
Intézményi tanfelügyelet, Gimnázium 2018 

Kiemelkedő területek 

1. Kompetencia: 

Az intézmény stratégiai tervezése összehangolt. A stratégiai dokumentumok 

szakmailag színvonalasak. A munkaterv intézményi szintű ütemtervet tartalmaz, mely 

segíti az operatív megvalósítást (PP, SZMSZ, beszámolók, munkaterv, interjúk). A 

mérések és az értékelések eredményeit ismertetik partnereikkel, és az eredményeket 

felhasználják az operatív és stratégiai tervezés folyamatában. (interjúk, PP). Erős a 

hivatástudat és az összetartás a nevelőtestületben. Az intézmény nyitott az új 

módszerek és jó gyakorlatok bevezetésére (interjúk). A felmerülő problémák 

megoldására folyamatosan keresik az újabb lehetőségeket, módszereket, 

eszközöket. Kiemelt feladat a tehetségek és hátrányos helyzetű tanulókkal való 

differenciált foglalkozás. 

 

2. Kompetencia: 
A közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és az egyházi 

kereteknek megfelelően, valamint gyermekek személyes kompetenciáinak 

fejlesztésével összhangban történik meg. A szülők megfelelő keretek között vesznek 

részt a programokban. Folyamatos kapcsolattartás történik ennek érdekében az 

Igazgatótanács, nevelőtestület és az SZMK között. 

 

3. Kompetencia: 
- Teljes körűen nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket. - Az országos 

kompetenciamérésen a tanulók teljesítménye évek óta az országos átlag felett 

mozog. - Az eredmények a tantestület és valamennyi munkatárs együttes, 

következetes, lelkes és magas színvonalú munkáját fémjelzik. - Az intézmény 

hangsúlyosan kezeli, hogy az eredményeket tartalmazó információk minden 

érintetthez eljussanak, azok elemzése, a következtetések levonása, a fejlesztési 

irányok meghatározása kiemelt feladat. - Az intézményi eredményekről folyamatosan 

tájékoztatják a partnereket.(munkatervek, interjúk) 

 

4. Kompetencia: 
Az intézményvezetés, a munkaközösségek és a szakmai teamek együttműködése 

kiemelkedő. 

 

5. Kompetencia: 
Az intézmény eredményesen együttműködik külső partnereivel. Kiemelkedő munkát 

végez a tehetséggondozás területén. 

 

6. Kompetencia: 
- Az intézmény infrastruktúrája, humánerőforrás feltételei kimagaslóan jók (épített, 

esztétikus környezet), ami záloga az intézményi célok megvalósításának. - A 

nevelőtestület módszertanilag felkészült, megosztják a jó gyakorlatokat intézményen 

belül és kívül is. - Az intézmény teret enged az innovációnak, elvárja, ösztönzi és 

segíti a műhelymunkát, a kreatív gondolkodást. - Együttműködő környezet 

jellemzi.(iskolavezetés- nevelőtestület – szülők) - Az intézmény nagy hangsúlyt fektet 

a hagyományok ápolására, nyitott az új hagyományok kialakítására. - Az intézmény 

alkalmazotti közösségét a belső igényesség jellemzi, mindenütt tetten érhető a rend 



és a fegyelem, az egymásra figyelés. Igényes viselkedéskultúra jelenik meg a 

mindennapi együttműködésben (köszönés). 

 

7. Kompetencia: 
A pedagógiai program, a munkatervek és a beszámolók egymással koherensek, és 

megfelelnek a jogszabályi elvárásoknak. 

 

 

Fejleszthető területek 

2. Kompetencia: 

  A tehetségek további fejlesztése, fejlesztési lehetőségek tervezése, gondozásuk 

mindig folyamatos feladat. 

 

4. Kompetencia: 

A tanulók integrált oktatására nincsenek felkészítve a pedagógusok, ezért 

szükségesnek érzik az ilyen irányú továbbképzések szervezését. 

 

5. Kompetencia: 

A partnerek véleményezési lehetőségeinek fejlesztése. 

 

 

 


