervek, beszámolók, pedagógusi, vezetői interjú alapján látható.

4.1.2.

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket

az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg.

4.1.3.

A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott.

4.1.4.

Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és szervezett formában zajlik.

SZMSZ, munkatervek, beszámolók, pedagógusi, vezetői interjú alapján látható.

4.1.5.

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése

érdekében támaszkodik a munkájukra.

SZMSZ, munkatervek, beszámolók, pedagógusi, vezetői interjú alapján látható.

4.1.6.

A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése.

Kevéssé valósul meg, fejleszthető. Vezetői és pedagógusi interjúk, munkatervek, beszámolók alapján.

4.1.7.

A tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok kezdeményezően

együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel a felmerülő problémák megoldásában.

Munkatervek, beszámolók, pedagógusi, vezetői interjú, önértékelés: nevelői kérdőívek alapján látható.

4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben?

4.2.8.

Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka.

Munkatervek, beszámolók, pedagógusi, vezetői interjú, önértékelés: nevelői kérdőívek alapján látható.

4.2.9.

Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása.

Munkatervek, beszámolók, pedagógusi, vezetői interjú, önértékelés: nevelői kérdőívek alapján látható.

4.2.10.

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak.

Munkatervek, beszámolók, pedagógusi, vezetői interjú, önértékelés: nevelői kérdőívek alapján látható.

4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben?

4.3.11.

Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak ki.

SZMSZ, munkatervek, beszámolók,önértékelési dokumentumok /nevelői kérdőívek, elégedettség mérés/ vezetői és pedagógusi

interjúk alapján.

4.3.12.

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció.

SZMSZ, munkatervek, beszámolók, vezetői és pedagógusi interjúk támasztják alá.

4.3.13.

Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel.

Vezetői és pedagógusi interjúk támasztják alá.

4.3.14.

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

SZMSZ, munkatervek, beszámolók, vezetői és pedagógusi interjúk alapján.

4.3.15.

Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek.

Igen. Vezetői és pedagógusi interjúk alapján.
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4.3.16.

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz.

Rendszeres a vezetői szóbeli értékelés, elismerés. Interjú a pedagógusok képviselőivel.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A munkaközösségek bevonása a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzésébe, értékelésébe.

Kiemelkedő területek:

A munkaközösségek az intézményen belül a meghatározott feladatoknak megfelelően aktívan és hatékonyan működnek. A

tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok kezdeményezően

együttműködnek egymással a felmerülő problémák megoldásában, belső továbbképzésekben, tudásmegosztásban, a jó

gyakorlatok megismertetésében. Az információk átadása kétirányú, folyamatos, hatékony. Rendszeres a vezetői szóbeli

értékelés, elismerés.

________________________________________

5. Az intézmény külső kapcsolatai

5.1. Melyek az intézmény legfontosabb partnerei?

5.1.1.

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek azonosítása, köztük a

kulcsfontosságú partnerek kijelölése.

PP, SZMSZ, vezetői interjú, munkatervek alapján.

5.1.2.

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára.

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma?

5.2.3.

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is rendelkezik.

5.2.4.

Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső partnerekkel való egyeztetés.

5.2.5.

Rendszeresen megtörténik a kiemelt, kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése.

5.2.6.

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése.

5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről?

5.3.7.

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek.

Munkaterv, beszámolók, intézményi önértékelés, vezetői interjú.

5.3.8.

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).

SZMSZ, vezetői, pedagógusi, szülői interjú, önértékelési dokumentumok.

5.3.9.

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és

fejlesztik.

Maradéktalanul nem valósul meg, fejleszthető. SZMSZ, munkatervek, vezetői , pedagógusi és szülői interjú, intézményi

önértékelés alapján.

5.4. Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei szint, országos szint)?

5.4.10.

Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi közéletben.

5.4.11.

A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken.

Munkatervek, beszámolók, vezetői és pedagógusi interjú, önértékelési dokumentumok támasztják alá.

5.4.12.

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi díjakkal, illetve a díjakra történő

jelölésekkel.

5. Az intézmény külső kapcsolatai
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A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A partnerek tájékoztatásának és véleményezési lehetőségeinek biztosítása, ennek folyamatos felülvizsgálata, és fejlesztése.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. A kollégium diákjai és nevelői

részt vesznek a helyi és regionális rendezvényeken.

________________________________________

6. A pedagógiai munka feltételei

6.1. Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?

6.1.1.

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

a fenntartó felé.

A felmérés és jelentés rendszeres, a dokumentumokból kiolvasható. Munkatervek, beszámolók, önértékelési dokumentumok,

vezetői, pedagógusi interjúk.

6.1.2.

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi az

intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait.

Az intézmény igényfelmérése,intézkedési terve megfelelő. Munkatervek, beszámolók, vezetői interjú alapján.

6.2. Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésének, oktatásának?

6.2.3.

Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel.

6.2.4.

Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi

eszközök.

A kollégium is a kastélyépületben helyezkedik el. Adottságai miatt behatároltak a lehetőségek, hogy a fogyatékos gyermekek

számára otthonos lakókörnyezetet teremtsenek. Az akadálymentesítés is megoldhatatlannak tűnik a kastélyban. Intézményi

bejárás, vezetői, pedagógusi interjúk.

6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága?

6.3.5.

Az intézmény az IKT-eszközeit adekvátan – ahol lehet, rendszeresen – alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, az eszközök

kihasználtsága, tanórán való alkalmazásuk nyomon követhető.

Az IKT eszközök alkalmazása a kollégiumban is rendszeres. Munkatervek, beszámolók, interjúk, intézményi bejárás alapján

tapasztaltuk.

6.4. Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?

6.4.6.

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás-

szükségletéről.

Munkatervek, beszámolók, önértékelési dokumentumok, vezetői interjú alapján látható.

6.4.7.

A humánerőforrás-szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

Az intézményvezető jelzi a fenntartó felé, pályázatot írnak ki. Betöltetlen álláshelyek folyamatosan vannak (gyógypedagógusi

és pedagógiai munkát segítő is), emiatt helyettesítések, átcsoportosítások szükségesek. Munkatervek, beszámolók, önértékelési

dokumentumok, vezetői interjú alapján látható.

6.4.8.

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap.

Az intézményben igyekeznek megvalósítani az egyenletes terhelést. A humánerőforrás megtartása érdekében fokozott figyelem

szükséges a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők mentálhigiénés állapotára, adminisztrációs terhelésükre.

Munkatervek, beszámolók, önértékelési dokumentumok, vezetői interjú és pedagógusi interjú alapján tapasztaltuk.

6.4.9.

A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak.

A pedagógusok szakképzettsége megfelel a közoktatási törvény előírásainak. Önértékelés, vezetői interjú.

6.4.10.

Az intézmény pedagógus-továbbképzési programját az intézményi célok és szükségletek, az egyéni életpálya figyelembe
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vételével alakították ki.

Releváns .Az intézmény továbbképzési terve megfelel a stratégiai céloknak. PP, SZMSZ, munkatervek, beszámolók,

továbbképzési terv.

6.4.11.

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira.

Munkatervek, beszámolók, interjúk. Vezetői tanfelügyelet, önértékelés.

6.5. Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket alkalmaz?

6.5.12.

Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében.

6.5.13.

Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok jellemzik.

6.5.14.

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző.

Kiemelkedően megvalósul. SZMSZ, munkatervek, beszámolók, vezetői pedagógusi interjú, önértékelési dokumentumok,

nevelői elégedettségi kérdőív.

6.5.15.

Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és

kívül.

Kiemelkedően megvalósul. SZMSZ, munkatervek, beszámolók, vezetői pedagógusi interjú, önértékelési dokumentumok,

nevelői elégedettségi kérdőív.

6.6. Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája?

6.6.16.

Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a

szervezet működésében és a nevelő-oktató munka részét képezik.

Az intézmény hagyományai szerves egységet alkotnak a nevelő- oktató munkával. Pedagógiai program, SZMSZ, interjúk,

munkatervek, beszámolók, önértékelési dokumentumok, intézményi környezet megismerése egyaránt alátámasztják .

6.6.17.

Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új

hagyományok teremtésére.

A hagyományok ápolása fontos intézményi feladat, újak teremtésére is vannak igények. Pedagógiai program, SZMSZ, interjúk,

munkatervek, beszámolók, önértékelési dokumentumok, intézményi környezet megismerése egyaránt alátámasztják .

6.7. Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás?

6.7.18.

A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről rendszeresen beszámolnak.

Pedagógiai program, SZMSZ, munkatervek, beszámolók, vezetői intézkedési ter, vezetői interjú alapján fejleszthető.

6.7.19.

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik.

6.7.20.

A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SzMSz) rögzítetteknek, és támogatják az adott

feladat megvalósulását.

Pedagógiai program, SZMSZ, munkatervek, beszámolók, vezetői intézkedési ter, vezetői interjú alapján fejleszthető.

6.8. Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen témákban), valamint a fejlesztésekbe?

6.8.21.

Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés-előkészítésbe történő bevonása – képességük, szakértelmük és a

jogszabályi előírások alapján.

6.8.22.

Ennek rendje kialakított és dokumentált.

6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata?

6.9.23.

Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést.

Vezetői, pedagógusi interjú, intézményi bejárás, önértékelési dokumentumok.

6.9.24.

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra.
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Vezetői, pedagógusi interjú, intézményi bejárás, önértékelési dokumentumok.

6.9.25.

A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és az intézményvezetés.

6. A pedagógiai munka feltételei

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Még több innovatív ötlet a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők részéről a kollégium otthonosságának megteremtéséért.

Infrastruktúra, akadálymentesítés. Humánerőforrás fejlesztése (gyógypedagógusok, pedagógiai munkát segítők). Fokozott

figyelem a dolgozók mentálhigiénés állapotára, adminisztrációs terhelésükre. Felelősség- és hatáskörök egyértelmű

meghatározása.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, a nevelő-oktató

munka humánerőforrás-szükségletét, és jelzi a hiányokat a fenntartó felé. A vezetők felkészültek a pedagógiai munka

irányításának, ellenőrzésének feladataira. Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas

szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek a

alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a kollégiumi nevelő- oktató munka részét is képezik.

________________________________________

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

és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

7.1. Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban

meghatározott célok a pedagógiai programban?

7.1.1.

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó

dokumentumban foglaltakkal.

A NAT és a helyi igények, elvárások folyamatos harmonizációja szükséges. Pedagógiai program, vezetői interjú, önértékelési

dokumentumok.

7.1.2.

A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-

oktatási feladatait, céljait.

7.2. Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, megvalósítása?

7.2.3.

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását.

Igen. Kollégiumi munkaterv, beszámolók, vezetői, pedagógusi interjúk igazolják.

7.2.4.

Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben és más

fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül.

Munkatervek, fejlesztési tervek, interjúk alapján.

7.2.5.

A tervek nyilvánossága biztosított.

7.2.6.

A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, 5 éves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira

vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók.

7.2.7.

A képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a

munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak.

7.2.8.

A tankönyvek és a tanítási módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban

történik.

Pedagógiai program, SZMSZ, interjúk, intézményi bejárás alapján.

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

és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:
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A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célok és feladatok összhangban legyenek az intézményi dokumentumok helyi

igényeihez alkalmazkodó céljaival.

Kiemelkedő területek:

A pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok a kollégiumban is megvalósulnak. Minden tanév tervezésekor

megtörténik az intézmény tevékenységeinek ütemezése, ami az éves munkatervben rögzítésre is kerül. Az intézmény

sajátosságainak megfelelő tanítási, fejlesztési, terápiás módszerek alkalmazása.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2018.04.17.

 

6. Speciális közzétételi lista óvodai feladatot ellátó intézményeknek 

 

7. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=038566
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

2016/17 tanév végi adatok alapján lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók:

 

Ötödik, hatodik,nyolcadik és tizedik évfolyamon egy-egy tanuló érintett.

 

Tanulóink közül egy ötödik és egy tizedik évfolyamos tanuló kötelezett évismétlésre.
 

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS

tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=038566
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások formái:

- szakkörök (tánc, színkottás zene, média)

- állatasszisztált terápiák,

- differenciált fejlesztő foglalkozások,

- logopédiai megsegítés,

- sportkörök,

- kulturális foglalkozások,

- hitoktatás.

Szülők kérésre, a tanulók fejlettségi szintjüknek megfelelő szakkörökön, sportköri foglalkozásokon részt vehetnek.

Délután 16.00-ig minden tanuló számára biztosítjuk az iskolában a számukra szükséges foglalkozásokat.

A szülő, - indokolt esetben, írásban,- gyermeke délutáni foglalkozások alóli felmentését kérheti az iskola igazgatójától.
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

A tanulók számára hét végére nem adunk házi feladatot. 
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit intézményünk helyi Tanterve, a tanulmányok alatti

tervezett vizsgák időpontját az éves Munkaterv tartalmazza. (jelenleg elfogadás alatt állnak)

Óvodai csoportok száma: kis csoport: 0 / középső csoport: 0 / nagy csoport: 0 / összevont
osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 1 / 1 csoport: 1 /
összevont osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 1 /
összevont osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 0 /
összevont osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 0
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Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Óvoda:              6 fő

1.csoport           6 fő

2.csoport           7 fő

3.csoport           7 fő

4.fejlesztő          8 fő

4-5.csoport        9 fő

6.csoport           8 fő

7.csoport           7 fő

9.e.csoport        7 fő

10.e.csoport      6 fő

11.a.csoport     10 fő

11.b.csoport     10 fő

 

Utolsó frissítés: 2017.11.21.

 

8. Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek 
 

A szabadidős foglalkozások köre:

A kollégiumban a szabadidős foglakozások irányítottan zajlanak. 

 

•	Művészet: irodalmi művek olvasása és dramatizálása, illusztrációk készítése

•	Multikulturális foglalkozások: zene, tánc.

•	Média: folyóiratok, hírlapok olvasása, kommunikációs eszközök (számítógép, DVD, CD-lejátszó és internet) használata,

keresztrejtvények

       fejtése, diafilmek vetítése.

•	Egészséges életmód, rendszeres testmozgás: labdarúgás, kosárlabda, aerobik, sorversenyek, pingpong, csocsó.

•	Környezetünkért: a kollégium környezetének és belső terének szépítése, díszítése és tisztántartása.

•	Csoport-, és közösségformáló játékok: Társas-, kártya- és memóriajátékok.
 

Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:

Nem releváns.
 

A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:

Kollégium 1.        óvoda, 1-8. évfolyam     33 fő

Kollégium 2.        9-11. évfolyam               27 fő

 

Utolsó frissítés: 2017.11.02.

 

9. Működését meghatározó dokumentumok  

 

Szervezeti és működési
szabályzat:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-038566-0

Házirend: www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-038566-0
Pedagógiai program: www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-038566-0
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A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2018. április 17.
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