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Bevezetés 
 

 
 
 

Az intézményértékelés a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) 

komplex intézményellenőrzési és –értékelési programjának keretében készült. Az értékelés alapját 

 A Miasszonyunk Árpád-házi Szent Margit Kollégium 2007. április 26-án, az Árpád-házi Szent 

Margit Katolikus Általános  és  Zeneiskola 2007. május 27-én, a Miasszonyunk Női 

Kanonokrend Óvodája 2007. június 11-én kelt komplex intézményértékelése, 

 a nevelőtestület által 2011. október 17-18-20-21-én 100%-os szavazati aránnyal elfogadott 

intézményi önértékelés, az intézmény stratégiai és szakmai  dokumentumainak  elemzése, 

valamint a dokumentumok szakértői véleményezése, 

 a 2011. november 30.-december 2. között tartott helyszíni vizsgálat képezi. 
 

A vizsgálatot a címoldalon megnevezett szakértők végezték alulírott vezetésével. A helyszíni 

vizsgálat során a szakértők összesen 29 tanítási órát, beleszámítva a szakköröket és délutáni 

foglalkozásokat, valamint 9 óvodai csoportfoglalkozást, 2 kollégiumi csoportfoglalkozást látogattak 

meg. A szakértők részt vettek a szülő-tanár és az alsó tagozatosok reggeli imáján az oratóriumban. Az 

óramegbeszéléseken kívül 46 egyéni, illetve csoportos interjút készítettek: az intézmény fenntartójával, 

Zirci Ciszterci  Apátság főapátjával, Dékány Sixtus főapát úrral, az intézmény igazgatójával, az 

igazgatóhelyettesekkel, az igazgatóhelyettesekkel, az intézmény lelki vezetőjével, a szülők és a diákok 

reprezentatív képviselőivel, a munkaközösség-vezetőkkel, a gazdasági vezetővel, a könyvtárossal, a 

diákönkormányzatot segítő tanárral, az ifjúságvédelmi felelősökkel, a fejlesztő pedagógussal, a 

munkavédelmi megbízottal, az iskolatitkárral, az élelmezésvezetővel és a technikai dolgozókkal. A 

szakértői csoport együttesen vett részt a fenntartóval, az igazgatóval, a szülőkkel és a diákokkal 

folytatott megbeszéléseken. 

A szakértői csoport megtekintette az épületkomplexumot: az óvodát, a kollégiumot, az iskolai 

tantermeket, a zeneiskolai termeket, a technika és a számítástechnika termet. Feldolgozták az 

elégedettségi vizsgálat kérdőíveit: 69 pedagógus kérdőívet, 8 dajka kérdőívet, 191 szülői kérdőívet, 

168 tanulói kérdőívet, tehát a pedagógusok 94,5%-ának, a szülők mintegy 26%-ának, a tanulók 24%- 

ának véleményét ismerhették meg. 

A tanítási órákon a kapcsolódó dokumentumokat (a látogatott órák tanmenetei, a tanulói 

füzetek, iskolai dolgozatok, ellenőrző könyvek) tekintették meg. A helyszínen szúrópróbaszerűen 

áttekintették az intézmény által rendelkezésükre bocsátott dokumentumokat: 

 helyi tantervek, kollégiumi foglalkozási tervek, 
 

 tanügy-igazgatási dokumentumok (beírási és haladási naplók, törzskönyvek, törzslapok, 

bizonyítványok, osztálynaplók, kollégiumi ügyeleti és csoport naplók, napközis naplók, óvodai 



3  

felvételi és előjegyzési, felvételi és mulasztási naplók, gyermek- és ifjúságvédelmi dokumentációk, 

a HACCP dokumentumok, a csoportlátogatási jegyzőkönyvek, a vallási munkaközösség 

munkaterve) 

 iskolaérettségi vizsgálatok, egyéni fejlesztési naplók, jegyzőkönyvek, határozatok, az udvarról 

készült szakértői vélemény 

 óvodai szakvélemények 
 

 tantestületi, nevelőtestületi, óvodai nevelési értekezleti jegyzőkönyvek 
 

 munkaidő nyilvántartások 
 

 a nevelési év értékelési beszámolói 
 

 DÖK munkaterv, szervezeti és működési szabályzat (iskolai és kollégiumi) 
 

 munkaközösségi munkatervek, kollégiumi csoportok munkatervei 
 

 továbbképzési és beiskolázási terv, éves ellenőrzési terv, óvodai ellenőrzési napló 
 

 MIP  éves  munkaterve,  a  pedagógusok  teljesítményértékelése  és  a  nem  pedagógus  dolgozók 

értékelési szempontjai, az elkészült és feldolgozott kérdőívek és eredmények 

 vezetői értékelés és nevelőtestületi klímamérés eredményei 
 

 alapító okirat, működési engedély 
 

 a pedagógusok és nem pedagógusok személyi anyagai 
 

 a rehabilitációs szakértői bizottsági vélemények, SNI tanulók fejlesztési tervei 
 

 munkavédelmi és balesetvédelmi szabályzat, jegyzőkönyvek 
 

 játszótéri játékok ellenőrzési és karbantartási terve 
 

 az óvodás gyermekek fejlődéséről készített dokumentumok 
 

 gyermek- és ifjúságvédelmi munkatervek 
 

 a zeneiskolai térítési díj és fakultációs foglalkozás díjszabályzat 
 

 hangszernyilvántartó lapok 
 

 zeneiskolai alapvizsga jegyzőkönyvek 
 

 szülői nyilatkozatok 
 

 a SZMSZ-hez kapcsolódó szabályzatok, a pénzügyi folyamatokat irányító szabályzatok 
 

Az intézményértékelés a hangsúlyt a KPSZTI programjában megnevezett területeken az előző 

komplex vizsgálat óta eltelt 3-4 évben bekövetkezett változások, eredmények elemzésére helyezi. 
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Visszatekintés 
 

 
 
 

Az előző komplex intézményellenőrzés és –értékelést követő időszak eredményeinek 

elemzése 

Az előző komplex vizsgálat után az intézmény vezetősége intézkedési tervet készített, 

amelynek célja a jellemző jelenségek és tendenciák feltárása, a fejlesztendő területek megjelölése, a 

vizsgálat értékeléséhez képest a változások és eredmények megjelenítése. 

Az elmúlt négy évben az intézmény vezetősége összehangolt munkával egységes intézménykép 

kialakítására törekedett. Ennek első lépése az intézményi dokumentumok kidolgozása és 

összedolgozása mellett a jogszerűség áttekintése, a stratégiai dokumentumok felülvizsgálata és a 

jogszabályi változásoknak megfelelő átdolgozása volt. Az intézményi dokumentumok 2011-ben teljes 

mértékben megfelelnek a törvényi előírásoknak és hatékonyan segítik a keresztény értékrend 

megerősítését és az intézményegységek együttműködését. 

Az intézmények összevonása nyomán, a fenntartóváltással egy új és kiegyensúlyozottabb 

működés kezdődött minden intézményegységben. Az addig önálló intézményként működő és 

egymással kevés párbeszédet folytató intézményegységek együttgondolkodásának és 

együttműködésének elindítása nem volt könnyű feladat, de mára az együttműködés számos formája 

megtalálható. Az intézmény dolgozói segítőkészen és pozitívan álltak az együttműködés elé. Az 

addigi külön gondolkodást feladva, meg kellett keresni azokat a területeket, ahol együtt tud működni az 

óvoda, az iskola a zeneiskola és a kollégium. 

E cél elérése érdekében közös intézményi programokat, hagyományokat alakítottak ki 

(Pedagógus lelki nap, Tanári hangverseny, Szent-Margit bál, Családi nap, stb.), amelyek mind a 

hatékony együttműködést segítik elő. 

A tanítók délutáni foglalkozásokat tartanak az óvodában. Az együttműködés első eredménye az 

is, hogy nőtt a saját óvodából érkezők száma az iskolában. Az óvoda - iskola közötti kapcsolattartás az 

évek során élőbb és tartalmasabb lett. Közös programokon, eseményeken vesznek részt, mint pl. 

őszi mulatság, bemutatók, nyílt nap, tanórai látogatások, iskola-kóstolgató foglalkozások a leendő 

első osztályosok részére, vagy az iskolások előadásai az óvodában, pl. Mikulás műsor, színdarabok, 

báb előadások. 

A kollégisták is járhatnak a zeneiskolába, illetve korrepetálnak nehezen tanuló általános iskolás 

gyermekeket. A kollégiumi nevelők közül van, aki óraadóként segít be az iskolai oktatásba, szükség 

esetén általános iskolai tanár segíti a kollégista lányokat korrepetálással. 
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A zeneiskola és az általános iskola tanárai törekszenek arra, hogy együttműködésük, a 

zeneórák és az iskola délutáni foglalkozásainak összeegyeztetése egyre gördülékenyebben menjen. A 

jobb információáramlást szolgálja az új információs rendszer kialakítása. 

Az általános iskola létszáma az előző komplex ellenőrzés óta nőtt, jelenleg 324 fő. Az idei nagy 

érdeklődés miatt 3 első osztály indult, és 19 új tanuló érkezett a felsőbb évfolyamokba. 

A képzés struktúrája is bővült. Első osztálytól kezdve emelt óraszámú angol vagy német nyelv 

választására van lehetőség, majd 4. osztálytól nyelvi tagozaton folytathatják az érdeklődő gyerekek a 

nyelvtanulást. 

A nevelőmunkában és a lelki élet fellendítésében óriási szerepük volt és van az intézmény 

spirituális vezetőinek. A heti egyszeri jelenlét hatását nemcsak a pedagógusok méltányolják, hanem a 

diákok is érzik, értékelik és várják a találkozási lehetőségeket, alkalmakat. 

Egységes magatartás- és szorgalom-értékelési rendszert dolgoztak ki. Szakképzett fejlesztő 

pedagógust   és   logopédust   alkalmaznak   a   tanulási   nehézségekkel   küzdők   megsegítésére. 

Megteremtették a digitális oktatás lehetőségét, az osztálytermek többségében projektor segíti az 

oktató munkát. 

Évente több projektnapot szerveznek (Pécs-projekt, Húsvét projekt, EKF 2010, Maci projekt, 

Biblia-nap, Tánc világnapja, Zene világnapja). 

Kialakították a tanulmányi kirándulások rendszerét, hogy minden felső tagozatos gyermek a 4 

év alatt eljusson Ópusztaszerre és Budapest nagyobb múzeumaiba. 

Felső tagozaton bevezették a „családórákat”, a 6. évfolyamon fiú-lány napot tartanak. A 7. 

osztályosok számára megszervezték a vizsgarendszert, a 8. osztályosoknak a „Mestermunkák” 

bemutatásának lehetőségét. 

A néptánc és a társastánc órarendi óra lett. Nagyon színes és tartalmas a délutáni 

foglalkozások kínálata (agyagozás, sportszakkörök, íjászat, nyelvi szakkör, színjátszó szakkör, 

zeneiskolai hangszeres órák, felvételi előkészítők, matematika, stb.) 

 

 
 

I. Az intézmény erőforrásai 
 

 
 
 

Humánerőforrás 
 

Nevelőtestület 
 

Az intézményben dolgozó pedagógusok létszáma 52-ről 73-ra nőtt az előző komplex ellenőrzés 

óta. 14 fő óvodapedagógus, 17 fő tanító, 9 fő általános iskolai tanári végzettséggel, 18 fő középiskolai 

végzettséggel rendelkezik, 10 fő kollégiumi nevelő, 10 fő művészetoktató. A pedagógiai munkát egy 

logopédus, egy fejlesztő pedagógus és egy szerzetes tanár segíti. A vezető helyettesek száma 3 fő. 
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A jelenlegi intézményellenőrzés- és értékelés idején az összetett intézmény óvodai 

tagintézménye – a város egyetlen katolikus óvodája – már 20 éves múltra tekint vissza. Férőhelyeinek 

száma 173 fő, csoportjainak száma 7, óvodapedagógusainak száma 14 fő. Az óvodapedagógusok 

munkáját 8 dajka segíti. Az óvodai nevelőtestület száma és végzettsége az 1993. évi LXXIX. törvény a 

közoktatásról III. fejezet 15.§ (1) bekezdésében és a 16.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő. 

Két óvodapedagógus óvodavezetői szakvizsgával rendelkezik, egy óvodapedagógusnak tanítói 

végzettsége is van. 

Arra a kérdésre, „Mit tartanak az óvoda legnagyobb erősségének?”, a következőket válaszolták: 
 

„Egy rossz szó sem hangzik el … a keresztény nevelésre való nyitottság az egész napot áthatja … 

minden tevékenységben benne van … kiváló pedagógusháttérrel rendelkeznek … a közös programok a 

baráti, közösségi köteléket erősítik … a hitelesség … a nevelőtestületben béke uralkodik, amit átadnak 

a gyerekeknek … a keresztény magatartás, légkör … a gyermek azt látja, azt kapja, amire az életben 

szüksége van … a szülőkkel való jó kapcsolat, odafordulás, egymás segítése, az önkéntesség stb.” 

Az általános iskolai nevelőtestület létszáma a tanulólétszámnak teljes mértékben megfelelő, 

kor szerinti megoszlása ideális, minden korosztály képviselteti magát a tantestületben, 

együttműködésük harmonikus, példaértékű. 

A nevelőtestület 70%-a vallását gyakorló katolikus. Az óvoda nevelőtestülete hitben és 

szakmaiságban egyaránt elkötelezett. Egy baptista óvodapedagógus dolgozik az óvodában, a többi 

óvodapedagógus vallását gyakorló katolikus. A kérdőívhez fűzött személyes véleményük között 

olvasható: „Uram, jó nekünk itt együtt lenni!” … „Eddigi szakmai pályám alatt sok intézményben 

dolgoztam már. Úgy érzem, itt találtam meg azt a helyet, ahol igazán jól érzem magam és 

kibontakoztathatom szakmai tudásom. Sőt még fejlődhetek is, mert látok példákat, mintákat.” Az 

általános iskolában tanító pedagógusok véleménye is pozitív: „Szeretek itt dolgozni. … Az előző 

ellenőrzés óta – intézményvezető váltás óta – jelentős minőségi változás, pozitív fejlődés tapasztalható. 

Emberi, istenszerető vezetőt kaptunk. … Az utóbbi néhány év változásait pozitívnak értékelem, sokkal 

inkább érződik a katolikus jelleg, mint előtte”. 

A  pedagógusok  végzettsége  megfelel a  törvényi  előírásoknak.  A  szakmai  munka  magas 

színvonalát jól mutatja, hogy az általános iskolában tanítók több mint 30%-a rendelkezik 

egyetemi végzettséggel. Az elmúlt 4 évben fontos cél volt a törvénynek megfelelő végzettségű 

szaktanárok alkalmazása, a meglévő kollégák szaktárgyuknak megfelelő beosztása. 
 

Az intézmény zeneiskolai tanszakainak száma 10, tanárainak száma 8 fő. Hét főállású tanár 

mellett egy zenetanár minőségben látja el feladatkörét. Valamennyi zeneiskolai tanárnak megvan a 

szükséges szakmai végzettsége. 

A kollégiumban a nevelési feladatokat  – a közoktatási törvényben  meghatározott 

végzettséggel rendelkező – 7 nevelőtanár végzi. Az éjszakai ügyeletet 2,5 éjszakás nevelő látja el. 

A hét nevelőből 1 fő a kollégiumi tagintézmény-vezetői feladatokat is végzi, ugyanakkor maga is 
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csoportvezető.  A  nevelőtestület  többsége  több  éve  dolgozik  a  kollégiumban,  nagy  nevelői 

tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik, a két fiatal nevelőt segítik a beilleszkedésben. 

A nevelőtestületek teológiai, lelki képzésére évente két alkalommal kerül sor: tanév elején a 

tanári lelki nap keretében és nagyhéten, valamennyi alkalmazott számára szervezett lelki délutánon. Az 

elmélkedéseket meghívott atyák tartják. Az óvodában és az iskolában heti egy alkalommal közös 

reggeli imádságot tartanak, amelyen a részvétel fakultatív. 

 

Az idei tanévtől kinevezett spirituális vezetője van az intézménynek Virth József ciszter atya 

személyében, aki hetente egy alkalommal jön az iskolába és a kollégiumba. Ő tartja a havi 

szentmiséket is. Egy egyházmegyés atya évek óta részt vesz a hitoktatásban, ő is besegít alkalom 

adtán a szentmisék, lelki napok tartásába. Az évente 4 alkalommal szervezett iskolai gyónásokban az 

egyházmegyéből 9 atya vesz részt. A vasárnapi szentmiséket a Belvárosi templomban a helyi 

plébános tartja. A dolgozók számára szervezett lelki napokat is atyák tartják. 

Közoktatási szakértő, szaktanácsadó nincs a nevelőtestületekben. Intézményen kívüli szakmai 

tevékenységekben azonban többen részt vesznek a nevelőtestületből,  pl.  tudományos publikációk 

közlése, szavaló pedagógusok klubjának tagjai, önként vállalt nevelői feladat végzése a Don Bosco 

napköziben, kórusban énekelnek, van olyan tanár, aki saját alkotásait kiállításokon mutatja be. 

A helyszíni megfigyelések során tapasztalható volt, hogy minden dolgozó nagy szorgalommal, 

elkötelezetten végezte munkáját. A gyerekek valóban nyugodt, szeretetteljes légkörben nevelkednek és 

fejlődnek. A nevelőtestület tagjai segítik egymás munkáját, kölcsönös tisztelet és megbecsülés jellemzi 

őket. 

Vezetők 
 

Az előző intézményellenőrzés óta új vezető került az összevont intézmény élére,  akinek 

odaadó, lelkiismeretes, az intézményegységek harmonikus együttműködése érdekében végzett magas 

színvonalú szakmai munkáját az intézmény valamennyi dolgozója elismeri és nagyra értékeli 

(pedagógus kérdőív 26. kérdés: alsó tagozat 4,82, felső tagozat 4,79, zeneiskola 4,75). 

Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését, támogat mindenfajta új 

kezdeményezést és fontosnak tartja a nevelőtestület hitbeli és lelki fejlődését. (pedagógus kérdőív 28. 

kérdés alsó tagozat 4, 68, felső tagozat 4, 93, zeneiskola 4,88, kollégium 4,64; 29. kérdés alsó tagozat 

4, 81, felső tagozat 4, 86, zeneiskola 5,00, kollégium 4,55). 
 

A vezetők száma az intézményben 5 fő, amely az intézmény létszámához nem teljesen igazodik 

(Közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 1. sz. melléklet). A megfelelő 6 fő lenne, de az 

intézményegységek összevonásakor a tanulólétszám alapján a fenntartó a vezetők számát 5 főben 

határozta meg, és azóta nem történt változás. Az óvodai tagintézményt igazgatóhelyettesi minőségben 

az egykor önálló óvoda vezetője irányítja. A zeneiskola szakmai irányítását a tagozatvezető végzi. 

Az általános iskolai tagintézményben 1 igazgató helyettes, 1 gazdasági vezető, 1 iskolatitkár és 

egy minőségbiztosítási vezető, valamint a munkaközösség-vezetők segítik az igazgató munkáját. A 
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vezetők végzettsége a törvényi előírásoknak megfelelő, az igazgató és helyettese is szakvizsgázott 

pedagógus. Az igazgató az Egyházmegyei Közoktatási Bizottság tagja. 

Az óvoda tagintézmény-vezetője csoportban végzett nevelői munkája mellett látja el 

tagintézmény-vezetői teendőit, kinevezett helyettese nincs. A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) 

bekezdése alapján az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni kell az 

intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjére 

vonatkozó rendelkezéseket. Az egyre bővülő pedagógiai adminisztráció és a nevelési feladatok nagy 

megterhelést jelentenek a vezető számára egy hét csoportos óvodában. Indokolt és szükséges egy 

félállású óvodapedagógus alkalmazása, hogy az óvodavezető az így felszabaduló időben a vezetői 

feladatokra tudjon koncentrálni, és a gyermekek között nyugodtan, oldottan végezhesse 

óvodapedagógusi tevékenységét. 

 

Nem pedagógus dolgozók 
 

A nem pedagógus dolgozók létszáma megfelel a feladatoknak, végzettségük nagyrészt megfelel 

a betöltött munkakörüknek. Egy dajkának nincs dajkai képzettsége. 

Az óvodai alkalmazottak száma az óvodapedagógusokkal együtt összesen 27 fő. Közülük 

jelenleg 8 fő dajka, 1 fő élelmezés-és konyhavezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai dolgozó, 1 fő 4 órás 

mosogatólány, 1 fő udvaros-karbantartó. Kiemelendő, hogy az élelmezés- és konyhavezető többirányú 

végzettséggel rendelkezik. 

Az óvodai épületeket, a csoportszobákat és egyéb helyiségeket a dajkák takarítják. A nem 

pedagógus munkatársakat az intézmény iránti mély, kitartó elkötelezettség jellemzi. Munkájuk 

eredményeképpen rendezett, tiszta körülmények fogadják az óvoda valamennyi használóját. 

Feladatukat a munkaköri leírás és az óvodavezető világosan, egyértelműen, példásan megfogalmazott 

elvárásai alapján, a pedagógusok közvetlen irányítása mellett végzik (dajka kérdőív 13. kérdés: 5,00). 

A technikai dolgozók (karbantartók, portások, takarítók, konyhai dolgozók) megfelelő munkája 

garancia a nevelők oktató-nevelő munkájához szükséges feltételek biztosításához. A vizsgálatot végző 

szakértők úgy tapasztalták, hogy a tantermek, folyosók, vizesblokkok, az ebédlő és egyéb helyiségek 

példás tisztasága, az udvar rendben tartása, a kulturált étkezés feltételeinek biztosítása arról 

tanúskodik, hogy a nem pedagógus alkalmazottak valamennyien gondosan, lelkiismeretesen végzik 

munkájukat. A naponta étkező diákok viszont megfogalmazták a tisztaság területén és a kiszolgálásnál 

a nagyobb gondosság és figyelem iránti igényüket. A kérdőívekhez fűzött tanulói megjegyzések szinte 

kivétel nélkül az étkezés és az étkezési körülményekkel kapcsolatos elvárásokról szólnak, amelyek 

közül egy véleményt idézünk: „Az étkezésnél kisebb problémák merülnek fel. Nem csupán a 

mennyiségből adódik probléma,  hanem a kiszolgálás formájából is. Nem biztos,  hogy megfelelő 

emberek kerülnek arra a munkahelyre. Hiszen ha az ember megköszöni az ebédet, általában egy 

„Egészségedre!” választ elvárhat.” 
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A technikai dolgozók segítőkészségét, a munkához való hozzáállását, a pedagógus dolgozókkal 

kialakított jó kapcsolatát az alsó tagozatos pedagógusok 4,59, a felső tagozatosok 4,50, a zeneiskolai 

tanárok 4,88, a kollégiumi nevelők 4,36-os értékkel minősítették (41. kérdés). A nem pedagógus 

dolgozókkal folytatott interjú során megemlítették, hogy az iskolában, illetve a kollégiumban jobban 

kellene ügyelni a fegyelemre (ajtók ablakok becsukása, villanyok lekapcsolása, étkező rendjének 

megtartása). A technikai dolgozók kiemelték, hogy az iskolavezetés racionális gondolkodása segíti az 

ő munkájukat is. Kéréseiket meghallgatják, lehetőségekhez képest minden segítséget megkapnak 

feladatuk ellátásához. 

A munkavédelmi megbízott tájékoztatása szerint az intézmény érvényes tűzvédelmi 

szabályzattal rendelkezik. A munkavédelmi megbízott hangsúlyozta, hogy az intézmény nagyon 

felelősségteljesen ügyel a biztonsági előírásokkal kapcsolatos rend megtartására. Az előző komplex 

ellenőrzés rámutatott a tűz és egyéb menekülési útvonalak kijelölésének hiányosságára. Az intézmény 

a hiányosságokat pótolta, tájékoztatók, menekülési útvonalak kifüggesztésével, a tűzrendészeti 

utasításokat betartva rendelkezik az intézmény a szükséges dokumentumokkal. 

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat a törvényi előírásoknak megfelelően történik. A 

vizsgálatok helyszíne az intézmény orvosi szobája, így a kollégák az órák után "kényelmesen" helyben 

eleget tehetnek kötelezettségüknek. 

Gyermekek, tanulók 
 

Az előző komplex vizsgálat idején 158 kisgyermek vett részt az óvodai nevelésben, jelenleg 

172 fő. A sajátos nevelési igényű (SNI A) gyermekek száma 1 fő, aki rendelkezik szakértői bizottsági 

véleménnyel. Nevelési tanácsadói fejlesztésben egy kisgyermek részesül. Míg 4 évvel ezelőtt nem volt 

étkezési térítési díjkedvezményben részesülő kisgyermek, most számuk 69 fő. Ingyenes étkezésű 

kisgyermekük sem volt 2007-ben, most 15 kisgyermek étkezését támogatják. 

Az általános iskolában a gyermeklétszám a felvehető létszám 90%-a, 10%-kal több mint az 

előző komplex ellenőrzés idején. Ez köszönhető az iskola kiépültségének, egyre nagyobb 

ismertségének, az iskolában folyó oktató-nevelő munka elismerésének és a katolikus szellemiségnek 

(Önértékelés I.2.). 

A gyerekek 93%-a katolikus, ebből 2% görög katolikus, 3% református, 1% evangélikus, 1% 

egyéb vallású és 2% nincs megkeresztelve. 

A szülőkkel folytatott beszélgetés során egyértelműen megfogalmazódott, hogy fontos 

számukra a katolikus értékrend szerint folyó oktató-nevelő munka. Többségük ezért is választotta 

gyermekeinek ezt az intézményt, főként az óvodások szülei 4,83, (szülői kérdőív 25. kérdés) és az alsó 

tagozatosok szülei (szülői kérdőív 30. kérdés) 4,65. A felső tagozatos szülők átlaga 4,24, zeneiskolába 

járók szülei 4,45, kollégisták szülei 4,57-es átlagot  adtak erre a kérdésre (kollégiumi szülők 29. 

kérdés). Ugyanakkor ezt a kérdést az iskolában  tanító pedagógusok nem egészen így  látják, és 

fontosnak tartanák a keresztény értékrend szerinti, katolikus szellemben történő nevelés erősítését a 
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szülők részéről is (pedagógus kérdőív 43. kérdés alsós tagozat 4,09, felső tagozat 4,14, zeneiskola 

4,38, kollégium 4,64). 

A tanulók által adott értékelés (alsó tagozat: 4,55, felső tagozat: 4,33, tanulói kérdőív 1. 

kérdés), alátámasztja az előző komplex vizsgálat megállapítását, miszerint a hitélet, különösen a felső 

tagozaton, fejlesztendő terület. Ennek javítására nagy gondot fordított az intézmény az elmúlt 4 évben, 

de a kérdőívek eredményei még nem elég megnyugtatóan igazolják a hitélet területén történt fejlődést. 

A családok együttműködése és törekvése feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az intézmény arculatát 

valóban meghatározza és életét áthassa a keresztény szellemiség. Néhány idézet a kérdőívekhez fűzött 

véleményekből: „Odafigyelnek a gyerekekre, látszik, hogy katolikus az iskola. … Nagyon sokféle 

szakkörre van lehetőségünk. …Szerintem ez egy jó suli, szeretek ide járni. A tanárok segítőkészek és jó 

fejek. Meg lehet beszélni velük gondjainkat.” 

A kollégiumban jelenleg 220 fő középiskolás diák elhelyezése biztosított, a férőhelyek mintegy 

99%-a betöltött. Ez kiváló arány, mert tekintetbe véve a jelen demográfiai helyzetet, valamint a város 

más kollégiumainak befogadóképességét, ez a létszám az intézmény hírnevét és elismertségét 

támasztja alá. A kollégium nyugodt körülményeket biztosít a diákok számára, a házirend betartását 

szigorúan megköveteli a város többi kollégiumához viszonyítva. 

A kollégisták közül 155 fő gimnazista, 21 fő szakközépiskolás, 43 fő szakiskolás. Közülük 26 

fő hátrányos, 2 fő halmozottan hátrányos helyzetű, 58 diák 3 vagy több gyermekes családból 

származik, 42 diákot egyedül neveli egyik szülője, és 26 tanuló részesül rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban, ketten ingyenes étkeztetésben. 

A kollégium tanulóinak kor és iskolák szerinti összetétele rendkívül heterogén. A legnagyobb 

létszámot a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium tanulói alkotják, a többiek a város 16 közoktatási 

intézményének tanulói, 12 éves kortól az érettségizett 20 évesekig. Az intézménynek meg kell 

küzdenie azokkal a problémákkal, amelyeket a nem egyházi iskolák kollégistái hoznak, és amelyek a 

számos iskolából jövő tanulók életrendje szervezéséből adódnak. 

Megkönnyíti a kollégiumi nevelők munkáját, hogy az egyházi kollégiumot tanulói, illetve 

családi indíttatásból választják: döntésük határozott és tudatos. Ebből fakad a tanulás iránti 

motiváltságuk és a jó tanulmányi eredmények (kollégiumi átlag 4,23). A szorgalmas és tehetséges 

diákok a kollégiumi közösségi munkában is készségesen részt vesznek. 

A kollégium által közvetített értékekre utal, hogy a diákok a kérdőíveken sokan fogalmazták 

meg egyéni véleményüket is. „Nagyon kellemes környezetben élhetünk. A kollégium kiváló helyen van 

a „város szívében”, s ez hozzájárul ahhoz, hogy minden nap kipihenten ébredhessünk. … A 

kollégistáknak szükségük van a szigorú szabályokra, ellenőrzésre. Az itt élő diákok az év jelentős részét 

itt töltik, és a szülői nevelést és szigort a nevelőknek kell megadniuk. Akkor is, ha a diákok nem veszik 

jó néven. Az erkölcsi fejlődés jelentős része a kollégiumban alakul ki. … Jó ebben a kollégiumban élni, 

hisz  segít  az  élet  több  területén  helyt  állni,  a  lelki  életben  is  támogatást  nyújt.  Néha  vannak 



11  

nehézségek, de ezt a nevelők és a diáktársak segítségével könnyebb megoldani. … A kollégium által 

megerősödtem a hitemben, megtanultam közösségben élni.” 

Szülők 
 

Az óvodában Szülői Szervezet működik, amelyet a választott vezető irányít, és munkaterv 

alapján működik. Óvodai csoportonként 3 szülő tagja a szervezetnek. A szülők aktívan támogatják az 

óvoda nevelői munkáját. Évente két nagyobb program szervezését vállalják az óvodapedagógusokkal 

együttműködve: az adventi vásár és tavaszi majális szervezését. Az óvodai szülői közösség saját 

programja a ruhavásár és a tavaszi játékvásár. A szülők segítik az évente megrendezésre kerülő „1 nap 

az óvodáért” akciót. Ennek bevételeiből támogatják a karácsonyi és a húsvéti játékvásárt. 

A szülők arra a kérdésre, hogy „Miért hozták ide a gyerekeiket?”, a következő válaszokat 

adták: „a katolikus szellemiség miatt; a testvére is idejárt; óvodát kerestek az interneten keresztül, és 

csak ez az óvoda válaszolt; a 7. csoportszoba beindulása miatt; a jó híre miatt.” A szülőkkel készített 

interjúkban az is megfogalmazódott, hogy többek között a családias, jó légkör és az elkötelezett 

óvodapedagógusok miatt hozták ide a gyermekeiket. Az írásos véleményekben az óvodapedagógusok 

lelkiismeretességét és segítőkészségét külön kiemelték. 

A kérdőívhez fűzött egyéni vélemények közül néhány idézet: „Az óvoda egyedülállóan segít a 

katolikus értékek elsajátításában, az óvónők és gondozók emberileg kiemelkedően bánnak a 

gyerekekkel. Első gyermekünk állami óvodába járt, és a sok program, képzés mellett nagyon hiányzott 

a „lelki oldal”! Nagyon hálásak vagyunk mindazért, amit itt a gyerekekkel tesznek, azért a sok szép 

dologért, ami „életük” részévé válik játékos formában! Nagyon örülök, hogy gyermekeim ebbe az 

óvodába járhatnak, mert egyaránt fontos a katolikus hitre nevelés a családdal közösen, és az egyénre 

szabott odaforduló magatartás szülőkhöz, gyermekekhez egyaránt.” 

Az óvodába járó gyermekek szülei által kitöltött kérdőív eredményei arról tanúskodnak, hogy 

az óvoda szinte minden területével nagyon elégedettek, az átlagok 4,60-5,00 között vannak. A 

tehetséggondozás (4,17) és az óvoda tárgyi felszereltsége (4,26) terén vannak további elvárásaik 

(szülői kérdőív 13., 17. kérdés). 

A MIP tagokkal készült interjúból kiderült, hogy az iskolába kerülés előtt a szülők 90%-ban 

elégedettek az óvoda munkájával, „amiért ide jöttek, meg is valósult.” 

Az iskolában is működik Szülői Szervezet. Az iskolai szülői munkaközösséggel kialakult 

kapcsolattartási formák évek óta működnek. Havi egy találkozójukon a szülői munkaközösséggel 

kapcsolatot tartó pedagógus is részt vesz, segíti munkájukat. A szülői munkaközösség szervezi a bált, 

segít a Családi nap szervezésében, őszi és tavaszi vásárt szervez, anyagilag és javaslataikkal is 

támogatják az iskolát. Összességében elmondható, hogy az alsós és felsős szülőknek egyaránt van 

lehetőségük aktívan részt venni az iskola életében (szülői kérdőív 33. kérdés 4,73-4,31), ugyanakkor 

szeretnék, ha az iskola több lehetőséget biztosítana számukra, hogy az iskola életét érintő fontos 

döntésekbe véleményüket kifejezhessék (szülői kérdőív 32. kérdés 4,36-4,10). 
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A pedagógusok másképp látják ugyanezt a kérdést. Szerintük elegendő lehetőségük van a 

szülőknek véleményük kifejezésére, (pedagógus kérdőív 45. kérdés 4,55-4,64), de nem vállalnak elég 

aktív szerepet az iskola életének alakításában, programjaiban (pedagógus kérdőív 46. kérdés 4,05- 

4,06) a zeneiskolát kivéve, ahol a pedagógusok teljesen elégedettek a szülők érdeklődésével, 

együttműködésével: 4,71-4,63). 

A nyitottabb szülőkkel könnyebb a kapcsolattartás, ők aktívabban kapcsolódnak be az iskola 

életébe. A felső tagozatos szülők kevesebbet járnak be az iskolába, ők inkább probléma esetén veszik 

fel a kapcsolatot, de – a kérdőív eredményei alapján – több figyelmet, törődést várnak el a 

pedagógusoktól. A szülők sokirányú elfoglaltsága, inaktivitása megnehezíti az iskola életében való 

részvételüket. A szülők és az iskola közötti kommunikációt, az elvárásokat mindkét fél részéről 

célszerű lenne tisztázni. 

A szülők szerint az iskolavezetés és a tantestület nyitott, nemcsak a szülői értekezleteken, 
 

fogadó órákon beszélhetnek a tanárokkal, hanem bármikor felkereshetik gondjaikkal az iskolát (szülői 

kérdőív 31. kérdés 4,70-4,52). „… büszkék vagyunk erre a családias, közösségi értékeket és keresztény 

szellemiséget tápláló iskolára, ahol a gyermekeinket olyan tanárok nevelik, akik saját életpéldájukkal 

is a gyermekeink útmutatásában, nevelésében részt vesznek. Sok-sok ilyen iskolára lenne szükség, ahol 

a gyermekek biztonságban, szeretetben és  a Szentlélek kötelékében boldogan nevelkedhetnek. … 

Gyermekem szeret ebbe az iskolába járni. Jó tanárai vannak. Kiváló az oktatása és nevelése. Én 

személy szerint jól választottam gyerekemnek iskolát. Hála az Istennek, jó helyre találtunk, és 

remélem, még sokáig így is marad ez a kapcsolat.” (Idézetek a kérdőívekhez fűzött személyes 

véleményekből) 

A kollégiumban a nevelők tartják a kapcsolatot a szülőkkel. A kollégiumi fogadó órákat az 

iskolai szülői és fogadó órák idején tartják, a beköltözéskor összevont szülői értekezletet tartanak. 

Több kollégiumi programon tevékenyen részt vesznek a szülők is. A kapcsolattartás – a távolság miatt 

– inkább telefonon, mint személyes találkozás keretében valósul meg. Ezt a tényt támasztják alá a 

kérdőívek eredményei is: a telefonos információcsere jól működik: 4,59, a kollégium életébe, 

rendezvényeibe viszont  a szülők nem tudnak aktívan bekapcsolódni: 3,98 (szülői kérdőív 30-31. 

kérdés). 

A fenntartó 
 

Az intézmény fenntartója a Zirci Ciszterci Apátság. Az ellenőrzés során a szakértői csoportnak 

alkalma nyílt személyes beszélgetésre Dékány Árpád Sixtus főapát úrral, aki egyértelműen 

megfogalmazta, mennyire fontos számára az iskola előmenetele, nevelő-oktató munkájának 

hatékonysága: „Kicsit az én gyermekem az egész iskola” 

Elkötelezettsége az iskola átszervezésében is megmutatkozott. Az átszervezés időszakában igen 

nehéz időszakot élt át az intézmény. A fenntartó 2007-ben új igazgatót nevezett ki az intézmény élére. 

Több tucat alkalmazottól kellett megválnia az intézménynek. Számos gazdasági nehézséget leküzdve 
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sikerült a jelenlegi kiszámítható, nyugodt működést megvalósítania és a tapasztalható családias légkört 

kialakítania az intézménynek. A fejlődés „kottázható” volt, lépésről-lépésre valósultak meg a kitűzött 

célok. 

A fenntartó az elmúlt  években kiemelt  hangsúlyt fektetett  az épület állagának folyamatos 

javítására, korszerűsítésére. Az egész épületen látszik a megújulás, különösen szembetűnő a 

kollégiumi épületrész felújítása és lakhatóbbá, barátságosabbá tétele. 

A fenntartó biztosítja az intézmény szakmai önállóságát, az új főigazgatósággal az intézmény 

kapcsolata kialakulóban van. Az óvoda vezetősége a fenntartó elégedettségének mérését a következő 

évben tervezi. 

A Zirci Ciszterci Apátság által fenntartott óvoda, általános iskola, alapfokú művészetoktatási 

intézmény és kollégium létszáma stabil. Az idei létszámnövekedés is bizonyítja Pécs város lakóinak 

bizalmát az iskolával szemben. 

Mikrokörnyezet 
 

Az iskola Pécs belvárosában szép környezetben található, elérhetősége jó. Az intézmény közel 

van a rend által fenntartott másik intézményhez, a Nagy Lajos Gimnáziumhoz. Az általános iskola 

szinte „előneveli” a gimnázium számára azokat a diákokat, akiknek fontos az egyházi nevelési 

rendszer. A belvárosi elhelyezkedés a kulturális élet szervezéséhez is segítséget kínál, az óvodások, az 

iskolások és a kollégisták számára egyaránt. 

A helyi médiával az intézmény kapcsolata alkalomszerű. Többször jelent meg híradás a megyei 

és egyházmegyei újságokban, a katolikus médiumok több alkalommal keresték fel az intézményt, és 

készítettek műsort az itt folyó nevelő-oktató munka eredményeiről. 

Infrastruktúra, tárgyi felszereltség 
 

Az intézmény patinás épülete a jelenleg elvárt és betöltött funkciókra (óvodai, iskolai nevelés- 

oktatás) nem teljesen alkalmas. Az épülethez képest az udvar tágas, azonban az udvari rész közel 

kétharmad része, valamint a tornaszoba jelenleg nem használható. Az alsós osztálytermek tágasak, 

nagyok, a felsős termek egy része kicsi, a folyosók szűkek ekkora létszámhoz. A kollégium szobáinak 

többsége 4-6 ágyas. A 8 zeneiskolai teremből két tanterem egyben osztályterem is, a többi hat termet 

csak zeneiskolai oktatásra használja az intézmény. 

Az épületben, az államosítás évtizedei alatt, felújítási munkálatok alig történtek. Ezzel 

ellentétben az elmúlt négy éves időszakban több korszerűsítés is megtörtént, illetve folyamatban van. 

Ezek közül a legjelentősebbek: a tetőfelújítás, a fűtésrendszer korszerűsítése, nyílászárók folyamatos 

cseréje. A világítás felújítására fenntartói ígéretet kapott az iskola. 

Az óvodában biztosítottak a legszükségesebb tárgyi feltételek. A hét csoportszoba közül hat 

több funkciót lát el (játék, alvás, étkezés, egyéb tevékenységek). Egy csoportszobához étkező helyiség 

is kapcsolódik. Három csoportszobához külön öltöző is kapcsolódik, az emeleti négy csoport közös 

öltözőt használ. A férőhelyek számát tekintve a csoportok kihasználtsága 110%-os. A különböző 
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óvodai tevékenységekhez a csoportszobákat naponta többször át kell rendezni. Az emeleti öltöző egy 

légterű, kissé zsúfolt. Egy szekrényt két gyermek használ öltözködésre. 

Az újonnan kialakított csoportszobával kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a felnőtt és a 

gyermek illemhelyek, valamint a felnőtt öltöző is egy helyiségben találhatóak. Mivel a földszinten van 

felnőtt illemhely, ezért az emeleten már nem szükséges, az öltözőt pedig máshol kellene kialakítani. A 

19/2002.(V.8.) OM rendelet, 1. sz. függelékében felsorolásra kerültek azok a helyiségek, felszerelések 

és eszközök, amelyek meglétének biztosítása kötelező. 

Az óvoda vizesblokkjait felújították. Az óvoda udvari területe a gyereklétszámhoz viszonyítva 

megfelelő. Tágas udvarrészek biztosítják, hogy az egyes csoportok biztonságosan tartózkodhassanak 

az udvaron. Az intézmény igyekezetét mutatja, hogy az óvoda burkolatát évről-évre ütéscsillapító 

felülettel korszerűsítik. Kívülálló okok miatt azonban az óvodai udvar egyik része átmenetileg nem 

használható. 

Az óvoda épülete és környezete tiszta és kulturált. Ha összehasonlítjuk az elégedettségmérések 

eredményeit, akkor kitűnik, hogy a tárgyi feltételekkel a szülők a legelégedettebbek (4,82), majd a 

dajkák (4,50), és végül az óvodapedagógusok (4,43) – (szülői kérdőív 18., dajka kérdőív 26., 

pedagógus kérdőív 42. kérdés). 

A csoportszobák bútorzata megfelel az óvodáskorú gyermekek igényeinek. A bútorok cseréje, 

javítása folyamatos. A fektetőket korszerűekre cserélik, így is biztosítva a gyermekek kényelmét, 

nyugodt pihenését. Az intézményvezetés fontosnak tartja, hogy a gyermekek esztétikus, modern és 

higiénikus környezetben tölthessék napjaikat. 

Az iskolai tantermek száma a jelenlegi kívánalmaknak megfelelő, a feladatok ellátására 

alkalmasak. Az intézmény 4 helyiséget használ a vele egy épületben működő Leőwey Gimnázium 

épületéből, a két intézmény kapcsolata kiegyensúlyozott. A gimnázium szabad tantermeinek 

használatával az iskola tanterem ellátottsága javult, különösen a jelenlegi problémásabb területeken: a 

testnevelés órák és a növendék hangversenyek megoldásában. Hiányzik egy állandóan üres 

szaktanterem, problémát okoz a zeneiskola termeinek elhelyezkedése, az áthallás a napközis és a 

hangszeres tantermek között mindkét foglalkozást zavarja. 

A vizesblokkok száma az iskola területén kevés, sajnos több vizesblokk kialakítására nincs 
 

lehetőség. Az iskolai udvar méretét tekintve nagy, a tanulólétszámhoz viszonyítva kicsi. A terület 

gumitéglával történő ellátása folyamatban van. 

Az iskola és a kollégium helyiségeinek kihasználtsága maximális. A közösen használt 

tanulótermek időnként mindkét csoportnak problémákat okoznak. A kollégiumban a vizesblokkok 

száma megfelelő. 

Az egész intézmény bútorzata régi, az anyagi eszközök függvényében folyamatos az új bútorok 

beszerzése, pl. az iskolának sikerült új padokat, székeket  beszereznie.  A tantermek és az összes 
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kollégiumi háló, közösségi terem festése és az ágyak kárpitozása megtörtént. A kollégiumi bútorzat 

cseréje is időszerű. 

Az elmúlt 4 év alatt a komplett épületet kifestették ezzel is biztosítva a pedagógusok, diákok és 
 

a technikai dolgozók ápolt környezetét. 
 

Az előző komplex vizsgálat óta az iskola helyzete a tárgyi felszereltséget illetően sokat javult. 

Az óvodában tanévről tanévre  újabb és újabb játékokat vásárol az intézmény. Az igények  és a 

pénzügyi lehetőségek függvényében történik a tanításhoz szükséges eszközök beszerzése is. Az iskolai 

tantermekben folyamatos a projektorok beszerelése, hogy a pedagógusoknak még több lehetősége 

legyen az oktatószoftverek és az internet bekapcsolására a tanítási órákba. Ezzel a segítséggel a 

pedagógusok színesebbé tehetik a tanórákat. A kollégiumban a számítástechnika termet 10 főről 20 

főre fejlesztették, valamint laptop és projektor segíti a kollégisták felkészülését az iskolai feladatokra. 

A zeneiskolában a tanításhoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak a tantermekben. 

Csaknem mindegyik zeneiskolai teremben található zongora, vagy pianínó, esetleg digitális billentyűs 

hangszer. Hangversenyteremként az intézmény egy nagyobb méretű, de többfunkciós tantermet 

használ, melynek befogadóképessége kb. 70-80 fő. Ezt a helységet az idei nyáron szépen, igényesen 

felújították. A zeneiskolai tantermek bútorzata megfelelő. 

A zeneiskola hangszerellátottság területén folyamatos fejlesztés alatt áll. Az új hangszerek 

mellett – gazdasági szempontokat is figyelembe véve – használt hangszerek beszerzése is megtörtént. 

A zeneiskola működésének biztonságát a hangszerellátottság is bizonyítja, mely messze a törvényi 

minimum felett van. A zeneiskola rendelkezik saját hangszerparkkal, mely a következő 

hangszerekből áll: 2 zongora, 2 pianínó, 2 elektromos zongora, 13 fuvola, 14 hegedű, 3 gordonka, 14 

gitár, 10 klarinét, 4 trombita, 4 furulya, 5 ütős hangszer, 8 gitárzsámoly, 16 kottatartó, 1 tenorkürt, 1 

kürt. A tanulók a hangszereket kölcsönözhetik, melynek díja külön szabályzatban van rögzítve. A 

hangszerek tárolására az intézményben külön helyiség áll rendelkezésre. A hangszerek karbantartását 

különböző hangszerjavítók végzik. A megrongált hangszereket a tanulóknak kell megjavíttatniuk, 

azonban a gyerekek elővigyázatossága miatt csak nagyon ritkán fordul elő ilyen jellegű probléma. A 

zeneiskolai tanárok javasolják, hogy az újonnan beszerzett hangszerek esetében kérje ki az 

intézményvezetés a véleményüket az egyes hangszertípusok minőségéről. Szívesen segítenének a 

hangszervásárlások lebonyolításában, jobb minőségű, esetlegesen nem is sokkal drágább 

hangszerek figyelembe vételével. A zeneiskolai könyvtár fejlődése figyelemreméltó. Számos új 

kiadású kotta vásárlásával színesedett a könyvtár állománya. Fontos, hogy a kottaállományt tekintve a 

zeneiskolai könyvtárban található anyagok megfeleljenek az új helyi tantervben foglaltaknak. 

A vezetés és a nem pedagógus dolgozók nagyon sokat tesznek azért, hogy az intézmény 

területén minden időben példás tisztaság és rend, gondosan figyelő portásszemek fogadják a betérőt, és 

a karbantartási-állagmegóvási munkák elvégzésével legalább az épület és felszereléseinek embereken 

múló részével maguk is hozzájárulhassanak az intézmény megfelelő működtetéséhez. 
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Gazdasági mutatók 
 

Az intézmény önállóan gazdálkodik. Az óvodai és az iskolai alapítvány segíti az intézmény 

működését, melynek jelmondata: „Mindenkinek használni senkinek sem ártani” Mindkét alapítvány 

nagy segítség az intézmény számára. Az alapítványok fogadhatják a személyi jövedelemadó 1%-át, 

melynek felhasználásáról az alapítvány kuratóriuma dönt. Az óvodai alapítvány természetben, az 

iskolai alapítvány pénzzel támogatja az intézményt. Az alapítványok éves szinten 500-600 ezer forint 

fölött rendelkeznek. 

Az intézmény gazdasági vezetőjének precizitása, pontossága a jó gazdasági irányítás garanciája 
 

– az intézmény jövője, működtetése a lelkiismeretes gazdálkodás alapján kiszámítható és tervezhető. 
 

Az intézmény költségvetése a fenntartóval való konzultáció és egyeztetés alapján készül. Az 

intézmény költségvetésében az állami normatív támogatás 54%, a saját bevétel 10%, a fenntartó 

kiegészítő támogatása 36%, egyéb fenntartói hozzájárulás 0%. Az elmúlt évek nagy beruházásait, 

felújításait jórészt a fenntartó ráfordításaiból tudta fedezni az intézmény. Ezáltal megszépült a tanulók 

környezete, hatékonyabbá vált a nevelő-oktató munka. A kiadási oldalon a működési kiadások 32%-ot, 

a bér és járulékai 64%-ot tesznek ki, a felhalmozás 4%. A működési kiadások 2,5%-át szakmai 

eszközök beszerzésére fordítják. Az intézmény a szakmai ellátáshoz kapcsolódó feladatokra a 

költségvetés 0,5%-át fordítja. A gazdasági irodában csökkentették a dolgozói létszámot. Az újonnan 

felállt gazdasági csoport lelkiismeretes, jól képzett munkaerőkkel működik. Az intézmény saját 

bevételeit szállodáztatásból, teremkiadásból igyekszik növelni. 

A pedagógusok átlag alapbére jelenleg 154.798 Ft, a technikai  dolgozóké 93.437 Ft, az 

adminisztratív dolgozóké 108.958 Ft. A pedagógusok átlagjövedelme 186.067 Ft. A vezetői pótlék 

100.000 Ft, a vezető-helyettesi pótlék 60.000 Ft. Az osztályfőnöki pótlék 7.600 Ft. A bérek, juttatások 

a törvényi előírásoknak megfelelnek. 

Pályázatok – az intézmény pályázatokkal kapcsolatos gyakorlata 
 

Az intézményben aktuális felelőse van a pályázatoknak. Az elmúlt 12 hónapban 4 sikeres 

pályázatot nyert az intézmény. Az Oktatásért Közalapítvány pályázatán a kollégiumok 

energiafelhasználásának csökkentésére elnyert összeg 8 millió forint. A Renovabis-tól iskolafejlesztési 

pályázaton 500.000 Ft kapott  az iskola. A Pro Paedagogia Christiana Alapítványtól a tehetséges 

tanulók támogatására, versenydíjakra, útiköltségre 55.000 Ft-ot, a Nemzeti Kulturális Alaptól 

Műemlék épületek állagmegóvására közel 8 millió forintot nyert az intézmény. A pályázatok szakszerű 

elkészítése érdekében a fenntartó pályázatíró céggel vette fel a kapcsolatot, mely a pályázatok 

figyelése mellett a pályázatok megírására is vonatkozik. 
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II. Az intézmény stratégiája 
 
 
 

Pedagógiai program/helyi tanterv 

A többcélú intézmény a Kt. 33.§ (7) bekezdésének előírása szerint egy pedagógiai programot 
 

készített, amely mind a négy tagintézményre vonatkozik. Külön fejezet foglalkozik az iskola nevelési 

programjával, az óvodai élet megszervezésének sajátos elveivel és tevékenységi formáival, valamint a 

kollégiumi élet megszervezésének sajátos elveivel. A zeneiskola nevelési  elvei megegyeznek az 

iskoláéval. Mindegyik fejezet tartalmi kidolgozottsága megfelel a törvényi előírásoknak. (Kt. 47. §; 48. 

§ (1) a); és 49. § (1), (2)) 
 

A jogelőd intézmények összevonásával létrejött új többcélú intézmény jogszerű működéséhez 

át kellett alakítani, illetve módosítani kellett az intézmény alapvető dokumentumait. A pedagógiai 

programhoz a 4 év során, az előző komplex ellenőrzés óta, kiegészítések készültek, majd 2010-ben 

megkezdődött az átdolgozott nevelési program felülvizsgálata. Az átdolgozás 2011-ben fejeződött be, 

melyet az intézmény nevelőtestülete 2011. június 21-én fogadott el. 

Az új pedagógiai program szakértői véleményezésére az intézmény a KPSZTI-t kérte fel (1993. 

LXXIX. tv. 44. § (1) bekezdése). A szakértői vélemény szerint a pedagógiai program a javasolt 

módosítások elvégzése után maradéktalanul megfelel a jogszabályoknak, és tételesen tartalmazza az 

1993. évi Kt. 47. 48. és 49. §-ban meghatározott elemeket. A javasolt módosításokat az intézmény 

elvégezte és a fenntartó 2011. augusztus 31-én jóváhagyta. 

Az általános iskola helyi tantervéről szakértői vélemény nem készült. 

Az intézmény az óvoda nevelés programját (IV. fejezet) a 255/2009. (XI. 20.) 

kormányrendelettel módosított az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 137/1996. (VII. 

28.) kormányrendelet alapján 2010. május 27-én módosította. A módosított programot 2010. augusztus 

4-én szakértő véleményezte és elfogadásra javasolta. Az óvoda nevelési programjában a szakértő által 

felsorolt szükséges módosításokat egy szempont kivételével – a program végrehajtásához szükséges, a 

nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékének elkészítése – elvégezték. 

A szakértői csoport megfontolásra ajánlja az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításával, 

valamint  a  gyermekvédelemmel  összefüggő  feladatok  meghatározásakor  a  „másság”  helyett  a 

„különbözőség elfogadása” kifejezés alkalmazását. A tevékenységekben megvalósuló tanulás kapcsán 

törekedjenek az Alapprogramban megfogalmazott sorrend következetes betartására: vers-mese (68. o.). 

A szakmai  nyelvezet a „vizuális nevelés” helyett a „rajzolás, mintázás, kézimunka” megjelölést 

kívánja meg (68. o.). A rajzolás, mintázás, kézimunka foglalkozások előkészítésénél gondolják át az 

óvodáskor végi fejlődés jellemzőit, mert pl. nem lehet cél a helyes ceruzafogás kialakítása, vagy, hogy 

a kisgyermeknek legyen véleménye a műalkotásokról, illetve, hogy modellt, makettet készítsen. A 

javasolt  tevékenységek  szervezeti  formáiban  a  „formai,  mennyiségi,  téri  viszonyok”  helyett  a 

„matematikai tapasztalatok” kifejezést érdemes alkalmazni (71. o. 4. oszlop). Ajánlott a fogalmak, 

kifejezések   következetes   használatára   figyelni   a   nevelési   program   minden   fejezetében:   az 
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„óvodapedagógus” megnevezés és a „nevelési év” megjelölés az elfogadott. A nevelési programban 

ajánlatos korrigálni az óvodai csoportok számát, hiszen a programban foglaltak a hetedik csoportra is 

érvényesek (70. oldal: Az óvodai élet megszervezése). Fontos, hogy az óvodapedagógusok kiemelten 

tartsák szem előtt, hogy 3-7 éves kisgyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése a feladatuk. 

A helyi nevelési program megvalósulását a szülők (4,88) és az óvodapedagógusok (4,71) 

eredményesnek vallják (szülői kérdőív 3., óvodapedagógusok kérdőíve 4. kérdés). 

A kollégium nevelési programját (III. fejezet) a 36/2009. (XII. 23.) OKM rendelettel módosított 

a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OKM 

rendeletnek megfelelően az intézmény módosította. 2010. július 10-én szakértő véleményezte és 

elfogadásra javasolta a módosított kollégiumi nevelési programot. 

A művészetoktatási intézmény-egység két helyi tantervvel rendelkezik, melyekben 

megtalálhatók mindegyik évfolyamra a szükséges óratervek. Az első helyi tanterv a 27/1998. (VI.10.) 

MKM rendelet és azok módosításai, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

alapján készült. Ennek alapján kellett minden művészeti iskolának elkészítenie a pedagógiai 

programját és helyi tantervét, melyet szakértővel véleményeztetni kellett. Ezzel a szakértői 

véleménnyel az intézmény rendelkezik. Ez a pedagógiai program kimenő rendszerben érvényben 

marad 2026-ig. Az új pedagógia program a 3/2011. NEFMI rendelet alapján készült és bevezetésre 

került 2011. szeptember 1-jén. A 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelete alapján készített új helyi tantervet 

szakértő véleményezte, elfogadásra javasolta. 

A helyi tantervben található felhasználható irodalomjegyzékben szereplő kották mindegyikéből 

kell rendelkeznie az iskolának megfelelő példányszámmal. Ezeknek a beszerzése igen nagy anyagi 

ráfordítást igényel. A feltüntetett kották beszerzéséről az intézmény gondoskodik. 

Az intézmény pedagógiai programjának kidolgozottsága megfelelő, igényes. Vallási, 

világnézeti szempontból elkötelezett, biztosítja a keresztény értékrend közvetítését, megvalósítását. 

A helyi tanterv összhangban van a nevelési programban megfogalmazott alapelvekkel, célokkal 

és feladatokkal. 

A pedagógiai/nevelési programot az intézmény szabályozott rendben ismerteti meg az 

érintettekkel: nyílt napokon szóbeli tájékoztatás formájában, a titkárságon és az iskola könyvtárában, 

valamint az intézmény honlapján megtekinthető a dokumentum. 

A többcélú intézmény egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programja rendelkezik a 

szükséges legitimációs záradékokkal. 

Szervezeti és Működési Szabályzat 
 

Az előző komplex vizsgálat óta új intézményi SZMSZ készült a törvényi előírásoknak 

megfelelően.(30/2004.(X.28.) OM rendelet 4.§ (1),(2)). A dokumentumhoz 31 melléklet, illetve önálló 

szabályzat tartozik. Az SZMSZ jelenleg felülvizsgálat alatt van, a mellékleteinek átdolgozása, bővítése 

folyamatos. 
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Az SZMSZ tartalmazza az intézmény szervezeti felépítését. Alaposan kidolgozott a vezetők és 

a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, valamint a vezetők közötti munkamegosztás, a 

szervezetek közötti kapcsolattartás rendje, melyet egy jól áttekinthető ábrával is illusztrálnak. A 

működés rendje jól átgondolt, körültekintően kialakított, amely nagyban hozzájárul az intézmény 

zökkenőmentes életének megszervezéséhez. 

A vezetés igyekszik betartani és betartatni az SZMSZ-t, ám a nevelőtestület elfoglaltságai miatt 

annak nem eléggé alapos ismerője (Önértékelés). 

A szakértői bizottság javasolja, hogy az SZMSZ felülvizsgálata és átdolgozása során 

kerüljön be a dokumentumba az óvodai tehetséggondozás és a felzárkóztatás rendje. 

Az SZMSZ II.4.2. tartalmazza az általános iskolai igazgatóhelyettes feladatait. A feladatkörök 

között a zeneiskolai feladatok  ellátása nem szerepel. Mivel a zeneiskolai teendők ellátása is az 

általános iskolai igazgatóhelyettes feladata, ezért a dokumentumban meg kell jeleníteni ennek az 

intézményegységnek a súlyát és az igazgatóhelyettesi feladatköröket a zeneiskolai feladatokkal 

kiegészíteni. 

A dokumentum V.3.1. tartalmazza a kapcsolattartást a szülőkkel. Ezen belül nincs utalás arra, 
 

hogy a zeneiskolában tanuló szülők részére van-e valamilyen kapcsolattartási alkalom. A szakértői 

bizottság javasolja, hogy évente legalább egyszer a zeneiskolai tanulók szüleinek is szervezzen az 

intézmény szülői értekezletet. A szülői értekezlet lehetőséget biztosítana arra is, hogy a szülők 

zeneiskolai  kéréseiket,  kérdéseiket,  észrevételeiket  jelezzék  az  iskolának.  A  szülők  tájékoztatást 

kaphatnának az alapfokú művészetoktatási intézményben megszerezhető alap- és záróvizsgáról; a 

térítési díjról; a zeneiskolai hó végi osztályzatok rendjéről; a félévi és év végi tanulmányi eredmények 

kiszámításának rendjéről; a hangszerkölcsönzési lehetőségekről és a tanévhez kapcsolódó fontosabb 

rendezvényekről. 

Az SZMSZ (VI.3.2.) határozza meg az iskolai tanítási órák időtartamát. A tanítási  órák 

időtartama 45 perc. Ez a munkarend csupán az általános iskolai oktatásra vonatkozik. Mivel az 

intézmény egyben alapfokú művészetoktatási intézmény is, ezért az ezzel kapcsolatos tanítási óra 

időtartama csak a csoportos foglalkozás esetén 45 perc. Az egyéni főtárgyi órák időtartama A 

tagozaton 30 perc, B emelt szintű tagozaton 45 perc. 

A térítési díjak rendje az SZMSZ külön szabályzatában található (22. számú szabályzat). A 
 

dokumentumot átvizsgálva megállapítható, hogy számos területen (pl. Európai Uniós 

állampolgárokra, kimaradás esetére, osztályfolytatás esetére, tanszakváltás esetére vonatkozó 

rendelkezéseknél) nem tartalmaz iránymutatást a szabályzat. 

Az intézmény rendelkezik könyvtári gyűjtőköri és könyvtárhasználati szabályzattal. A 

könyvtári gyűjtőköri szabályzatról nem készült szakértői vélemény. 

A  szükséges  pénzügyi  szabályzatokkal az  intézmény  rendelkezik,  és  az  abban  leírtaknak 
 

megfelelnek a mindennapokban alkalmazott intézményi eljárások. 
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Házirend 
 

Az intézménynek van érvényes házirendje, amely még 2004-ben készült el, de folyamatosan 

aktualizálták. Utoljára 2011-ben vizsgálták felül, módosították, majd 2011. augusztusban a 

nevelőtestület elfogadta, és a fenntartó jóváhagyta. Az összetett intézmény egy házirendet készített, 

amelyben egy-egy fejezet határozza meg az egyes intézményegységekre vonatkozó szabályokat. 

A házirend a törvény által előírt valamennyi előírásnak megfelel. A szakértői csoport 

javasolja a diákjogok című fejezetben a Közoktatási törvény 10-11. §-ának beillesztését a házirendbe, 

amely jelenleg hivatkozásként van feltüntetve. 

A házirendet minden érintettnek lehetősége van megismerni. A tanulók már a beiratkozáskor 
 

kapnak egy példányt, de az iskola honlapján, a könyvtárban, vagy a titkárságon is megtalálható. A 

szakértői látogatás során tapasztaltuk, hogy minden osztályterem faliújságján, illetve a folyosókon lévő 

faliújságokon is kifüggesztették, így minden diák számára jól hozzáférhető. 

Az óvodás gyermekek szülei megfogalmazták, hogy a nevelés nélküli munkanapok megoldása 

igen problémás. „Június 2. hetétől az összevont csoportok alkalmazását indokolatlannak érzem. Sok 

szülő azt szeretné, ha csak júliustól volna ez a megoldás” – olvasható a kérdőívekhez fűzött személyes 

vélemények között. A szülői problémafelvetés alapján javasolt a házirend óvodai fejezetének 

felülvizsgálata, a konszenzus kialakítása. 

Az előző komplex vizsgálat óta egységesítették a köszönést, melyet a diákok megfelelően 

alkalmaznak. A házirendben foglaltak betartását a diákok komolyan veszik, azt a helyszíni vizsgálat 

során személyesen is megtapasztalhattuk. 

Az intézmény házirendje rendelkezik a törvényben meghatározott legitimációs záradékokkal, 

valamint a fenntartói jóváhagyással. 

Intézményi Minőségirányítási Program 
 

Az intézmény minőségirányítási programja 2007-ben készült el. A minőségirányítási csoport 

vezetőjének munkáját segítik a különböző intézményegységekben a minőségirányítási csoporttagok. 

Valamennyien rendelkeznek minőségirányítási képesítéssel. 

A minőségirányítási csoport évente elkészíti munkatervét, és év végén beszámolót készítenek 

az elvégzett munkáról, amely az iskola honlapján is olvasható. 

A minőségirányítási program alaposan kidolgozott. Világos, érthető szempontrendszer szerint 

2007-től folyamatosan több pedagógus értékelését végzik évente, amely óralátogatások, vezetői 

értékelés, önértékelés és a felső tagozaton a tanulók értékelését is magában foglalja. Az eredményeket 

a tanév végén személyesen ismertetik a pedagógussal. 5 évenként tervezik valamennyi pedagógus 

minősítésének elkészítését. A minőségirányítási program dokumentálása precíz, példaértékű. 

Az idei tanévtől került bevezetésre a nem pedagógus dolgozók teljesítményértékelés rendszere, 

melynek dokumentációja szintén körültekintően és alaposan kidolgozott. 

Az intézményben minden  évben végeznek elégedettségi  méréseket a tanulók és a szülők 
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körében, valamint a pedagógusok körében az igazgatóra, a helyettesekre és a vezetőségre 

vonatkozólag. Az elmúlt tanévben a technikai dolgozók elégedettségét is mérték. 

Elégedettségi méréseket az előző komplex vizsgálat idején is végeztek, de akkor hiányolták a 

mérések eredményeinek gyakorlati megvalósítását. Az elmúlt időszakban sikerült ezen javítani és az 

elégedettségi mérések alapján pl. az iskolai fegyelem és az intézményen belüli információáramlás 

javítására történtek intézkedések. 

Az óvodában három óvodapedagógus és három dajka minősítésére ebben a nevelési évben 

kerül sor. A dajkákra vonatkozó teljesítményértékelési rendszer kidolgozása folyamatban van, mivel 

az óvodapedagógusok és dajkák teljesítményértékelése más tartalmi szempontok szerint történik, tehát 

nem lehet azonos az iskolaival. 

Továbbképzési program és beiskolázási terv 
 

Az intézmény rendelkezik középtávú (2008-2013) pedagógus továbbképzési programmal és 

éves beiskolázási tervvel. A nevelőtestület 85%-a teljesítette továbbképzési kötelezettségét, 12% 

jelenleg teljesíti. Többnyire a GYES-en lévők maradtak el a teljesítéssel, így ők a jövőben próbálják 

pótolni lemaradásukat. 

A helyben szervezett továbbképzések, tanfolyamok nem mindig kínálnak megfelelő és 

alkalmazható lehetőségeket. A külső helyszíneken, a KPSZTI-ben szervezett továbbképzéseken való 

részvételnek sok esetben anyagi korlátai is vannak, így intézményegységenként évente csak 2-2 főt 

tudnak támogatni. 

Az óvodapedagógusok rendszeresen részt vesznek a KPSZTI által szervezett vallásos 

munkacsoport továbbképzésein. A dajkák a belső továbbképzéseken a különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek nevelésével, gondozásával kapcsolatos ismereteket és gyakorlati útmutatásokat 

igényelnek, továbbá pedagógiai, pszichológiai ismereteik felfrissítését. 

A módszertani fejlődés, megújulás elősegítésére jól működő belső továbbképzési rendszert 
 

működtetnek. A kollégák a külső továbbképzéseken szerzett ismereteket átadják egymásnak és egymás 

óráit is rendszeresen látogatják. 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény 8 fős tanári karában 3 fő nyugdíjas, 2 fő közvetlenül 

nyugdíj előtt áll. Két fiatal zenetanár egyike Master-képzést végez, a másik tanár friss diplomával 

rendelkezik. Az iskola támogatja felsőfokú tanulmányait. 

Éves munkaterv 
 

Az intézmény éves munkaterve alaposan kidolgozott, összehangolt a munkaközösségek 

munkaterveivel; intézményegységenként határozza meg a nevelési év, illetve a tanév pedagógiai 

célkitűzéseit és feladatait. 

Tartalmazza a többcélú intézmény éves munkatervét, ezen belül: 
 

 az óvoda éves munkatervét, munkarendjét, ellenőrzési és értékelési tervét, amelyek összhangban 

vannak a csoportok nevelési tervével és a munkaközösség munkatervével. 
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 a tanév rendjét, a tanulói és pedagógus létszámokat, a tanév kulturális programjait, az intézmény 

hitéleti programját, a tanítás/nevelés nélküli munkanapokat, az értekezletek rendjét, a tervezett 

továbbképzéseket 

 a tanév fontos célkitűzéseit (az összevont intézmény vezetői munkájának koordinálása, a 

beiskolázás sikerességének fokozása, a felső tagozatos tanulók eredményesebb bevonása az 

intézmény hitéleti tevékenységeibe, a zeneoktatás színvonalának emelése, a programok, szabadidős 

tevékenységek, a hitélet, a sport fejlesztési terve, a fakultációk, szakkörök rendje, az ellenőrzés 

területei és felelősei) 

 a taneszközök és infrastruktúra fejlesztési tervét, 
 

 a kollégium tárgyi és személyi feltételeit, a csoport és kollégiumi foglalkozások rendjét, a 

csoportok munkaterveit, a munkatervek kiemelt témáit, a kollégiumi szakköri foglalkozások 

rendjét, a könyvtár működési rendjét, a hagyományokhoz kötődő szabadidős programok rendjét, a 

felelősöket és határidőket, a kollégiumi alapprogramban meghatározott kiemelt nevelési területek 

felelőseit és feladataikat, pl. az egészségnevelés, a diákönkormányzattal összefüggő tanári 

feladatok, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek, a hitélet fejlesztése 

 a zeneiskolai éves munkaterv és az általános iskolára vonatkozó munkaterv egy címszó alatt 

található. Ezen belül a nevelési oktatási célok között az alapfokú művészetoktatási feladatok is 

szerepelnek. A zeneiskolai félévi és év végi, elméleti és hangszeres meghallgatások is feltüntetésre 

kerültek a dokumentumban. Alap- és záróvizsgára való utalást a dokumentum nem tartalmaz. 

A Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat éves programja is része lehetne ennek a 

dokumentumnak, hiszen ők a stratégiai dokumentumokban megfogalmazott elképzelések 

megvalósításának legfontosabb partnerei. Az éves ellenőrzési terv is csatolható ehhez a stratégiai 

dokumentumhoz. 

 
 
 

III. Vezetés és szervezeti kultúra 
 
 
 
 

Együttműködés, munkamegosztás, kapcsolatok 
 

A többcélú intézményben a vezetőségen belüli munkamegosztásnak és  együttműködésnek 

különös jelentősége van a napi oktató-nevelő munka szervezésének, irányításának, gördülékeny 

működésének biztosításában. Az intézmények összevonása új tervezést, új formák kialakítását 

igényelte. 

Az 5 fős vezetői team a szakfeladatok alapján vesz részt a vezetési feladatokban és 

felelősségben. Az óvodai igazgatóhelyettes az óvodai életet szervezi, felügyeli, és annak életéről 

számol be az intézményvezetőnek. Kéthetente vezetőségi ülésen sor kerül az eredmények 
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bemutatására, a problémák feltárására. Az iskolai és a zeneiskolai igazgatóhelyettes a két oktatási 

intézmény operatív irányítását végzi, a  kollégiumi igazgatóhelyettes felelős a tagintézmény 

működéséért, a nevelők munkabeosztásáért és a szabályok betartásáért. A gazdasági vezető szervezi és 

irányítja a gazdasági iroda munkatársait, valamint a technikai dolgozók munkáját. 

A végső döntéseket az igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezető és az érintettek bevonásával az 

igazgató hozza meg. Az igazgató és helyettesei napi munkakapcsolatban vannak. A tagozatvezetőkkel 

hetente tartanak értekezletet. A vezetőség kéthetente értekezletet tart, az igazgatóhelyettesek, a 

gazdasági vezető, a minőségirányítási vezető és az iskolai alsós, felsős és zeneiskolai tagozatvezető 

részvételével. Ezen kívül az intézményegységek (óvoda és kollégium) heti értekezletén minden 

pedagógus részt  vesz, az intézményvezető is jelen van. Ekkor kerül sor a felmerülő problémák, 

valamint a hét programjainak megbeszélésére. Természetesen a személyes megbeszélések is az 

együttműködés fórumai. 

Az intézmény első számú vezetője törekszik arra, hogy minden megbeszélésen, értekezleten 

jelen legyen, aminek a számtalan tennivaló olykor határt szab. Az alsós munkaközösségi 

értekezleten az iskolai igazgatóhelyettes van jelen, aki egyébként tanítói végzettséggel rendelkezik, 

és beszámol az igazgatónak a megbeszélésen elhangzottakról. Minden értekezleten készül 

emlékeztető. 

Az első számú vezető alázattal végzett sok munkával igyekszik megfelelni annak a fenntartói 

elvárásnak, hogy a közös irányítás alá vont intézménynek egységes profilja legyen és a 

tagintézmények zökkenőmentesen működjenek. Teljesen átlátja a szerteágazó tevékenységeket, és 

igyekszik figyelemmel kísérni minden tagintézmény napi tevékenységeit. 

Az intézményegységek együttműködését nehezíti, hogy az információáramlás még mindig 

akadozik, vagy nem ahhoz jut el, akihez kellene, vagy nem a megfelelő időben. Az interjúk folyamán 

megfogalmazták a nevelők és a pedagógusok, hogy még mindig nem ismerik eléggé egymást ahhoz, 

hogy a problémát annál kezdjék el megoldani, akire tartozik. 

Az óvodavezető és munkatársai együttműködése példás. A napi személyes kapcsolattartáson túl 

az értekezleteken vagy szükség szerint szervezett megbeszéléseken van lehetőség az egyeztetésre, 

együttműködésre. Az együttműködés alapja az egymás közötti etikus magatartás, a képességeknek 

megfelelő arányos feladatvállalás, az örömök és gondok megosztása, a kollegialitás. 

A kollégiumvezető nemcsak nevelőtanári, hanem vezetői tapasztalatokkal is rendelkezik. 

Törekvése – a felekezetileg  nem elkötelezett iskolákból is érkező  tanulók ellenére – a katolikus 

elveken és gyakorlaton alapuló kollégiumi  élet kialakítása. Energikus, szakmailag jól felkészült, 

hivatását szerető, nagy munkabírású szakember. Igyekszik a jogszabályi változásoknak megfelelő, 
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naprakész nyilvántartások igényes kivitelezésére, mindamellett csoportvezetőként nemcsak a saját 

csoportjában, hanem a kollégisták között is naponta jelen van. Napi, személyes kapcsolata van a 

kollégiumi nevelőkkel, így az információk cseréje, a vezetői iránymutatások gyorsan és pontosan 

érkezhetnek el a nevelőkhöz. 

A szülők és a vezetőség közötti együttműködés a szülői szervezeten keresztül valósul meg. A 

szülők aktívan részt vesznek az iskolai alapítvány anyagi hátterének biztosításában, gond és kérés 

esetén közvetlenül megkereshetik az iskolavezetést. A szülőkkel vagy a szülők által szervezett 

programok előtt egyeztetést tartanak a szülői szervezet vezetőivel. A szülői munkaközösség 

megbeszélésein mindig részt vesz egy összekötő pedagógus, aki közvetíti a szülők meglátásait, 

kéréseit a vezetés felé. A folyosón elhelyezett dobozban gyűjtik a véleményeket, meglátásokat, 

problémafelvetéseket. Ezzel a szülők többször is éltek. A heti fogadóórákon a tanárokon kívül az 

intézményvezetőt is megkereshetik, elektronikus címe nyilvános az iskola honlapján. Ebben a 

tanévben szülői „kérdezz-felelek” fórumot szerveznek az alsó és felső tagozatos szülőknek. Évente 

szerveznek a szülők számára – irányított témában is – előadásokat, fórumokat. 

Az iskola törekszik a jó kapcsolat kialakítására és fenntartására a diákokkal, mely többnyire 

az osztálytanítók, osztályfőnökök segítségével és a diákönkormányzat által valósul meg. A vezetőség 

törekszik arra, hogy évente minden osztályt, csoportot meglátogasson, az intézményegységek 

programjain részt vegyen, hogy jobban megismerje a gyermekeket, diákokat és viszont. 

A vezető és a tanulók közötti együttműködést a kollégiumban elsősorban a csoportvezető 

pedagógusok személyes, napirendszerű kapcsolattartása és jelenléte biztosítja, de ezt a célt szolgálja a 

diákönkormányzat közvetítésével a vezetéshez eljuttatott kérelmekre, észrevételekre, sérelmekre való 

reflektálás is, továbbá a DÖK közgyűlése és közvetlenül bármelyik diák lehetősége a vezető 

megkeresésére is. A kollégiumban praktikus és esztétikus kivitelezésű hirdetőtáblák, faliújságok 

találhatók, melyeken keresztül nemcsak a napi információk jutnak el  a kollégistákhoz, hanem  a 

keresztény ünnepkörök aktuális eseményeiről is tájékozódhatnak a diákok, szélesítve ezzel egyrészt 

általános műveltségüket, másrészt vallási ismereteiket. 

A vezetőknek, a pedagógusoknak és a technikai alkalmazottaknak van érvényes munkaköri 
 

leírása. 
 

 
 

Az  intézményen  belüli  információáramlás  formái:  értekezletek,  megbeszélések,  faliújság, 
 

egyéni beszélgetés a pedagógusokkal. Mivel a zeneiskolás növendékek egyben az intézmény tanulói is, 

a délutáni programok rendszerint ütköznek a zeneiskolai órákkal. A kollégium iskolai tantermeket 

használ tanulószobaként (a padok mérete nem a gimnazisták testi fejlettségéhez igazodó), az óvodai 

tornatermet az iskola is használja. Az átfedések miatt előfordul, hogy az intézményegységek nem 

tájékoztatják időben egymást a programváltozásokról. Intézményegységeken belül – kisebb 

nevelőtestületben – általában jobb az információátadás, a munkaközösség-vezetők szóban vagy írásban 

tájékoztatják a kollégákat. Ezeket az információs zavarokat hivatott a havi összesített programnaptár 
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megoldani. Valószínűleg a vázolt problémákra utalnak a kérdőívek e területre adott átlagai. Az 

intézményen belüli információáramlást az óvodapedagógusok 4,21-ra, a dajkák 4,50-ra, a tanítók 3,82- 

ra, a tanárok 3,79-ra, a zeneiskolai tanárok 3,71-ra, a kollégiumi nevelők 3,91-ra minősítették 

(óvodapedagógus kérdőív 30., dajkák kérdőíve 19., pedagógus kérdőív 33. kérdés). 

Több interjúban is megfogalmazódott, hogy „a béke megszületett.” A sebek begyógyítására, 

egymás megismerésére és elfogadására helyezik a hangsúlyt az együttműködés, a munkamegosztás és 

terhek közös hordozás közben is. 

Vezetési funkciók 
 

Az intézményvezetés az értekezleteken, beszámolókon, a nevelőtestület javaslatai által jut 

hozzá a tervezéshez szükséges információkhoz. Az időhiány miatt nem mindig pontos és körülhatárolt 

a vezetéshez eljuttatott elképzelés, elvárás és megoldandó feladat. 

A vezetőség a tantestület, a munkaközösségek javaslatait figyelembe véve készíti el az éves 

munkatervet. A további tervek ennek figyelembevételével készülnek. 

A vezető a tervezési, döntés előkészítési szakaszban megfontolja a szaktanári, munkaközösségi 

szinten elhangzó véleményeket, ötleteket, majd a vezetőség véleményét kikérve, megvitatva, döntést 

hoz az adott kérdésben. A nem mindenkit érintő döntések előtt az érintettek és az adott munkaközösség- 

vezető, tagozatvezető véleményét kéri ki. Az igazgató a döntéseit a helyettesek bevonásával hozza meg, 

de az esetek többségében  komolyan figyelembe veszi a nevelőtestület véleményét. Ezt többnyire 

alátámasztják a kérdőívek átlagai. Az óvodapedagógusok 4,36-ra, a dajkák 4,50-ra, az alsós 

pedagógusok 4,55-ra, a felsősök 4,64-ra, a zenetanárok 4,88-ra, és a kollégiumi nevelők 4,36-os 

átlaggal minősítették (óvodapedagógusok kérdőíve 35., pedagógusok kérdőíve 40., dajkák kérdőíve 23. 

kérdés). Az eredmények igazolják, hogy a vezető a tervezéskor épít kollégái véleményére, bevonja a 

nevelőtestületet a döntések előkészítésébe. 

A kisebb közösségekben (óvoda, kollégium) teljesen demokratikus, közös munka folyik. Az 

óvodai nevelőtestület együttműködése a feladatok ellátásában tervezett, ütemezett, ellenőrzött, a 

foglalkozás-látogatások, a pedagógus-értékelések dokumentáltak. 

A feladatok ellátásában a nevelőtestület együttműködő, az esetek többségében egységes. 

Mindenki igyekszik a legjobb tudása szerint végezni munkáját. Az egyes területek felelősei mozgósítják 

a kollégákat. 

A pedagógus kérdőív 27. kérdését: a tagintézmény-vezető világosan és egyértelműen 

fogalmazza meg elvárásait, határozza meg a nevelőtestület feladatait, nem terheli a tanárokat 

felesleges feladatokkal, a pedagógusok saját tapasztalataikat kifejezve értékelték. Ezt a vezetői 

funkciót az óvodapedagógusok 4,79-ra, a dajkák 5,00-re, a tanítók 4,73-ra, a felsős tanárok 4,50-ra, a 

zenetanárok 4,50-ra, a kollégiumi nevelők 4,55-ra minősítették (óvodapedagógusok kérdőíve 24., 

dajkák kérdőíve 13.). 
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Az  iskolavezetéssel  kapcsolatosan  elismerően  nyilatkoztak  a  zeneiskolai  pedagógusok: 
 

„Rengeteg segítséget kapok az iskolavezetéstől. Nagyon jó, hogy az igazgatónő is várja a 

visszajelzéseket. … Támogatást, segítő szándékot érzek a vezetőségtől és a közismereti tantárgyakat 

tartó kollégáktól egyaránt”. 

Az intézményben a belső ellenőrzés igényesen összeállított ellenőrzési terv alapján működik. 

Ez tartalmazza az ellenőrzés tárgyát (dokumentum, feladat, óra- és foglalkozás-látogatás, pedagógus-

értékelés), időpontját és az ellenőrzést végző személy beosztását. A komplex vizsgálat kérdőívén a 

31. kérdésre adott átlagok (4,59-4,57-4,25-4,55) az intézményvezetés felé jelzik a pedagógusok 

(tanítók, tanárok, zeneiskolai tanárok, kollégiumi nevelők) elvárásait a vezetői ellenőrzés, 

értékelés és visszajelzés területén. Az óvodapedagógusok 4,43-os átlaga szintén az elvárások 

irányába mutat, a dajkák viszont (4,88) teljesen elégedettek az óvodán belüli ellenőrzéssel 

(óvodapedagógusok kérdőíve 28., dajkák kérdőíve 17. kérdés). 

Az oktatási intézményekben a vezető értékelő feladatát folyamatosan, de leginkább az 

értekezleteken látja el (tanévnyitó, félévi, tanévzáró, havonta, illetve szükség esetén). A vezetői 

értékelésnek kialakult és dokumentált szempontrendszere van. Az igazgatóhelyettesek az 

intézményegységükben látogatják a tanórákat, foglalkozásokat, és részt vesznek a pedagógus- 

értékelésben a minőségirányítási vezetővel együtt. Az első számú vezető éves látogatási tervet készít, 

az óra- és foglalkozás-látogatást megbeszélés, értékelés követi. Arra kevés lehetőség adódik, hogy 

egy- egy kolléga munkáját a vezető többször ellenőrizze és értékelje. 

Az igazgatónő egyik fontos célja és terve, hogy a gyerekeket megismertessék a szociális 

tevékenységekkel, feladatokkal. Minden tanulóban a saját korosztályának megfelelően kell a szociális 

érzékenységet kialakítani: „Minden gyermeket meg kellene mozgatni ebbe az irányba, fel kellene nyitni 

a gyerekek és a kollégák szemét, enélkül nem szabadna elengedni a gyerekeket. Kell, hogy halljanak a 

szociális tevékenységekről.” 

Vezetés és innováció 
 

Az intézményvezető úgy véli – a teljes intézményt figyelembe véve – hogy „mindenki 

igyekszik odaszánni magát”. Jelenleg az általános iskolát tartja az intézmény leginnovatívabb 

egységének. Az óvoda már megvalósított számos innovációt és kicsit lelassult e téren. Az elmúlt évek 

változásai, a hagyományteremtés feladatai sok munkát, időt igényeltek a pedagógusoktól. Az iskolában 

az osztályközösségek formálására vonatkozó újító törekvések jelentkeztek. A kollégiumban a hitélet 

megújítása, új szakkörök, programok kialakítása volt a feladat. Személyes célja a dolgozók motiválása, 

merthogy „nincs annál nagyobb dolog, minthogy szívesen mennek be dolgozni.” 

Az igazgatóhelyettes úgy tapasztalja, hogy „kevés jön alulról, ha innovációról van szó. Majd a 

vezetőség kitalálja. Az innováció technikai részével küzdenek.” Mindezeket figyelembe véve a 

szakértői csoport úgy véli, az új intézményegységek összevonása közben számos sikeres, innovatív 

elképzelés is megvalósult. 



27  

A vezetőség ösztönzésére számos programot indítottak be az elmúlt négy évben: családi nap, 

intézményi zarándoklat, lelki napok, imalánc, vizsgarendszer, mestermunkák, tanulmányi kirándulások 

rendszerének kialakítása, fiú-lány nap, család-órák, családi, tanári hangverseny, projektnapok, digitális 

oktatás, a csendes szoba és a kondi-szoba kialakítása, dolgozói nap és így tovább. 

A vezetők részt vesznek a város és a KPSZTI által szervezett továbbképzéseken, 

értekezleteken. A pedagógusok számára biztosítják a továbbképzéseken való részvételt, anyagi 

támogatást nyújtanak a továbbképzési tervben résztvevők számára, biztosítják a helyettesítést az 

ingyenes továbbképzéseken résztvevő kollégák számára. 

A vezető személyisége 
 

Az intézmény vezetője 4 évvel ezelőtt került az újonnan létrejött iskolaközpont, a korábbi 

három intézményből egyesített intézmény élére. Azzal a szép, ám nagyon nagy feladattal kellett 

szembenéznie, hogy az addig önálló intézményegységek munkáját összehangolja, ösztönözze az 

intézményegységek együttműködését, megteremtse összahangját, kialakítsa közös szokás- és 

hagyományrendszerét. 

Ennek érdekében elsősorban az intézmény jogszerű, gazdaságos és hatékonyan működését 

kellett megalapoznia. Az intézményvezető fontos céljának tekintette, hogy az új intézmény ismertté 

váljon a városban, hogy a keresztény értékrendet megerősítsék a diákok és dolgozók körében egyaránt, 

valamint, hogy a nevelő-oktató munka színvonalát emeljék. Az elszánt, kitartó, precíz és következetes, 

a vezetőtársakkal összehangolt erőfeszítéseknek köszönhetően mára sikerült egységes intézményképet 

kialakítani, ami igazolja, hogy az igazgató rátermett vezető, aki nemcsak munkának, hanem hivatásnak 

és szolgálatnak tekinti vállalt feladatát. Vezetői munkájának egyik alapelve a „szolgálva vezetés” 

(Önértékelés), melynek célja, hogy a munkatársak ne elsősorban a főnököt, hanem a vezető kollégát 

lássák személyében. 

Napi tevékenységét, munkáját, döntéseit meghatározó alapelv a másik ember tisztelete, a 

dolgozók munkájának megbecsülése, értékelése, a velük való tisztességes bánásmód. 

Az igazgató maga is úgy látja, munkatársainak egybehangzó véleménye is alátámasztja, hogy 

mindannyiukkal sikerült jó kapcsolatot kialakítani, amely fontos része vezetői munkájának. Ezt a 

véleményt támasztják alá a kérdőívek eredményei és az interjúk során megfogalmazott vélemények is. 

Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben: jól tájékozott, ismeri a pedagógusokat, 

ismeri a diákokat, észreveszi, ha valahol problémák vannak, segítséget nyújt a kollégáknak ezek 

megoldásában: Ezt a vezetői képességét az általános iskola és a zeneiskola tanárai elismerik és 

értékelik: 4,82-4,79-4,75, az óvodapedagógusok és a kollégiumi nevelők az intézmények 

összevonásából adódó problémákra reflektálva 4,57-4,45-ra értékelték (pedagógusok kérdőíve 26. 

kérdés). 

Az intézményben folyó eseményekről szerzett információit, helyzetfelismerő képességét, 

segítőkészségét   a   szülők   4,69-4,60-4,38-4,76-4,20-os  átlaggal   minősítették  (szülők   kérdőíve 
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óvodában 19. kérdés, alsó-felső tagozaton, zeneiskolában 28. kérdés, a kollégiumban 27.), a diákok 

4,31-4,23-4,00-3,31-ra minősítették (tanulói kérdőív 24., kollégisták kérdőíve 20. kérdés). 

Az óvoda és a kollégium tagintézmény-vezetői az összevonás ellenére is viszonylag 

elkülönülten, sok tekintetben önállóan vezetnek és irányítanak, ezért vezetői személyiségük rövid 

értékelésére e pontban kerülhet sor. 

Az óvodai tagintézmény-vezető egyik erőssége a személyiségén belüli integratív, kooperatív 

vonás. Az óvodapedagógusok a nyitottságát emelték ki, és azt, hogy mindenkor kész arra, hogy 

meghallgassa a véleményüket. Demokratikus döntéseket hoz. Precíz,  mindenre odafigyel, gondos 

irányító, aki „a belső ellenőrzést jól csinálja”. A technikai dolgozók szerint megértő, közvetlen, 

segítőkész. 

Saját munkájában legnagyobb erősségnek tartja, hogy a szülők „a mi intézményünket 

választják, és ebbe az iskolába íratják be a gyerekeiket, ahol a katolikus nevelés folytatódik”. 

Csapatépítő munkájával, az összetartozás érzésével elégedett, és büszke arra, hogy a közös célokért az 

egész kollektíva együtt dolgozik. A vizsgálat során a szakértők meggyőződhettek arról, hogy 

elkötelezettsége, kitartó, állhatatos munkája az óvoda eddigi elismertségének megőrzését szolgálja. 

A kollégiumi tagintézmény-vezető nagy szakmai tapasztalata, emberismerete, a kollégiumi 

nevelés területén szerzett jártassága és elkötelezettsége az itt folyó nevelő munka garanciája. A 

kollégiumi nevelők elismerik (4,65), hogy fontosnak tartja munkatársai szakmai fejlődését. Szeretnék 

azonban, ha nagyobb hangsúlyt fektetne a nevelőtestület hitbeli és lelki fejlődésére (4,55), 

innovációra és önálló véleményalkotásra ösztönözné őket (4,18), erősítené a nevelőtestület 

egységességét (4,45), hogy az intézmény nevelési elveit magukévá tegyék, az álláspontokat közösen 

alakítsák ki, és ezeket mindenki egységesen képviselje. A szakmai munka színvonalának emelését is 

fontosnak tartják a kollégiumi nevelők (4,27), továbbá a nevelők együttműködési készségének 

fejlesztését (4,55). 

Szervezeti kultúra 
 

Az intézmény szervezeti struktúrája, szervezeti felépítése az intézmény által vállalt 

feladatoknak megfelel. 

Az intézményegységek, amelyek önálló szervezeti egységként is működnek, az 5 tagú 

intézményvezetői közösségen keresztül kapcsolódnak egymáshoz. 

A szervezeten belüli együttműködési formákat az intézményvezetés megfelelőnek tartja.  A 

hitéleti programokat a hitoktatók, a hitéletért felelős pedagógusok a spirituális vezetővel egyeztetik. A 

gazdasági vezető részt vesz a vezetőségi értekezleteken. A munkaközösségek, tagozatok, tantestületek 

értekezleteit a tanév programjában meghatározott időben rendszeresen megtartják. A közös 

programokon, értekezleteken a vezetők és a nevelőtestület is részt vesz. Személyes megbeszélésre, 

egyeztetésre lehetőség van a szervezeten belül előzetes megbeszélés alapján. 
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Az intézményben nem működik üzemi tanács, amely 50 fő feletti munkavállalói létszám 

esetén kötelező. 

A vezetőség arra törekszik, hogy az intézményi működés minden területén megtörténjen a 
 

megfelelő tájékoztatás és a pedagógusoknak lehetőségük legyen a véleménynyilvánításra, a 

problémák megbeszélésére. A spirituális vezetővel hetente találkozik az iskolavezetés. A gazdasági 

vezetővel egy héten 3 alkalommal folytatnak formális és informális megbeszélést. Vezetőségi 

értekezletet kéthetente tartanak. Az általános iskolai és zeneiskolai tagozatvezetőkkel  heti 

megbeszélésen tisztázzák a felmerülő problémákat. Az óvoda és a kollégium is hetente tart 

munkaközösségi megbeszélést. A zeneiskolában havonta értekezlet és munkaközösségi megbeszélés 

van. Negyedévente tartják az iskolai nagy értekezleteket. A gyermekvédelmi felelőssel havonta egy 

alkalommal tart megbeszélést a vezető. Az óvodavezető kéthetente hívja össze a dajkákat, a 

gazdasági vezető pedig a technikai dolgozókat. 

Az értekezletek színvonala és légköre a pedagógusok értékelése szerint megfelelő. A kérdőíven 

szereplő átlagok: az óvodában 4,64, dajkák 5,00, az alsó tagozaton 4,27, a felső tagozaton 4,43, a 

zeneiskolában 4,63, a kollégiumban 4,55 (óvodapedagógus kérdőíve 29., dajkák kérdőíve 18., 

pedagógusok kérdőíve 32. kérdés). 

Az intézmény élő hagyományai között szerepel a pedagógus lelki nap, családi nap, tanári 

hangverseny, adventi hangverseny, intézményi karácsony, Szent Margit napi közös mise, Szent Margit 

szülők-dolgozók bálja, CINKE gála, családi hangverseny, búcsúzó 8. osztályosok hangversenye, 

dolgozói nap, évi 1 projektnap. Az intézményvezetés célja a magyarság tudat további erősítése. Az 

intézmény hagyományai az egész tanévet átszövik. 

A nevelőtestületek közötti és az egyes nevelőtestületek tagjai közötti szakmai együttműködés is 

jó, kollegiális kapcsolatukat az együttműködés és a segítségnyújtás jellemzi. A kérdőívek 

eredményeiben ez a következőképpen tükröződik: az óvodában 4,71, dajkák 5,00, az alsó tagozaton 

4,73, a felső tagozaton 4,64, a zeneiskolában 4,25, a kollégiumban 4,64 (óvodapedagógusok kérdőíve 

32., dajkák kérdőíve 22., pedagógusok kérdőíve 39. kérdés). 
 

Az intézményen belül hatékonyan, tervszerűen működnek a szakmai munkaközösségek: az alsó 

tagozaton 4,41, a felső tagozaton 4,36, a zeneiskolában 4,88; a kollégiumban 4,64 (pedagógusok 

kérdőíve 36. kérdés). Valamennyi munkaközösség munkaterv alapján működik. Gazdag programjaik 

az iskola éves célkitűzéseinek megvalósulását szakmai megalapozottsággal segítik. 

Az iskolában 6 munkaközösség működik: alsós, felsős, nyelvi, napközis, testnevelés és hitéleti 

munkaközösség. Interjút öt munkaközösség-vezetővel, illetve csoportvezetővel készítettek a szakértők 

a helyszíni vizsgálat idején. A munkaközösség-vezetőkkel folytatott beszélgetés során egyértelműen 

megfogalmazódott a vezetőséggel való jó kapcsolattartás és a kiváló együttműködési hajlandóság a 

kollégákkal. A vezetés a problémákat megértéssel kezeli, és mindet megtesz annak érdekében, hogy a 

problémák megoldódjanak. 
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A vezetési feladatok ellátásában legeredményesebben a feladatok lelkiismeretes, pontos 

végzésében vesznek részt a munkaközösségek. A tervezésben és a döntés-előkészítésben még van mit 

fejleszteni. Kiválóan végzik az átfogó szakmai tervezés, tantervkészítés feladatát, az éves munka 

tervezését, a tanulmányi versenyek, szakkörök előkészítését, az éves munkaközösségi program 

összeállítását és a napi oktató munka tervezését, megvalósítását. A teljes tantárgyi rendszerre, illetve 

egy adott tantárgyra/tantárgycsoportra vonatkozó egységes ellenőrzési, értékelési rendszer 

kidolgozása intézményi szinten a jövő feladata. Az intézményvezetés úgy véli, hogy fejlesztendő a 

pedagógusok módszertani kultúrája, szorgalmazni kell a korszerű szervezési módok alkalmazását a 

különböző foglalkozásokon. Az intézményen belül szervezett szakmai napok, továbbképzések szintén 

a fejlesztendő feladatok közé sorolhatók. A vezetőség szeretné, ha az új kollégák kiválasztásában, 

főképp a nevelőtestületbe való beilleszkedésükben a pedagógusok aktívabban részt vennének. 

A nyelvi munkaközösség-vezetővel folytatott beszélgetés rávilágított arra, milyen kiemelt 

feladatként kezeli az intézményvezetés a nyelvtanítást. Az első (általános iskola) évfolyamon angol 

vagy német nyelvet választhatnak a tanulók. 1-3. évfolyamon heti 2 órában, a későbbiekben két 

csoportra bontva heti 3-, vagy heti 5 órában oktatják az idegen nyelveket. Kiállításokon, koncerteken 

és különböző egyéb városi programokon találkozhatnak a tanulók az „élő” nyelvkörnyezettel. A nyelvi 

munkacsoport tervei között felmerült egy olyan verseny megszervezése, amelyben a 6. évfolyamig 

bezárólag biztosítaná a feladatokat a diákok számára. 

A napközis munkaközösség-vezetővel készített interjúból megtudhattuk, hogy a tanév 

programjai között szerepel az adventi kézműves délután, az állatok projektje, az őszi-tavaszi projekt, 

az egészségvédelmi hét és a hálaadás napja, a húsvéti kézműves foglalkozás, a nyuszis 10 próba, 

háziversenyek (versmondó, népdaléneklési, mesemondó verseny). A diákönkormányzat minden 

programban segíti ezek eredményes megszervezését. 

A munkaközösség-vezetők fejlesztendő területként jelölték meg a technika szertár 

kialakítását, a tornateremi probléma megoldását, a mindennapi szokás- és viselkedésrendszer 

kialakítását a jövőre nézve, az alsó tagozattól kezdve a sport tevékenység (labdarúgás, torna) 

erősítését. 

A munkaközösség-vezetők elismerően nyilatkoztak a négy év alatt végbement változásokról, az 
 

intézmény szakmai fejlődéséről: „Legfontosabb a szentségekre való felkészítés. … Fantasztikus 

visszanézni, hogy milyen pályát futott be az iskola az elmúlt 11 évben! … Négy évvel ezelőtti 

időszakhoz képest jobban odafigyelnek a zeneiskolára.” 

Az iskolavezetés a munkaközösség-vezetők, csoportvezetők segítségével összetartó, 

áldozatkész, erős és egységes tantestület kialakításán fáradozik. 

A nevelőtestületi tagok szakmai együttműködését szolgálják a bemutató órák/foglalkozások, 

egymás óráinak látogatása, a továbbképzési tapasztalatok átadása a munkaközösségi értekezleteken, 
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közös továbbképzéseken való részvétel, a közös értékelési rendszer kidolgozása, a tanulók haladásának 

vagy a velük kapcsolatos problémáknak munkaközösségi értekezleteken való megbeszélése, a vallási 

témájú foglalkozások tematikájának összeállítása, az óvodában a foglalkozási tervek összeállítása. 

Fejlesztésre szoruló terület a fegyelmezési rendszer közös kialakítása, következetes betartása, 

betartatása, valamint az ebédlői fegyelem helyreállítása. Ez folyamatos munkát igényel, ami olykor a 

körülmények függvénye is. A nevelőtestület egységességét minden pedagógus közösség javítandó 

területként jelölte meg: 4,57-4,09-4,50-4,00-4,45 (óvodapedagógusok kérdőíve 31., pedagógusok 

kérdőíve 34. kérdés). 

A szakmai együttműködés egyik fontos területe a kollégiumba érkező új diákok bemutatása is, 

hiszen velük nem találkozik a nevelőtestület  az iskolai tevékenységek során, mégis fontos, hogy 

bizonyos szinten ismertek legyenek az intézmény pedagógusai számára. 

A 2010-ben végzett belső klímamérés eredménye megfelelő. Az eredmények alapján javításra 

szorul az információáramlás. A szakértői csoport által készített kérdőív eredményei szerint a 

nevelőtestületi klíma jó, együttműködés és segítségnyújtás jellemzi: az óvodában (4,71), dajkák 

(5,00), a kollégiumban 4,55, az iskolai eredmények (4,55-4,57-4,63) is megfelelők 

(óvodapedagógusok kérdőíve 15., dajkák kérdőíve 20., pedagógus kérdőív 35. kérdés). 

 

 
 

IV. Az intézmény kulcsfolyamatai 
 

 
 

Nevelés 
 

Óvodai nevelés 
 

Az óvodai nevelés területei 
 

A hitre nevelés: Az óvoda katolikus arculatának kialakítása érdekében megfogalmazott 

alapelvek a napi nevelő munkában példamutatón érvényesülnek. Az óvodapedagógusok minden nap 

arra törekednek, hogy személyes életükkel példát mutassanak. A hitre nevelés a családokban 

megkezdett vallásos nevelésre épül. „Hozzák a gyerekek a saját imádságukat, lefekvéskor is 

elmondhatják.” A bocsánatkérésnél fontosnak tartják, hogy testi kontaktus is kísérje (megérintés, 

simogatás). Az intézmény spirituálisa a munkaközösség-vezetővel egyeztetve vesz részt a 

csoportfoglalkozásokon. A munkaközösség nemcsak együtt dolgozik, hanem együtt is imádkozik: 

„mindenkinek szívügye a témák feldolgozása”. A csoportokban bemutató foglalkozásokat tartanak, 

régi és új témákat dolgoznak fel, egymástól tanulnak. Munkájuk hatékonyságát úgy erősítik, hogy 

„segítve közvetítenek, a foglalkozás gyűjteményt kiadják, a felnőtt hittanra jobban aktivizálják a 

szülőket.” 

Az egészséges életmódra nevelés: Az óvoda egyik kiemelt feladata az egészséges életmód 

megalapozása, az igény kielégítése. A dajkák ennek a feladatnak a megvalósításával elégedettek (6. 
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kérdés: 4,86), az óvodapedagógusok elégedettsége (8. kérdés: 4,71), a szülőké (6. kérdés: 4,65). A 

dajkák szeretnék, hogy az óvodai étkeztetés jobban igazodjon a gyermekek életkori sajátosságaihoz. A 

rugalmas napirend elegendő időt biztosít a mozgásra, a testápolásra, az étkezésre, az öltözködésre, a 

pihenésre. A napirendhez kapcsolódó szokások, és azok következetes betartása, betartatása 

biztosítja a gyermekek egészséges életmódját. Az egészséges életmód szokásainak kialakításához 

nagymértékben hozzájárulnak a védőnő látogatásai, a szűrővizsgálatok, a saját konyha, a 

gyümölcsnapok. Harmincegy kisgyermek vesz részt úszásoktatásban. A speciális, prevenciós 

korrekciós testi fejlesztésben mozgásterápiás szakember segítségére is számíthatnak. A gyermekek 

gondozásához, testi szükségleteik kielégítéséhez a felújított mosdók, az új öltözőszekrények és 

fektetők, a tornaterem nagymértékben hozzájárnak. 

Az érzelmi nevelés és szocializáció: A biztonságot adó szeretetteljes, derűs, elfogadó légkör az 

egész napot áthatja. A szeretet érzelmeinek erősítésében, fejlesztésében építenek a vegyes életkorú 

csoportból adódó előnyökre. Az érzelmi nevelést szolgálják az ünnepek, a megemlékezések. Az óvoda 

hagyományai tervezettek, részletesen kidolgozottak, céljaikban, feladataikban a mértékletességet és az 

óvodás korú gyerekek életkori sajátosságait és az óvoda sajátosságait tükrözik. Az óvodai 

nevelőtestület az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítását kiválónak értékelte (4,93), a szülők erre a 

kérdésre 4,86-os értékelést adtak (kérdőív 9., 12. kérdés). 

Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés: A nevelés minden területét áthatja, jelen van a napi 

kapcsolatokban, a beszélgetésekben. Az óvodai élet változatos tevékenységei az anyanyelvi, értelmi 

fejlesztést szolgálják. Az anyanyelvi, az erkölcsi, az értelmi nevelés összekapcsolódik, amely udvarias 

beszédstílusban, a kérdések és válaszok megfogalmazásában nyilvánult meg. A felkínált 

tevékenységek játékba ágyazottak, a gyerekek életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodnak. A 

frontális szervezeti keretek mellett megjelennek a csoportos és mikro csoportos foglalkoztatási formák, 

és az egyénre szabott képességfejlesztés. A fejlesztés érdekében fejlesztőpedagógus és logopédus áll 

az óvoda rendelkezésére. 

Az óvodai élet tevékenységformái 
 

Hitre nevelés a gyakorlatban: A vallásos és erkölcsi nevelést a nevelőtestület fontos feladatnak 

tartja. Az élő hittel rendelkező óvodapedagógusok személyes példájának kiemelkedő szerepe van a 

hitre nevelésben. A példaadás, az érzelmi biztonság, az elfogadó légkör segíti a katolikus szellemiség 

erősítését. Megmutatkozik a köszönési módban, az étkezési imádságok kapcsán, az elcsendesedések, 

az áhítatok alkalmával. A hitre nevelés beépül a napirendbe, a párhuzamosan végezhető 

tevékenységekbe, a tanulási folyamatba, átszövi az óvodapedagógusok tervező munkáját, ami a 

csoportnaplókban is követhető. 

A játék: Az indirekt játékirányításnak teljes körűvé, egységessé kell válnia minden 

csoportban. Törekedni kell a játékban megjelenő keresztény tartalmak minél sokoldalúbb 

megjelenítésére. Továbbiakban is biztosítsanak helyet, időt, nyugodt légkört, minél több 
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élményszerzési lehetőséget a szabad játékhoz. A játékeszközöket minden esetben a gyermekek 

számára elérhető magasságban helyezzék el. A szülők erre a területre 4,76-os átlagot adtak (5. kérdés). 

A vers, a mese anyagok kiválasztása átgondolt. A kiválasztás fontos rendező elve, hogy a 

verseket az évszakokhoz, ünnepkörökhöz igazítják, fontos, hogy minél több magyar népmesét 

halljanak a gyermekek. A bibliai történetek megismertetésére nagy hangsúlyt helyeznek, melyek a 

gyermekek rajzolásában, mintázásában, kézimunkájában is megjelennek. A bábjáték és a dramatizálás 

eszköztárát az óvodapedagógusok folyamatosan bővítik. 

Az ének-zene, énekes játék: Az óvodapedagógusok ezt a tevékenységet komplex módon 

közvetítik a gyermekeknek. A vegyes csoportokban a különböző életkorú és fejlettségű gyermekeket 

más-más szintű feladatokra, énekes, zenés, játékos helyzetekre ösztönzik. A törzsanyagon kívül 

vallásos énekekkel, egyházi zenével, szervezett néptánccal, énekes népi gyermekjátékkal, elő 

hangszeres népi zenéléssel is megismertetik a gyermekeket. 

Rajzolás, mintázás, kézimunka: A csoportokban megfelelő mennyiségű eszköz áll a gyermekek 

rendelkezésére, de nem minden esetben olyan helyen, ahol bármikor elérhetik. Ez a helyzet korlátozza 

őket abban, hogy  alkotókedvüket kibontakoztathassák, fejlesszék szabad önkifejezésüket. A 

gyermekek a vallásos témák feldolgozásához. a rajzolás, mintázás, kézi munka változatos technikáit 

alkalmazzák. 

Mozgás: Az óvoda céljai között kiemelt helyen szerepel a gyermekek testi szükségleteinek 

kielégítése, a mozgásigény, a mozgáskoordináció formálása. Tartásjavító gyakorlatokkal, lábtornával, 

mozgásos játékokkal fejlesztik a gyermekek mozgását. Idézet a szülői véleményekből: „Jó lenne, ha 

több időt töltenének a szabadban. Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a szabad levegőn való 

mozgásra.” 

A külvilág tevékeny megismerése: Az óvodapedagógusok feladatuknak tartják, hogy alkalmat 

teremtsenek a gyermekeknek arra, hogy rácsodálkozzanak a külső/teremtett világ szépségeire, 

gazdagságára. A környezettudatos magatartás alakítását az óvodában a dolgozók személyes példáján és 

a gyermekek tevékenységén keresztül valósítják meg. A takarékoskodásra nevelés is hozzájárul 

környezetük megóvásához, védelméhez. A környezettudatos magatartás alakítása során a felnőtt 

mintáját, példáját elsődlegesnek tartják. A gyermekek játékba ágyazottan, komplex módon 

ismerkednek meg az alapvető térbeli, mennyiségi fogalmakkal, viszonyokkal. 

A munkajellegű tevékenységek: Az óvodapedagógusok a játék, a tanulás mellett a munkát is a 

személyiségfejlesztés fontos eszközének tekintik. A gyermekek örömmel végzik az önkiszolgáló 

munkát, és a másokért végzett feladatokat (teremrendezés, naposi munka, alkalmi tevékenységek, 

hagyományok ápolásához kapcsolódó feladatok, stb.). Az óvodapedagógusok gyakori dicsérettel, 

elismeréssel ösztönzik őket ezekre a tevékenységekre. 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás: A tanulási folyamatok utánzásos, spontán, másrészt 

sajátosan szervezett tevékenységi formában valósulnak meg. Ezekben a tevékenységi formákban még 
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több helyet szánjanak az óvodás gyermekek kompetenciáinak fejlesztésére, a gyermeki felfedezések 

lehetőségeire, a kreativitás megnyilvánulásaira. Az óvoda segíti az iskolai közösségbe történő 

beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások kialakítását. 

A gyermekek egyéni fejlesztése: A gyermekek egyéni fejlesztését az anamnézisre építik. Az 

óvodapedagógusok a saját fejlesztésük mellett a speciális fejlesztést is rávezetik az egyéni fejlesztési 

naplóra. Az újonnan óvodába kerülő kisgyermekeknél már az átdolgozott naplót használják, amelyben 

a fejlesztéssel kapcsolatos továbblépés lehetőségét is dokumentálják. A beszoktatás egyénre szabott. A 

problémás családokat gondoskodásba veszik. Szociális problémákból adódó felzárkóztatásra nincs 

szükség. Az átlagostól eltérő fejlődésű gyermekek felismerése, kiszűrése, fejlesztése az 

óvodapedagógusok, a mozgásterapeuta, a fejlesztőpedagógus, a logopédus, szükség szerint a Nevelési 

tanácsadó, a védőnő közös munkájának eredménye. A megkérdezettek az óvoda felzárkóztató 

munkáját 4,45-4,43-ra értékelték (szülői kérdőív 14. pedagógus kérdőív17.  kérdés). A 

tehetséggondozás terén végzett intézményi tevékenység minősítése: 4,17-4,00 (szülői kérdőív 13., 

pedagógus kérdőív 16. kérdés). A kérdőívhez fűzött személyes szülői vélemény és a szakértői csoport 

tapasztalata, hogy a szülők bevonása eredményesebbé teheti az óvodai fejlesztő munkát: „Támogató 

lenne egy írásos dokumentáció a gyermek korát illetőleg, milyen fejlettségi szinten kell lennie és ebből 

mit teljesít. Akár negyed- vagy félévente értékelni őket és összehangolni az otthoni fejlesztéssel, 

neveléssel.” 

Gyermek- és ifjúságvédelem: Az óvoda gyermekvédelmi munkaterve jól felépített, a feladatok 

megvalósításának ütemezése tervezett. 2010-ben létrehozták a Szent Margit Szociális Alapot, a 

szülőket folyamatosan tájékoztatják a támogatási lehetőségekről, feltételekről. A támogatási igényeket 

összegyűjtik, a támogatásokat dokumentálják. 

Az óvodai élet megszervezése (napirend, heti rend): Az óvodában a gyermekekkel a nyitva 

tartás teljes ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik. A napirendben a különböző tevékenységek 

egymásra épülnek. A napirend biztosítja a gyermekek kiegyensúlyozott óvodai életét – a szülők 

véleménye alapján 4,82-es eredménnyel, a dajkák véleménye alapján 4,75-ös eredménnyel. Az 

óvodapedagógusok kiválónak minősítették a helyi nevelési program és a napirend összhangját (szülői 

és dajka kérdőív 4., óvodapedagógusok kérdőíve 5. kérdés). A heti rendben az ismétlődő 

tevékenységek biztonságot, kiszámíthatóságot adnak a gyermekeknek. A napirend, a heti rend és az 

óvodapedagógusi, dajkai munkarend összehangolt. 

Együttműködés a nevelést segítő munkatársakkal (dajkák): A 2010-11-es  nevelési évtől a 

csoportos dajkák mellett egy részmunkaidős dajka segíti a nevelőmunkát. A kérdőívek eredményei és a 

látogatás tapasztalatai alapján megállapító, hogy a pedagógusok és a nem pedagógus dolgozók 

kapcsolatára az együttműködés, a kölcsönös elismerés és segítőkészség a jellemző. 

Együttműködés a gyermekek speciális fejlesztése és egészségvédelme terén: A speciális 

szakemberekkel (logopédus, nevelési tanácsadó, szakszolgálat szakemberei, gyermekorvos, védőnő, 
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szemész, audiológus, fogorvos) való együttműködés kiegyensúlyozott. Az óvodapedagógusok és a 

szülők is jelezték, hogy középsős korú gyermekeiknél is szívesen vennék, ha logopédiai 

fejlesztésben részesülhetnének. 

Az óvodapedagógusok, a gyermekek, a szülők együttműködésének formái, a továbbfejlesztés 
 

lehetőségei: Kölcsönös tiszteleten, elfogadáson, megbecsülésen alapszik a kapcsolat,  az 

együttműködés a gyermekek érdekében. Rendszeresen mérik a szülők elégedettségét. Hasznos lenne 

azt is nyomon követni, hogy az óvodával szembeni szülői elvárások hogyan, milyen minőségben, 

milyen hatásfokkal teljesültek az óvodai évek alatt. 

A  balesetvédelem  és  a  biztonságos  környezet  érdekében:  Az  óvodában  a  hibaelhárítás- 
 

balesetmegelőzés az óvodai igazgatóhelyettes utasításai alapján történik. Elismerésre méltó, hogy az 

igazgatónő javaslatára már 3. éve 2 óvodapedagógus és 1 dajka vesz részt elsősegélynyújtó 

tanfolyamon. 

A nevelés területei az iskolában 
 

A diákok öntevékenységének gyakorlására a 2004-2005-ös tanévtől működő diákönkormányzat 

biztosít lehetőséget, amely saját munkatervet készít. A gyerekek életkori sajátosságaiból adódóan csak 

tanári segítséggel tudnak a diákönkormányzat munkájában tevékenykedni. A jelenlegi segítő tanár 

nagy lelkesedéssel és lelkiismeretesen végzi munkáját. Kéthetente tartanak diák önkormányzati 

gyűléseket, vagy az aktuális feladatnak megfelelő gyakorisággal. A munkaterv és a programok 

összeállítása a diákok és a segítő tanár közös munkájának eredménye. Vannak már jól bevált, évek óta 

működő, hagyományosnak mondható programok, pl. osztálydíszítési verseny, magatartás verseny, 

papírgyűjtés, farsang, „Ki mit tud?”vetélkedő. Az előző vizsgálat óta eltelt időben sokat fejlődött az 

együttműködés a diákönkormányzaton belül, de a diákok aktivitása a programok szervezésében még 

mindig javítható. Fegyelmi eljárás nem volt az elmúlt négy évben. 

 

A tanár-diák viszony a kölcsönös tiszteleten, megértésen alapul, amelyet az intézményi 

Önértékelés is megjelenít. A diákelégedettségi mérések alapján növekedett az elégedettség az elmúlt 

évekhez képest. A gyerekek bizalommal fordulnak tanáraikhoz,  osztályfőnökükhöz. A diákok 

felszabadultan, bátran el merik mondani véleményüket, örömeiket, bánataikat nevelőiknek. Az 

óralátogatások során szerezett tapasztalat, hogy a pedagógusok élnek a nevelői hatások lehetőségeinek 

kihasználásával, ugyanakkor türelmesek tanítványaikkal,  bánásmódjuk szeretetteljes. Jól ismerik 

diákjaikat, azok egyéni problémáit is. A tanárok és a gyermekek személyes kapcsolatát, a személyre 

szabott nevelést a tanárok (4,81-4,57-4,75) és a szülők is (4,69- 4,45-4,71) jónak ítélik, míg a diákok, 

főként a felső tagozaton és a zeneiskolában, kritikusabban minősítik (alsó tagozat: 4,24, felső tagozat: 

3,92, zeneiskola: 3,86) ezt a területet (szülői kérdőív 18. kérdés, pedagógus kérdőív 16. kérdés, tanulói 

kérdőív 15. kérdés. Az eredmények nyilván nem mentesek a szubjektivizmustól, mégis kifejezik a 

diákok személyes törődés iránti igényét. Az intézményi önértékelés megállapítása szerint törekedni 

kell a nevelőtestületen belül az egységes követelmények alkalmazására, következetes betartatására 
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(IV.1.4.) 

 

2007-től megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus végzi a gyermek és ifjúságvédelmi 

feladatokat. Rendszeresen felmérik és figyelemmel kísérik az óvónők, az osztályfőnökök és a 

csoportvezetők segítségével a rászoruló családok gyermekeit. 

Az iskolában kevés a halmozottan hátrányos tanuló (2), és a hátrányos helyzetű tanuló (45), 

ezért a tennivaló is kevesebb. A támogatásra nem jogosult kétgyermekes családok életében is 

nehézséget jelent a mai gazdasági helyzet, ezért fontos cél volt a szociálisan nehéz helyzetben levő 

gyerekek, családok támogatása. Létrehozták a „Szent Margit Szociális Alapot", a „Mindenkinek 

használni" Alapítvány, a Szülői Munkaközösségek és a Diákönkormányzat együttműködésével. 

Mottója: Mt 25,40: „Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, 

velem tettétek". 

Az alap létrehozásának célja a szociálisan nehezebb helyzetben lévő (sokgyermekes, 

gyermekeiket egyedül nevelők, átmenetileg anyagi nehézségekkel küzdő) családok támogatása. Az 

alap segítségével  több tanulónak tudnak felváltva, több hónapon át ingyen étkezést biztosítani, 

valamint lehetőség nyílik több tehetséges tanuló versenyeinek támogatására is. Az osztálykirándulások 

anyagi megsegítésére, valamint az ingyen tankönyvre nem jogosult, de anyagi nehézségek között 

élő családok tankönyv költségeinek enyhítésére, továbbá kulturális programok támogatására is 

segítséget tudnak így biztosítani az intézmény valamennyi egységében. A gyermekvédelmi felelős 

részt vesz a Szociális Alap támogatásainak elosztásában. 

További támogatásokat tud az intézmény biztosítani a rászoruló gyerekeknek különböző 

szervezetek támogatásából. A konyhát üzemeltető vállalkozóval kötött szerződés szerint havonta 5 

iskolai és 5 kollégista tanuló ingyen étkezik. Évek óta 2 kollégista étkezését támogatja a Pécsi 

Jótékonysági Nőegylet, s az idén 12 általános iskolás gyermek étkezését is felvállalták. Támogatást 

biztosít a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete is, a kollégiumban pedig alkalmanként 

ruhaadomány osztást szerveznek a rászorulóknak. 

Az előző ellenőrzés óta sokat javult az iskolában a hitélet. Családias, szeretetteljes légkörben 

igyekszik az intézmény a rájuk bízott gyermekeket nevelni. Az intézmény összevonás után az 

első évben Sixtus atya jelenléte, munkája segítséget  és lendületet adott a lelki élet felrázására 

minden intézményegységben. Az elmúlt két évben nem volt az iskolában  kijelö lt  spirituális 

vezető. Nagy reményekkel várják a kinevezett spirituális hatékony tevékenységét. Az iskolai 

reggeli imádságokat (kedden a felső, pénteken az alsó tagozatnak) és a kollégium esti imádságos 

programjait az épülettel egybe épült oratóriumban tartják. Évi négy szentgyónás biztosított minden 

osztálynak külön gyóntató pappal. Havonta közös iskolai szentmise van, vasárnaponként osztálymise, 

valamint heti egy alkalommal szülő-tanár ima. Heti rendszerességgel van ministráns szakkör. A más 

iskolából jött gyermekek felkészítésére négy hónapon át kéthetente van lehetőség, és különbözeti 

vizsgát kell tenniük hittan tárgyból. 
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A pedagógusok mindkét tagozaton és a zeneiskolában magasra értékelték az intézmény 

katolikus szellemiségét és a hittan tanítás színvonalát: alsó tagozat: 4,64, felső tagozat: 4,79, 

zeneiskola: 4,75; alsó tagozat 4, 86, felső tagozat 4, 77, zeneiskola: 4,14 pedagógus kérdőív 1-2. 

kérdés). 

Az iskola katolikus arculatát a szülők az alsó tagozaton nagyra értékelik, megfelelőnek tartják a 

hittan tanítás színvonalát és elégedettek az iskola kínálta lehetőséggel, hogy gyermekük hite fejlődjön 

és elmélyüljön (szülői kérdőív 1. kérdés: 4,77, 2. kérdés:4,74, 3. kérdés: 4, 77). A felső tagozaton a 

szülők, illetve a diákok ezt a területet egy kicsit gyengébbnek ítélik meg, de még mindig jónak tartják 

(szülői kérdőív felső tagozat 1. kérdés: 4, 52, 2. kérdés: 4,48, 3. kérdés 4,55, tanulói kérdőív 1. kérdés 

alsó tagozat:  4,55, felső tagozat: 4,33. 3. kérdés alsó tagozat: 4,57, felső tagozat: 4,55). Ez  az 

eredmény összhangban van az interjúk során a szülők által megfogalmazott véleményekkel. Fontosnak 

tarják a vallási alapokon való nevelést. Ebben számítanak a vallásukat elkötelezetten gyakorló 

családokra. Az iskola szülői, tanári és diák közössége igazi nagy családot alkot, ahol mindenki ismer 

mindenkit. Az iskolai nevelés eredményeként nemcsak a gyermekek, de a családok egy része is aktív 

vallásgyakorló lett. Lépéseket tettek a karitatív munka elindítására, de ez még nem hozta meg a kívánt 

eredményeket. 

Arra a kérdésre, hogy az erkölcsi nevelés kiemelt feladat az iskolában és a nevelők példájukkal 

és tervszerűen is segítik a jellemformálódást, a pedagógusok és a szülők is inkább elvárásuknak, mint 

elégedettségüknek adtak hangot. Az alsós pedagógusok 4,57, a felsősök 4,36; az alsós tanulók szülei 

4,65; felsősök 4,17 (pedagógus kérdőív 22. kérdés, szülői kérdőív 24. kérdés). A tanulók kulturált 

viselkedését viszont mindkét tagozaton a pedagógusok és a szülők egyaránt igen alacsony átlaggal 

jellemezték: pedagógusok 3,77-3,71, a szülők 4,42-3,97 adtak (pedagógus kérdőív 6., szülői kérdőív 5. 

kérdés). 

A tehetséggondozáshoz az intézmény igyekszik minden segítséget megadni. A tanórán kívüli 

foglalkozások választéka nagyon színes. Szakkörök (színjátszás, néptánc, rajz,  ministráns, német, 

természettudományos), fakultációk (angol, matematika, tánc, agyagozás, felvételi előkészítő 

magyarból, matematikából), sportfoglalkozások (torna, labdarúgás, labdajáték), valamint versenyekre 

való felkészítés formájában biztosítják a tehetséggondozást. Az iskola eredményesen segíti a tanulókat, 

hogy felfedezzék és kibontakoztassák egyéni képességeiket. Ezt a területet a szülők, pedagógusok és 

diákok is megfelelőnek tartják: szülők 4,63-4,34-4,71, pedagógusok 4,5-4,57-4,50, tanulók 4,71-4,51- 

4,30 (szülői kérdőív 11., pedagógus kérdőív 12. tanulói kérdőív 9. kérdés). 

A felzárkóztatás terén a munka nagy részét az iskolában szakképzett fejlesztőpedagógus és 

logopédus végzi. Ezen a téren is előrelépés történt az előző intézményértékelés óta. A 

fejlesztőpedagógus az intézmény alkalmazottja. Mindketten lelkiismeretesen, nagy odaadással végzik 

munkájukat. A tanítókkal és szülőkkel is egyaránt jó kapcsolatot alakítottak ki, így folyamatosan 

tájékozódnak, illetve tudnak információt nyújtani a tanulási, beilleszkedési vagy sajátos nevelési 
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igényű tanulókról. Dokumentációjuk pontos, precíz. Ezen kívül egyéni, illetve kiscsoportos 

felzárkóztatást biztosít az iskola minden alsós osztályban, és felső tagozaton matematikából és 

magyarból, valamint a természettudományos tantárgyakból. 

Felső tagozaton a tanulószobai részvétellel igyekeznek biztosítani a felzárkóztatást, illetve 

módszertani megújulással, az interaktivitás fokozásával is igyekeznek a gyengébb képességű tanulókat 

segíteni. Ezt támasztja alá helyszínen szerzett tapasztalat is. Majdnem minden osztályteremben 

található projektor, melyet a pedagógusok többsége rendszeresen használ az oktatáshoz. A módszertani 

megújulásra is kiváló példákat láthattak a szakértők az óralátogatások során. A drámapedagógia, 

differenciált oktatás, változatos munkaformák alkalmazása mindennapi bevált gyakorlat lett az oktató- 

nevelő munkában. A kérdőívek tanúsága szerint az iskola eredményesen segíti a tanulmányi 

szempontból hátrányba került, lemaradó tanulókat a felzárkóztatásban: az alsós pedagógusok 4,5, a 

felsős pedagógusok 4, 29, a szülők az alsó tagozaton 4, 79, a felső tagozaton 4, 31-re értékelték. A 

diákok az alsó tagozaton is több segítséget várnak 4, 24, de a felső tagozaton javítandónak vélik azt a 

területet 3, 8. (pedagógus kérdőív 13., szülői kérdőív 14., tanulói kérdőív 12. kérdés). 

Az egészségnevelés területén számos új kezdeményezéssel igyekeznek a tanulók figyelmét 

felhívni az egészséges életmód fontosságára, mint pl. egészségtan modul bevezetése, egészségnevelési 

hét, sportnap, lelki napok, lelki egészség projekt, úszás 1-2. osztályban, szakkörök, családi napon 

egészségkuckó, iskolai gyümölcs-program biztosítása az alsó tagozaton. Az osztályfőnöki órákon 

rendszeresen segít az egészségnevelési  munkában az iskolai védőnő. A több újonnan bevezetett 

program ellenére sem elégedettek a jelenlegi helyzettel, mert nincs az iskolának megfelelő tornaterme, 

így a sportolási lehetőségek korlátozottak és az iskolai büfé kínálatát is lehetne egészségesebbé tenni. 

A környezeti nevelést segíti a papírgyűjtés megszervezése, időközönként közös szemétszedés 

az iskola területén belül és a tisztasági verseny felsős tagozaton, valamint időről időre az iskolai 

projektekben is megjelenik a környezetvédelem témája (pl. vízprojekt). Ezen a területen további 

fejlődés lenne szükséges (Önértékelés) és szeretnék újraindítani a szelektív hulladékgyűjtést is. 

A nevelés területei a zeneiskolában 
 

Fontos esemény a zeneiskola életében a 2007-ben elért kiváló minősítés, melynek értelmében a 

zeneiskola állami finanszírozása nem változott. (Azok az iskolák, melyek „csak” minősített alapfokú 

művészetoktatási intézményi minősítést érték el, a normatíva felével tudnak gazdálkodni). A 

zeneiskolai tanárok szakmai felkészültsége jó. A tanárok figyelembe veszik a tanulók életkori 

sajátosságait, a tanórák légköre segíti a zenetanulás eredményességét. 

A zeneiskolai felvételi meghallgatás minden tanév márciusában van. A meghallgatáson a 

tanulók zenei képessége alapján rangsort készít az intézmény, melynek alapján a jobb hallású gyerekek 

zeneiskolai felvételt nyerhetnek. A zeneiskola növendékei kevés kivétellel az iskola diákjai is. A 

zeneiskolai tanárok az általános iskola tanáraival, tanítóival törekednek arra, hogy együttműködésük, a 

zeneiskolai órák és a délutáni foglalkozások összeegyeztetése gördülékeny legyen. Ez részben sikerült, 



39  

de az akadozó kommunikáció miatt ez időnként problémákat okozott. A különböző 

intézményegységek vezetői, zeneiskolai munkaközösség-vezetője vezetőségi megbeszéléseken 

informálódnak, és adják tovább a tudnivalókat. 

A tanulók az általános iskola első évfolyamában – ami egyben a zeneiskolai tanulóknak 

előképzős évfolyam is – szolfézstanulással alapozzák meg a zenei tudásukat. Nagyon jó gyakorlat, 

hogy az iskola felvállalja az előképző évfolyamok indítását, megszervezését. Az idei tanévben az 

előképzősök száma a teljes zeneiskolai létszám 24%-a. Három előképzős osztály indult 

szeptemberben, ezzel a létszámmal a zeneiskola tanulói utánpótlása biztosított. A munkatervben utalás 

van arra, hogy az idei évben, 2012 márciusában,  lesz az egyik kolléga által összeállított 

hangszerbemutató. Az elméleti és a hangszeres tanárok jó együttműködését bizonyítja a zeneiskolai 

felvételi előkészítése, megszervezése és lebonyolítása is. 

Az iskola évente több hangversenyt szervez, illetve bekapcsolódik a város zenei életébe. Tanári 

hangversenyek, növendékhangversenyek, családi hangversenyek, búcsúzó 8-osok hangversenye, 

CINKE gála és a városi Ádventi hangverseny. A hangversenyeken a növendékek bővülő repertoárjukat 

a pedagógusok, a szülők és az osztálytársaik előtt mutatják be, azonban a közönség számának 

gyarapítása fejlesztendő feladat az intézmény számára. 

A zeneiskolai tanárok többnyire elégedettek a tanulók munkafegyelmével. Csak a rendszeres 

gyakorlás mellett tudnak folyamatosan haladni a tananyaggal, de vannak olyan tanulók (elenyésző 

számban) akiknél a hangszeres gyakorlás nehézséget jelent. 

A zongorakorrepetíciós feladatokat a kötelező óraszámok keretein belül az iskola zongora 

tanárai látják el. 

A zeneiskolai tanárok a kérdőíveken a hiányzások elfogadható mennyiségére, a diákok pontos 

órakezdésére, 3,63-os átlagot adtak. A tanulók ugyanerre a kérdésre hasonló (3,95-ös) átlagot adtak. A 

zeneiskolai tanárok az óra alatti fegyelmet 3,88-os átlaggal minősítették. Ezzel az állítással a 

növendékek válaszaiból kapott 3,87-os átlag is összhangban van. A szakértői csoport javasolja, hogy 

ezekkel a problémákkal az iskolavezetés és a zeneiskolai tanárok értekezleten foglalkozzanak, és 

közösen alakítsanak ki stratégiát a pontosság, a tanórai fegyelem erősítésére és a külső zavaró 

körülmények elhárítására a zeneiskolai oktatás területén. 

A nevelés területei a kollégiumban 
 

A kollégium legfontosabb feladata, hogy bentlakói számára biztosítsa a nyugodt munkalégkört, 

amelyben felkészülhetnek a másnapi óráikra, valamint tartalmas szórakozással és pihenéssel tölthessék 

el a szabadidejüket. 

Az itt folyó legfontosabb tevékenység, a stúdiumi munka a szó valódi jelentésének megfelelően 

csendben, fegyelmezetten, hatékonyan folyik. A 4,71-os tanulmányi átlag alattiaknak kötelező a 

tanulószobában tanulni, a többiek a szobájukban tanulhatnak. Lehetőségük van a könyvtár és a 

számítógépterem használatára. A tanulás  rendjét a nevelőtanárok felügyelik.16.00-19.00-ig tart a 
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stúdium (tanulópárok, önellenőrzés, tanári ellenőrzés, a helyes időbeosztás kialakítása). 

A nevelőtanárok folyamatosan nyomon követik a rájuk bízott kollégisták tanulmányi 

kötelezettségének teljesítését: heti szinten ellenőrzik a beírt jegyeket, rendszeres kapcsolatot tartanak 

az iskolákkal. Havi szinten értékelik csoportjuk tanulmányi átlagát a csoportfoglalkozásokon. 

Tanulópárok kialakításával teszik még hatékonyabbá a tanulást. A tanulmányok romlása esetén 

értesítik a szülőket, felveszik a kapcsolatot az érintett szaktanárokkal. 

A kollégistákat 7 tanulócsoportba sorolták és valamennyi tanulócsoport a csoportvezető tanára 

segítségével, annak állandó jelenléte mellett, vagy másik tanár csoportja mellé integrálva készül az 

iskolai kötelezettségek teljesítésére. 6 csoportnak van tanulószobája. A beosztás nem könnyű, hiszen a 

tanulószobákban délutáni általános iskolai programok vannak. 

Az életkorok különbözősége más-más tanulási módszert, hozzáállást igényel. A 

tanulócsoportok kialakításánál igyekeznek ezt is figyelembe venni. 

A hátrányos helyzetű, tanulmányokban lemaradt, különböző tudásszintű, de igyekvő diákokat 

fokozott figyelem övezi. A nevelők a diáktársak segítségével mindent elkövetnek a hiányosságok 

pótlása érdekében. Örvendetes, hogy az előző komplex óta tovább növekedett a nevelőtestület szakos 

ellátottsága:   magyarból,   történelemből,   angol   és   francia   nyelvből,   kémiából,   matematikából, 

biológiából, hittanból tudnak korrepetálni. 

A felzárkóztatást különösen az elsős tanulók igénylik, hiszen nagy tudásszintkülönbséggel 

érkeznek. Az egyéni foglalkozások, a fokozottabb ellenőrzés és a tanulópárok kialakítása segíti őket a 

felzárkóztatásban. Szükség esetén a felsőbb évfolyamos diákok korrepetálják a kisebbeket, sőt az 

általános iskolában is vállalnak korrepetálást. A  kollégium felzárkóztató tevékenységével a 

pedagógusok 4,73), a szülők (4,41) és a diákok (4,52) elégedettek (pedagógus kérdőív 13. kérdés, 

szülői kérdőív 13. kérdés, tanulói kérdőív 10. kérdés). 

A tehetséggondozás terén a tanulmányi munkára és az egyéb értékekben rejlő 

tehetségfejlesztésre épít a kollégium. Képességfejlesztő szakköröket indítanak, és a tananyag 

gazdagítását segítő foglalkozásokat szerveznek: kézműves szakkör, szabás-varrás-horgolás, Mozdulj!, 

sütés-főzés, bibliakör, filmklub, orosz, lengyel nyelv, színházbarátok köre. A tehetséges diákokat a 

kollégiumok részére szervezett vetélkedőkön, versenyeken indítják (helyesírási verseny, 

szavalóversenyek, városismereti-történelmi verseny, sportvetélkedők, megyei Ki, mit tud?, Pécsi 

Országos Diákfesztivál). 

A tehetséges növendékek nagyban hozzájárulnak a kollégiumi műsorok színvonalának 

növeléséhez. 

A végzősöket segítik a pályaválasztásban: megismertetik velük a munkaerő-piaci igényeket, 

továbbtanulási lehetőségeket, szakmákat. A már végzett diákok – visszatérve a kollégiumba – 

élménybeszámolót tartanak az éppen általuk választott felsőoktatási intézményről. De a Munkaügyi 

Központban szervezett szakbemutatón és képességvizsgáló foglalkozásokon is részt vesznek. 
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A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjának megfelelően a csoportfoglalkozások 

tervezetten történnek. A vizsgálat során igazolódott, hogy a kollégiumban dolgozó pedagógusok 

módszertani kultúrája, szakismerete magas szintű. A csoportfoglalkozások célzott, valódi nevelési 

helyzetek színterei: a szülők és a felnőttek világáról, saját jövőbeli elképzeléseikről, álmaikról, 

jövőjükről cserélnek eszmét a kollégisták. Interaktív módszerek alkalmazásával vonják be a 

foglalkozások témáiba a diákokat. A kollégiumi foglalkozásokat – stúdiumok, szakkörök, 

korrepetálások, csoportfoglalkozások, pasztorális foglalkozások – változatos formák és módszerek 

jellemzik. 

Egyén és közösség kapcsolata, nevelése. A vizsgálat idején kitöltött kérdőívekből és az 

interjúkból kiderül, hogy a kollégisták nagy része szeret a kollégiumban élni. Ez a gyakorlatban 

mutatja az egyén helyét a közösségben és a közösség szerepét az egyén életében. 

A kollégium nevelőtestülete kiemelt fontosságú kérdésként kezeli a közös értékrend mentén 

megszervezett közösségformálást. Mindent megtesznek azért, hogy növendékeik otthonosan érezzék 

magukat, és igényük legyen a kulturált környezetre, viselkedésre. A közösségformálás elsődleges 

helye  a tanulócsoport.  A tanulócsoport tagjai a  szakkörök,  versenyek,  azonos érdeklődési körök 

egymásra találásával alakulnak kisebb csoportokká, már kiszakadva a tanulócsoporti közösségből. 

A kulturált életmódra nevelést szolgálják az egészségnevelő programok: szobarend ellenőrzés, 

jutalmazás, a korosztályok közötti kapcsolatok fejlesztése, a szociális érzékenységre nevelés (Idősek 

Otthonába látogatás). Bővültek a sportolási lehetőségek, csökkent a szobák zsúfoltsága, a háló- és 

tanulószobák, valamint a szociális helységek felújítása megtörtént. Bár a kollégium tárgyi feltételei 

javultak, lényegesen jobb, kulturáltabb körülmények között lakhatnak a kollégisták, a kérdőívek 

eredményei inkább az elvárásokat tükrözik. Pedagógusok 4,09-4,18, szülők 4,25-4,11, diákok 3,71- 

3,25 (pedagógus kérdőív 23-24., szülői kérdőív 24-25., tanulói kérdőív 17-18. kérdés). 

A kollégiumi nevelés kiemelt célja a katolikus erkölcsi értékeknek megfelelő közösség 

kialakítása: az egymást tisztelő, segítő, egymásért tenni akaró, felelősséget vállaló, ha kell, áldozatot 

hozni tudó közösség a diákok kérdőívén az erre a kérdésre adott átlag alapján (4,09) egyelőre vágy és 

elérendő cél (11. kérdés). A szülők – gyermekeik elbeszélése alapján – megfelelőnek tartják a 

kollégium közösségi szellemét 4,48 (szülők kérdőíve15. kérdés). 

Egy katolikus szellemiségű intézményben fontos hogy a fiatal belekóstoljon  a keresztény 

közösségi életbe is. Megtapasztalja azt, mit jelent Jézus szava: „ahol ketten hárman összejönnek az én 

nevemben, közöttük vagyok én is”. A kollégiumnak ismét van spirituálisa, aki hetente egyszer látogat 

el a kollégiumba. A diákok kiemelték a spirituális atyával való találkozás, lelki beszélgetés 

jelentőségét. Szinte ünnepként várják a vele való találkozás, beszélgetés, gyónás lehetőségét. 

Elmélkedésre, elcsendesedésre, imádságra a Csend szoba áll a diákok rendelkezésére. Fontos szerep 

jut adventben a rorátéknak, májusban a litániáknak. A kollégisták 60%-a jár egyházi iskolába, de a 

többiek között is vannak, akik elkötelezettségükkel példát mutatnak a társaiknak. A vallási nevelés a 
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pedagógusoktól (4,82) és szülőktől (4,55-4,59) minősítést kapott (pedagógus kérdőív 1-3. kérdés, 

szülői kérdőív 1-2. kérdés), a diákok szintén jó értékeket (4,52-4,58) adtak a hasonló tartalmú 

kérdésekre (1-2. kérdés). 

A kollégisták iskolai elfoglaltságai miatt kevés idő marad pihenésre, szabadidőre. A város 

kulturális élete sok lehetőséget kínál a tanulóknak: Örökség Fesztivál, Egyetemi Napok, hangverseny, 

színház. A kollégiumi hagyományokhoz kötődő programokat, pl. Kollégiumi Napok, Ifjúsági Galéria 

stb. kiegészítik a nemzeti és egyházi ünnepekről való megemlékezések. 

A nevelők kiemelten fontosnak tartják a diákokkal való egyéni, személyes törődést: 4,82 (16. 

kérdés:). A szülők szerint gyermekük megfelelő egyéni figyelmet kap: 4,55 (17. kérdés:), a diákok 

viszont szeretnék, ha nevelőikkel nemcsak a tanulásról, hanem személyes gondjaikról, az őket 

foglalkoztató kérdésekről is tudnának beszélgetni 4,09 (12. kérdés). 

A kollégium minden pécsi középiskolával (16), társintézménnyel együttműködik, jóllehet a 
 

különbözőségek miatt nehéz közös nevezőre hozni a különféle helyekről érkező diákok nevelését. Ez a 

kapcsolattartás elsősorban az osztályfőnökökkel történik, rendkívüli esetekben azonban a 

szaktanárokat is felkeresik a csoportvezetők. Az osztályfőnököket meghívják a kollégiumba, részt 

vesznek egymás rendezvényein. Sajnos nem minden osztályfőnök él ezzel a lehetőséggel. A 

kollégiumi munkaterv kapcsolódik az iskolai programokhoz. A csoportvezető tanárok is többször 

felkeresik az év folyamán az iskolákat a tanulói érdemjegyek kiírása, vagy a tanuló osztályfőnökével 

történő egyeztetés céljából. Egyes esetekben telefonon is értekeznek egymással. A kollégium egészét 

érintő kérdésekben a kollégiumvezető lép kapcsolatba az iskolák igazgatóival. A kollégium jó 

kapcsolatokat ápol a városi gimnáziumokkal, egyháziakkal és önkormányzatiakkal egyaránt. 

A szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségéről a tanévnyitó szülői értekezlet alkalmával adnak 

tájékoztatást, de a kollégium alapdokumentumaiban is – megfelelve a jogszabályi kötelezettségeknek – 

helyet kapnak a kapcsolattartás formái. Tanév közben a kollégiumi fogadóórákat az iskolai 

fogadóórákhoz igazítják. Nyílt napokon a szülők ellátogatnak a kollégiumba, a rendezvényekre is 

meghívják őket. Félévkor szöveges értékelést küldenek a szülőknek gyermekük kollégiumi 

tevékenységeiről. A kollégium vezetője telefonon, e-mailben és személyesen is tartja velük a 

kapcsolatot. A távolság és anyagi okok miatt a kollégiumi programokon kevés szülő tud részt venni. 

Mindhárom kérdőíven eltérő értéket kapott a szülők kollégiumi életben történő bevonása, 

részvétele (szülőktől: 2,85, a diákoktól: 3,59, a tanároktól: 3,91). Ebből is látszik, hogy a diákok 

szeretnék, ha szüleik aktívabban részt tudnának venni a kollégiumi programokban (szülői kérdőív 32., 

tanulói kérdőív 22., pedagógus kérdőív 46. kérdés). Az eredmények ellenére jelentős előrelépésnek 

értékelik a kollégiumi nevelők, hogy a szülői aktivitás növekedett az előző évekhez képest, és 

megalakult a kollégiumi szülői közösség. 

A kollégium diákjai – a helyszíni vizsgálat  tapasztalatai alapján – jól neveltek, nyitottak, 

udvariasak. A foglalkozásokon, bár nem mindig aktívak, véleményüket szabatosan fejezik ki, 
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ugyanakkor az életkorukra jellemző vidámsággal élik mindennapjaikat. 

A diákság képviselőivel készült interjú, a kérdőívek, valamint a vizsgálat idején személyesen 

tapasztaltak alapján elmondható, hogy szívesen töltik napjaikat az intézmény falai között. Érdekeik 

képviseletére a kollégiumban segítő tanár irányításával diákönkormányzat működik. A kollégiumot 

érintő döntések előkészítésében szeretnének hatékonyabban részt venni: 3,56 (tanulói kérdőív 8. 

kérdés). A diákok sokirányú lekötöttsége miatt nehézkes a diákszervezet működése. 

A nevelőtanárok és a kollégisták kapcsolata, viszonya jónak mondható, közvetlen, őszinte, a 

kölcsönös bizalomra épül. Fegyelmi eljárás nem volt az utóbbi négy évben, kisebb fegyelmi vétségek 

történtek. Néhányan igazgatói figyelmeztetésben, illetve csoportvezetői figyelmeztetésben részesültek 

a kimenőelvonás mellett. 

A diákok egymáshoz való viszonya a korosztályuknak megfelelő képet mutatja. Előfordulnak 

problémák, amelyek a nevelőtanárok segítségével megoldhatók. A diákok jó közösségnek tartják 

csoportjukat, összetartók, kölcsönösen odafigyelnek egymásra. 

Valamennyi pedagógus kiemelten foglalkozik a gyermek-és ifjúságvédelemmel, elsősorban a 

prevencióval. Minden diákkal beszélgetnek a csoportvezetők helyzetfeltárás céljából. 

Az intézmény valamennyi diákja és dolgozója részesül tűz-, és balesetvédelmi oktatásban. 
 

A tanítás-tanulás folyamata 
 

Az óvodapedagógusok jobban bevonják a családokat a hitre nevelésbe, élőbbé vált a 

kapcsolatuk a fenntartó képviselőjével, az óvodai életen belül több teret biztosítanak a szabad játéknak, 

az egyes tevékenységi formák tartalma kidolgozottabb. Egységes dokumentumokat készítettek, 

melyeknek a folyamatos felülvizsgálatára törekednek. 

A gyermekek egyéni fejlesztésének személyi (segítő szakemberek) és tárgyi (7. csoportszoba) 

feltételei bővültek. 

Pozitív tanítói visszajelzésekkel büszkélkedhetnek: kiemelkedőek a gyermekek matematikai 

ismeretei, a szabályokat képesek követni, a mesét türelmesen végighallgatják, hatékony az 

iskolaérettségi vizsgálatuk, az intézménytípusok egymásra épülése eredményesebb. 

Az óvodában a gyermekek motiválása, aktivizálása az egyéni képességfejlesztést segíti.  A 

csoportnaplókban  és  a  hálótervekben  a  tervezés  a  tárgyi  koncentrációra  épül.  Megvalósul  a 

dokumentáció és a nevelési folyamat összhangja. A nevelőmunka színvonala kiemelendő, melyet az 

óvodapedagógusok módszertani kultúrája alapoz meg. A helyszíni foglalkozás látogatás eredményei:  

Az óvoda környezete: a csoportszobák állapota, berendezése, eszközellátottsága: 4,5 

A nevelő munka minősége: 
 

 A csoport légköre, az óvodapedagógus és a gyermekek kapcsolata: 4,8 
 

 Játéktevékenység, játékidő biztosítása: 4,8 
 

 A gyermekek egyéni képességeinek figyelembe vétele a játék területen: 5,00 
 

 A gondozás területén: 4,8 
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 A tevékenységekben megvalósuló tanulási folyamat területén: 4,7 
 

 A gyermekek egyéni képességeinek figyelembe vétele a gyermeki munka területén: 5,00 
 

 Tervezettség, dokumentáció és a nevelési folyamatok összhangja: 4,5 
 

 A gyermekek motiválása, aktivizálása: 4,6 
 

 Óvodapedagógus módszertani kultúrája: 4,7 
 

 A nevelőmunka színvonala: 4,9 
 

 Keresztény tartalom megjelenése: 4,7 
 

 Az óvodapedagógus és dajka munkájának összhangja: 5,00 
 

A nevelő munka eredményei: helyi sajátosságok megvalósulásának összhangja a nevelési programmal 

és az óvoda mindennapjaival: 4,7 

Az intézményi önértékelés szerint az általános iskolában minden tőlük telhetőt megtesznek a 

pedagógusok  az   intézményi  feladatoknak  a   tanítás-tanulás   hatékonyságára,   eredményességére 

vonatkozó célkitűzései megvalósításáért. Ezt a folyamatot elsősorban az óralátogatásokon szerzett 

tapasztalatok, a tanmenetek elemzése, valamint az intézményvezető, a vezető-helyettesek, 

munkaközösség-vezetők, a pedagógusok, szülők és diákok körében készített interjúk alapján tudja a 

szakértői bizottság értékelni. Az intézményben folyó oktató-nevelő munkát minden intézménytípus 

alapvetően pozitívan ítéli meg: 4,68-4,64-4,63-4,27 (pedagógus kérdőív 37. kérdés); 4,76-4,59-4,64- 

4,48; (szülői kérdőív 29-28. kérdés); 4,6-4,17-4,42-4,02 (tanulói kérdőív 25-21. kérdés). Ez a 

minősítés alapozza meg az intézmény jó hírnevét, vonzerejét. 

A tanítás-tanulás folyamatának megtervezésekor a pedagógusok 100%-a készít tanmenetet. A 

szakértők örömmel állapították meg, hogy a napi oktató munkát meghatározó tanmenetek készítése 

elvárás az iskolavezetés részéről. Az esetek többségében alaposan kidolgozott tanmeneteket 

bocsátottak rendelkezésünkre a kollégák, igen jó, saját készítésű tanmeneteket is láttunk, de 

többségben voltak a tankönyvkiadók által készített kész tanmenetek. 

Ezen a gyakorlaton az iskolai önértékelés szerint is szükséges lenne javítani. A pedagógus 

felkészültségének megfelelő, az adott osztályhoz alkalmazkodó jó tanmenet alapvető eszköze, segítője 

lehet a minőségi munkának. Érdemes erre nagyobb gondot fordítani, hiszen a tanulás folyamata nem 

véletlenszerű tevékenység, hanem átgondolt, az adott tanulócsoportra szabott, szükség esetén 

változtatásra is alkalmas tervezést igényel. A tanmeneteket a munkaközösség vezetők és az igazgató 

ellenőrzi, ill. látja el kézjegyével. Óravázlatot a pedagógusok többsége készít, jóllehet ez nem kötelező. 

A pedagógiai adminisztráció pontos, alapos. A naplókban és az ellenőrzőkben elég osztályzat 

van. A tanulók füzetvezetése általában rendezett és gondos, főként az alsó tagozaton gyakori a tanári 

ellenőrzés, kézjegy. A dolgozatok és a teljesítmények értékelése korrekt, a tanulót és a szülőt 

megfelelően tájékoztató. 

A látott tanórák, foglalkozások szakmailag színvonalas, jól szervezett és felépített órák voltak. 

Valamennyi iskolatípusban változatos oktatásszervezési eljárásokat alkalmaztak, gazdag módszertani 
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eszköztárat vonultattak föl a pedagógusok. Az előző komplex vizsgálat a még fejlesztendő területek 

között jelölte, meg, hogy a látott órákon többnyire frontális osztálymunkát tapasztaltak a szakértők. A 

jelen ellenőrzés megbizonyosodott arról, hogy ezt felváltotta a csoportmunka, páros munka és az 

egyéni foglalkoztatás. A pedagógusok módszertani kultúrája sokat fejlődött az elmúlt időszakban. 

Rendszeresen hívnak előadókat, (pl. tanulásmódszertan, projektmunka), látogatják egymás  óráit, 

illetve külső továbbképzéseken is szívesen részt vesznek a pedagógusok, fontosnak tartják szakmai 

fejlődésüket. A tapasztalatokat a munkaközösségi értekezleteken átadják át egymásnak. 

A tanulók motiválását  és bevonását  a tanulási folyamatba jelentősen segítik a szemléltető 

eszközök (projektor), a világosan és egyértelműen megfogalmazott kérdések, a folyamatos tanári 

értékelés, dicséret. Sajnálatos módon osztályzattal értékelt szóbeli feleletre a látogatás alkalmával nem 

került sor. A tanulók aktívan együttműködtek az órát vezető tanárral. 

Az órák többségében a pedagógusok értékelték az egyéni teljesítményeket, az értékelés 

személyre szóló  és ösztönző  volt.  Fontos  módszertani eszköz a tanóra végi értékelés:  a tanulók 

aktivitásának, együttműködésének minősítése egyénileg és csoportosan is, az órai munka közös 

értékelése. 

A nevelési lehetőségek (hitéleti, tantárgyközi kapcsolatok, a tanórán adódó nevelési problémák) 

kiaknázására is sor került minden órán. 

A tanítási órák légköre általában nyugodt, oldott és egymásra figyelő, együttműködő volt. 

Pontosan érzékelhető volt, hogy a tanítási órát pedagógusok és diákok egyaránt komolyan veszik, a 

szellemi gyarapodást fontosnak tartják. A diákok többsége törekvő. Sok jó képességű és tanulmányi 

eredményű tanuló van közöttük, akik értékelik tanáraik erőfeszítéseit. 

A szakértői csoport az alábbi szempontok szerint értékelte a látott tanórákat: 

A szaktanárok módszertani felkészültsége: 

alsó: 4,77 felső: 4,66 zeneiskola: 5,00 

A tanulók motiválása: alsó: 

4,88 felső: 4,66 zeneiskola: 4,50 

A tanulók aktivizálása: 

alsó: 4,77 felső: 4,77 zeneiskola: 4,71 

A tanulók egyéni és csoportos munkájának értékelése: 

alsó: 4,88 felső: 4,66 zeneiskola: 5,00 

Nevelési lehetőségek: 

alsó: 4,44 felső: 4,66 zeneiskola: 5,00 

A tanítási óra légköre: 

alsó: 4,77 felső: 4,66 zeneiskola: 5,00 
 

A diákok tisztában vannak a követelményekkel, az elvárásokkal és megfelelő visszajelzést 

kapnak az értékelések eredményeiről. (A felső tagozatos diákok a 6. kérdésre lényegesen alacsonyabb 

értéket adtak, mint az alsó tagozatosok.) Az átlagok alapján mindkét csoport úgy véli, sokat kell 

tanulnia: 4,17-4,18; 4,55-3,98; 4,38-4,12 (tanulói kérdőív 5-7. kérdés). Ugyanezeket a területeket a 

pedagógusok: 4,45-4,36; 4,73-4,43; 4,68-4,29-os átlaggal minősítették (pedagógus kérdőív 8-9-10. 
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kérdés). Mindkét értékelés rávilágít, hogy a felső tagozatos tanulók életkori sajátosságai miatt a 

tantervi követelmények teljesítése igen nagy feladatot ró a szaktanárokra. A szülők szerint az iskola 

követelményei reálisak, az értékelés rendszere világos, átlátható: 4,91-4,45 (Szülői kérdőív 8. kérdés). 

A tanulók munkafegyelmét a kérdőívekben az oktatás valamennyi résztvevője a felső tagozaton 

lényegesen alacsonyabb átlaggal értékelte, mint az alsó tagozaton: „A diákokra jellemző a 

fegyelmezett munka” kérdésre a felsős tanulók 3,86-ot, az alsósok 4,67-ot adtak (tanulói kérdőív 3. 

kérdés). Ugyanerre a kérdésre a felsőben tanítók 3,84-ot, az alsóban oktatók 4,61-ot adtak (pedagógus 

kérdőív 4. kérdés). A felső tagozaton tanuló diákok szülei igen alacsonyra, 3,59-ra értékelték az óra 

alatti fegyelmet, a tanóra zavartalanságát. Az alsó tagozaton egy egésszel jobb, 4,57, az átlag (szülői 

kérdőív 4. kérdés). Mindkét tagozaton, az oktatás mindhárom résztvevője a kérdőívekben a 

pedagógusok ellenőrző, értékelő munkáját 4,3 fölötti átlaggal értékelte. E területen a pedagógusok 4,6 

fölött értékelték tevékenységüket (pedagógus kérdőív 7-8. kérdés), a tantárgyi értékelést és az átlátható 

követelményeket a felső tagozatos diákok 3,36-ra minősítették (tanulói kérdőív 5-6. kérdés). A szülők 

és a tanulók az iskola idegen nyelv oktatásának kínálatával elégedettségüket fejezték ki:4,74-4,44; 

4,65-4,37 (szülői kérdőív 13., tanulói kérdőív 11. kérdés). Az általános iskola a helyi tantervében 

meghatározott heti 3 óra helyett a felső tagozaton heti 5 órában tanít idegen nyelvet csoportbontásban, 

a nem kötelező foglalkozások órakeretének terhére. Az idegen nyelv magasabb óraszámban való 

tanítását a nem kötelező órakeret terhére a 2006. május 22-én kelt fenntartói engedély alapján 

szervezik. 

Az iskola az ingyenes tankönyvet a tartós tankönyvek könyvtári állományba vételével, majd 

azok újraosztásával biztosítja. 

A zeneiskolai tanárok minden látott órán előjátszották a darabokat a gyerekeknek. A tanár-diák 

kapcsolat jó, személyes. A tanárok felkészültségét a diákok a kérdőíveken is elismerték. 

Tanórán kívüli tevékenységek 
 

A diákok az iskolában a tanórán kívüli foglalkozások széles skálájából választhatnak. 

Tanórán kívüli rendszeres foglalkozások: ministráns foglalkozás, színjátszó szakkör, angol-német, 

agyagozás, tánc (alsós), néptánc, rajz, okoskodó (3-4. osztály, felvételi előkészítő matematikából, 

magyarból, angol nyelvből)  heti rendszerességgel. Hetente kétszer tartanak énekkari próbát és 

felsős tánc szakkört. Az alkalomszerű foglalkozások közé tartozik a más iskolából átjövő tanulók 

felkészítése hittan tantárgyból. A 7-8. évfolyamon is folytatnak vizsgafelkészítést, a 8. évfolyamon 

mentorálják a mestermunkára készülő tanulókat. Az ünnepek előtt kézműves foglalkozáson 

tanulják meg az ajándékkészítés művészetét. 

Osztálykiránduláson évente két alkalommal vehetnek részt a tanulók. Nyári táborozást 

évente egyszer szerveznek. Osztályprogramokat is szerveznek, színházba, moziba, hangversenyre 

viszik az érdeklődő diákokat. Több program szervezését a szülők anyagi helyzete nem  teszi 

lehetővé, a sí-tábor éppen emiatt nem tud megvalósulni. 
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Az iskolai sportköröket korcsoportonként szervezik. Labdajáték az 1-2., 3-4. 

osztályosoknak, a felső tagozatosoknak, labdarúgás, torna, úszás az 1-2-3. évfolyamosoknak, 

íjászat, baranta. Alkalom szerint korcsolyázást, túrázást, kerékpártúrát vagy vándortábort 

szerveznek. Úgy látják, ezek az alkalmak a felső tagozatosoknak kevés, még sincs igény több 

foglalkozás szervezésére. 

Kiemelkedően javult az előző komplex vizsgálat óta szabadidős eszközök kínálata, 

kiemelten a sportpálya, a mászóka és az udvar felújítása. 

Tanulói étkeztetés 
 

Az óvodában saját konyha oldja meg az óvodások étkeztetését. A 2011-12-es nevelési évtől az 

étkeztetéssel kapcsolatos teendőket az élelmezésvezető és az óvodai igazgatóhelyettes együtt látja el. 

Az étrend az életkori sajátosságokhoz, a felmerülő igényekhez, az egészséges táplálkozás 

követelményeihez igazodó. 

Négy éve nincs önálló konyhája az iskolának és a kollégiumnak. A konyhát is korszerűsítették. Jelenleg 

vállalkozó üzemelteti. Változatosabb a menü. A konyhai dolgozók a vállalkozó alkalmazásában látják 

el faladataikat, így az intézménynek csak részben van beleszólása a tanulók étkeztetésébe. A kollégista 

diákok megoszthatják a napi étkezésrendelést. 

Az ebédlő felújítása megtörtént, de a méretein nem tudtak változtatni. A zsúfoltság is gondot 

okoz: kis helyen sok gyermeket kell rövid idő alatt megebédeltetni. Az általános elégedetlenség 

hatására az intézményvezetés bevonta az ebéd értékelésébe a szülői munkaközösséget – az étkeztetés 

minőségének javítása érdekében –, de a diákok véleményét is kikérik. A kérdőívek tanúsága szerint a 

minőségi elvárásokon kívül főképp a higiéniával és a kiszolgáló személyzet viszonyulásával van 

probléma. 

Az étlapok összeállításánál – lehetőség szerint – a tanulói igényeket is figyelembe kellene 

venni. A kollégiumban a diákoknak napi háromszori étkezést biztosítanak. A diákok, főként a 

kollégisták véleményére támaszkodó étlap összeállítása komfortosabbá teheti mindennapjaikat, de 

természetesen nem teljesíthető minden igény, hiszen az étkezések minőségi összeállításának az 

ÁNTSZ által előírt szigorú szabályai vannak. Azoknak a betartására, illetve ellenőrzésére viszont az 

intézményvezetésnek érdemes megkeresni a megfelelő fórumot, lehetőséget. Mindezen problémák 

ellentételezésére a kollégiumban a diákok számára a teakonyhában hűtőszekrény és mikrohullámú sütő 

biztosított. 

Adminisztráció 
 

Az óvodában a gyermekek nyilvántartásának rendje dokumentált. A nyilvántartások vezetése 

naprakész. Az óvodai ügyiratkezelésben segítségükre van az iskolatitkár. 

A dolgozói nyilvántartások tartalma az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelő. A 

pedagógiai adminisztráció alapdokumentumokkal való harmonizálása jó. Az adminisztrációban a 

tartalmi és formai egységére törekednek. A csoportok az éves munkatervben megfogalmazott célokat, 
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feladatokat a saját szerkesztésű csoportnaplóban rögzítik. A nevelési és tanítás-tanulási tevékenységek 

éves téma-és anyagtervezete teljes körűen kidolgozott. A csoportnaplóban rögzített tevékenységeket a 

Hálótervben tovább bontják. A gyermekek fejlődésének nyomon követését, fejlesztését szolgáló 

Egyéni fejlődési napló óvodai szinten egységesen kidolgozott. 

Az intézmény ügyiratkezelése az ügyrend és iratkezelési szabályzat szerint történik. A tanulók 

nyilvántartását az általános igazgatóhelyettes és az iskolatitkár végzi. A tanulók nyilvántartására 

beírási naplót vezetnek, de számítógépre is felviszik az adatokat, amely ellenőrzés is egyben. Az 

elektronikus nyilvántartások számos  fontos adatot tartalmaznak,  naprakészek,  az iskolatitkár által 

könnyen kezelhetők. A KIR rendszert az általános helyettes és az iskolatitkár kezeli. 

A dolgozók, alkalmazottak személyi adatait a gazdasági ügyintéző vezeti az adatvédelem 

megfelelő biztosításával. Munkaviszony létesítésekor a gazdasági ügyintéző állítja össze a személyi 

iratokat. A bérezéssel, juttatásokkal kapcsolatos nyilvántartások a gazdasági irodában találhatók. 

A szúrópróbaszerűen ellenőrzött iskolai dokumentumok (törzslapok, bizonyítványok, beírási 

naplók, dolgozók személyi anyagai, osztálynaplók, tantestületi értekezletek jegyzőkönyvei, éves 

tervek, egyéni fejlesztési naplók stb.) vezetése szabályos. Az osztálynaplókat első körben a 

munkaközösség-vezetők, másodszor az iskolavezető ellenőrzi. Emellett önellenőrzést is végez minden 

osztályfőnök havonta adminisztrálva. 

A zeneiskolai naplók: a főtárgyi, kamarazene és szolfézs naplók, kisebb hiányosságokat 

leszámítva, rendben vannak. A hibás bejegyzések javítását a 11/1994. MKM rendelet 4. sz. melléklet 

11 a) pontjának értelmében az iskola szakszerűen javította. A személyes adatok beírása, tanórák 

adminisztrációja, a hiányzások bejegyzése, a tervezett és a végzett anyag feltüntetése, a hó végi jegyek 

dokumentálása mindegyik naplóban és tájékoztató füzetben precízen megtalálható. Hiányosságok 

egyes naplók esetében a beiratkozás dátumának hiányából, napló megnyitási dátumának és aláírásának 

hiányosságából, tanulói oktatási azonosító nem megfelelő feltüntetéséből, az óraösszesítő illetve, a 

kötelező óraszámok kitöltésének hiányából adódtak. A zeneiskolában a megtartott órák számát a 

naplóban dokumentálni kell. A naplók ellenőrzése során az ellenőrzést dokumentálnia kell a 

vezetőségnek. 

A zeneiskolai főbb dokumentumok – beírási napló, törzslapok, hangszernyilvántartó lapok, 
 

bizonyítványok, alapvizsgával kapcsolatos dokumentumok, szülői nyilatkozatok, beírási lapok – 

kitöltése rendben van. Hiányosság a törzslapokon fel nem tüntetett rendszeres gyermekvédelmi 

támogatás. A Közoktatási törvény. 1. számú melléklet második rész 4. pontja értelmében a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulót a törzslapon fel kell tüntetni. 

A kollégiumban csoportonként vannak bevezetve a tanulók adataikkal együtt. Minden adat 

számítógépre került, dokumentált. 

A kollégista diákok KIR rendszerbe való felvétele és a jogviszonykezelés a tagintézmény 

vezető által folyamatosan történik, a változtatásokat jelenti az elektronikus rendszeren keresztül. 
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Az ügyeleti napló – mely szintén kötelező dokumentum – vezetése mintaszerű. A kollégiumi 

csoportnaplók valamennyi csoportvezető alapdokumentumai, melyek vezetése példás a kollégiumban. 

Minden csoportnapló mellett megtalálhatók a csoportnaplók a jelenlétekről, a csoportfoglalkozási 

naplók (kötelező tematikus, illetve a csoportot érintő egyéb csoportfoglalkozások naplója), a kötelező 

foglalkozások naplói. 

A dolgozói nyilvántartások kezelését a gazdasági iroda végzi. A kollégium munkavállalóinak 

személyi anyagát szintén az általános iskolában, páncélszekrényben tárolják. 

Az iktatás és az irattár kezelése az intézményvezető által szignáltan az általános iskolában 

történik, majd onnan kerülnek a kollégiumba az intézkedést igénylő dokumentumok. 

 
 

 

V. Eredmények 
 

 
 
 

Elégedettség 
 

Az óvoda aktuális mért eredményekkel  rendelkezik, amelyeket a gyermekek és a szülők 

körében végeztek. A mérési eredmények elégedettséget tükröznek. A mérések eredményeinek 

értékelése után az ellenőrzés összehangoltabb, hatékonyabb lett. Javult az intézményegységek közötti 

információáramlás is. A vezető megítélése szerint a pedagógus és nem pedagógus dolgozók 

elégedettsége jó. A vezetők és a fenntartó értékelése kiváló. 

Az óvoda munkatársi közösségében még nem történt mérés, de az interjúk során egyértelművé 

vált, hogy erős a közösség, az óvodapedagógusok szeretik intézményüket, sokat tesznek az 

eredményes működés megvalósításáért. 

Az iskola aktuális mérési eredményei szerint a tanulók a legkevésbé elégedettek (3), a szülők, a 

pedagógusok, a nem pedagógus alkalmazottak és a vezetők elégedettsége jó. A vezető megítélése 

szerint a leginkább elégedettek a nem pedagógus dolgozók, a tanulók, szülők és pedagógusok 

elégedettsége jó. 

A kollégium mérési eredményei azt mutatják, hogy a tanulók és a szülők alapvetően 

elégedettek a kollégium tárgyi felszereltségével és az ott folyó neveléssel. Két évenként végeznek a 

diákok és szüleik körében elégedettségi mérést. 

Mérhető eredmények 
 

Az óvodai nevelőmunka eredményei 
 

Az előző komplex intézményellenőrzés óta nagy változásokon ment át az óvoda. Az intézmény 

összevonás pozitív hozama, hogy az óvoda és az iskola közötti kapcsolat javult, az óvodások 46,6%- 

megy át az általános iskolába. Mindkét intézmény törekszik arra, hogy ez a szám növekedjen a jó 

együttműködés eredményeként. 

Az utolsó 3 év iskolai hiányzási adatai azt mutatják, hogy az egy főre jutó igazolt hiányzások 
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száma nem ingadozott, nem változott jelentős mértékben: 55-55-52 óra. Az egy főre jutó igazolatlan 

hiányzások száma is hasonló tendenciát mutat: 0,5-0,3-0,6. 

Az iskola tanulmányi átlaga az utolsó 3 tanév végén: 4,2-4,2-4,3. Hittanból: 4,4-4,3-4,3. 

Magyar nyelv és irodalomból: 4,0-4,0-4,1, Matematikából: 3,9-3,9-4,1, Első idegen nyelvből: 4,0-3,9- 

4,0. A legeredményesebb nem készség tantárgy az informatika: 4,6-4,5-4,5. 

Nincs jelentős eltérés a félév végén elégtelen osztályzatot kapott tanulók (4-3-4 %) és az év 

végén elégtelen osztályzatot kapott tanulók arányánál sem (0–0,7-0,7%). Évismétlés nem volt az 

utolsó 3 évben. 

Kissé csökkenő tendenciát mutat a gimnáziumba, illetve szakközépiskolába felvettek aránya az 

összes végzőshöz viszonyítva: 95%-84%-84%. A katolikus intézménybe felvettek aránya folyamatos 

csökkenést mutat: 27,5%-27,2%-18,4% 

Az intézményi önértékelés fejlesztendőnek tartja a gyerekek tanuláshoz való hozzáállását. 

Fontosnak tartják, hogy a családi háttér jobban támogassa és ösztönözze a gyermek tanulását. 

Az általános iskolai tanulók közül a felső tagozatosok körében születtek szép eredmények 

különböző tanulmányi versenyeken. Országos matematika első és történelem második helyezést, 

valamint lövészetben szintén országos első helyezést értek el az iskola tanulói. Ezen kívül több 

regionális versenyen is első helyezést értek el a tanulók informatika és magyar nyelv tárgyakból és 

lövészetből. A kiemelkedő eredményt elérő tanulókat az iskolában megünneplik, jutalmat kapnak 

(anyagi és erkölcsi elismerés). A honlapon és az iskolaújságban is megjelennek az eredmények. Az 

aktuális évben az első áldozók száma 36 fő. 

 

A zeneiskolai növendékek összetételét meghatározza az általános iskola diákjainak képessége. 

Válogatásra nincs lehetőség. Ez indokolja, hogy jelentősebb versenyeken nem indítanak tanulót. Az 

intézmény egyik kiemelkedő teljesítménye, hogy egy zeneiskolai tanuló felvételt nyert zenei 

szakközépiskolába. Találkozókon az intézmény kamaracsoportjai részt vesznek, zeneiskolai versenyen 

a tagintézményből tanuló nem indult. 

Évente megrendezik a „családi” hangversenyt. A zeneiskolás diákokkal részt vesznek az 

intézmény adventi hangversenyén és a CINKE Gálán. A hangszerválasztás megkönnyítése érdekében 

hangszerbemutató hangversenyt tartanak. Az egyházi ünnepeken, havi szentmiséken, az iskolai 

rendezvényeken rendszeresen részt vesznek főleg a tanárok és a kórus. 

Az intézményegységeken belül dokumentált együttműködés nincs, de a zenetanárok részt 

vesznek az értekezleteken, lelki napokon, miséken, dolgozói napokon és minden közös rendezvényen. 

Pályázati lehetőség viszonylag kevés van, pedig a hangszerpark felújításához jelentősen hozzá 

tudnának járulni a sikeres pályázatok. 

A kollégiumi felzárkóztatás eredménye, hogy az elmúlt két évben a félévi bukások száma év 

végére jelentősen csökkent. Az egyéni fejlesztésre szoruló diákokat számára biztosítják a fejlesztő 

foglalkozásokat, korrepetálásokat. A kollégiumi tehetséggondozást a megyei kollégiumok közötti 
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kulturális versenyek eredményei, a helyesírási verseny helyezettje, továbbá a számos sportverseny 

eredmény bizonyítja. A kollégisták pályaválasztását segítik, kiemelten foglalkoznak a helyes önkép 

kialakításával, fejlesztésével, a FIT-tel való szoros kapcsolat többféle módszer kipróbálásával nyújt 

segítséget a diákok tájékozódósában. 

A versenyekre, programokra való felkészülés segíti a különböző korú és iskolatípusban tanuló 

közösséggé formálását. Közösen képviselik a kollégiumot a különböző versenyeken és 

rendezvényeken, megismerik egymás iskoláinak programjait. Az egyházi iskolákba járó diákok a 

többiek felé pozitív értékrendet közvetítenek. A különböző családi háttérrel és értékrenddel érkező 

diákok számára különösen fontos a kulturált életmód kialakítása, amelynek terei a 

csoportfoglalkozások, egészségnevelés programok és szakkörök. 

A tanulói öntevékenység megvalósul az általános iskolások korrepetálásában. A kollégisták 

egymásnak is segítenek a tanulásban. Az antiochiára járó diákok segítik az újak vallási nevelését, 

segítik bekerülésüket a csoportba. 

A DÖK aktívan részt vesz az éves program és a házirend kidolgozásában, véleményezései joga 

van. 

A kollégium tanulmányi eredményei elismerésre méltóak, annak ellenére, hogy egyre gyengébb 

képességű és előképzettségű diákok kerülnek a középiskolákba, és több felzárkóztatásra, 

segítségnyújtásra van szükségük a nevelők részéről: 4,44-4,37-4,23 az utóbbi három év átlaga. 

Jellemző, hogy a magatartás és a szorgalom átlagai is kiemelkedőek: 4,75-4,70-4,58; 4,47-4,48-4,36. 

Magyar nyelv és irodalom: 4,48-4,19-4,40, matematika: 3,93-3,83-3,76, első idegen nyelv: 4,34-4,36- 

4,26, legeredményesebb tantárgy a történelem: 4,39-4,26-4,32. Az év végén elégtelent kapott 

kollégisták: 1,7-2-2%, az évismétlők aránya 0,6%. Számos kollégista dicsekedhet kiváló 

versenyeredményekkel, illetve kollégiumi nevelő saját kiállítás rendezésével. 

A kérdőíves felmérés eredményei 

 

Az óvodapedagógusok a 43 kérdésből álló kérdőíven kiválóra (5,00) minősítették az intézmény 

keresztény arculatát és nevelési elveit, a hitre nevelést, a helyi nevelési program és a napirend 

összhangját, a játék elsődlegességét, valamint az óvoda légkörét. 4,93 és 4,64 között értékelték az 

összes többi pontot: 

 a helyi nevelési program megvalósulását, az erkölcsi nevelést, 
 

 a szabad játék lehetőségét, az egészséges életmódra nevelés, a mozgásigény kielégítését, az 

életkori sajátosságok figyelembevételét, az érzelmi nevelést és szocializációt, 

 a hagyományok és a magyarságtudat alakítását, a jó közösségi szellemet, az értelmi nevelést és 

fejlesztést, a gyermekek neveltségi szintjét, a közösségbe történő beilleszkedést, 

 az óvodavezető következetességét, a pedagógusok szakmai fejlődésének támogatását, az óvodai 

közösség hitbeli és lelki fejlődését, a fejlesztési törekvéseket, a szakmai értekezletek színvonalát, a 

nevelőtestület együttműködését, az óvodapedagógusok képzettségét, szakmai fejlődésre való 
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nyitottságukat, 

 az óvodapedagógusok és nem pedagógus dolgozók együttműködését, a szülők támogató munkáját, 

és azt, hogy óvoda segíti a családok hitbeli elköteleződését, a kapcsolattartást, a szülők részvételét 

a döntések előkészítésében. 

Az óvodapedagógusok egyetlen területen fejezték ki elvárásukat: fejlesztendőnek látják a 

nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételeket: 3,71. 

A dajkák a 26 kérdésből álló kérdőíven 6 kérdést minősítettek 5,0-re (2., 13-14., 18., 20., 22. 
 

kérdést). 4,63 és 4,88 között értékelték: 
 

 az óvoda keresztény szellemiségét, helyi nevelési programjának megvalósulását, a 

kiegyensúlyozott óvodai életet, 

 a játék elsődlegességét, az egészséges életmódra nevelést, a szeretetteljes légkört, a jó közösségi 

szellemet, 

 az óvodai igazgatóhelyettes vezetői rátermettségét, a munkatársak hitbeli és lelki fejlődésének 

támogatását, a rendszeres ellenőrzés és értékelést, korrekt visszajelzést, 

 az óvodapedagógusok szakmai képzettségét, a pedagógus és nem pedagógus dolgozók 

együttműködését, az óvoda életét meghatározó katolikus értékrendet 

 igénylik a vezetői ellenőrzést, visszajelzést, értékelést: 4,25, és az információáramlás javítását: 

4,25, a hatékonyabb bevonást a döntések előkészítésébe: 4,25 (17., 19., 23. kérdés). 

A pedagógusok (alsó és felső tagozat) a 47 kérdésből álló kérdőíven lényegében nagyon jónak 

értékelték 

 a hittanoktatást: 4,86-4,77, 
 

 a tanórán kívüli tevékenységek sokszínűségét: 4,95-4,86, 
 

 az intézményvezető meghatározó szerepét: 4,82-4,79, a pedagógusok hitbeli fejlődésének 

előmozdítását: 4,81-4,86, 

 a tanárok pedagógiai innovációjának támogatását: 4,64-4,79, a pedagógusok szakmai fejlődésének 

segítését: 4,68-4,93. 

A pedagógusok elégedetlenek a tanulók étkezési, viselkedési és beszédkultúrájával: 3,77-3,71, és 

az intézményen belüli információáramlással: 3,82-3,79. 

A zenetanárok kitűnőre (5,00) értékelték, hogy az intézményvezető a nevelőtestület hitbeli 

fejlődésén fáradozik. 4,88 és 4,63 közötti átlaggal értékelték: 

 az intézmény keresztény szellemiségét, 
 

 a tanulók rendszeres tantárgyi ellenőrzését, az  átlátható követelményrendszert, a  diákok 

eredményeinek korrekt értékelését, a személyre szóló nevelést, a reális hitbeli és erkölcsi 

elvárásokat, a sokrétű tanórán kívüli foglalkozásokat, 

 az intézményvezető meghatározó szerepét, a pedagógusok szakmai fejlődésének segítését, a 

nevelőtestületi értekezletek színvonalát, a nevelőtestületek együttműködését, a zenei 
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munkaközösség együttműködését, a tanárok jó szakmai felkészültségét, a fegyelmezett tanári 

munkát, a véleménynyilvánítás lehetőségeit, 

 a nem pedagógus dolgozókkal való jó együttműködést, 
 

 a nevelőtestületet meghatározó katolikus értékrendet, 
 

 a szülőkkel való jó kapcsolatot, a szülők részvételét a döntések előkészítésében, a szülők aktív 

bekapcsolódását az iskola életébe és programjaiba, 

 a tagintézmények együttműködését. 
 

A  kollégium  nevelői  a  hitéletre  vonatkozó  kérdéseket  4,82-ra  értékelték.  Szintén  nagyra 

értékelik: 

 a személyre szóló nevelést, és a tanórán kívüli tevékenységek sokféleségét, 
 

 4,73 és 4,64 közötti értéket adtak a tanulói képességfejlesztésre, felzárkóztatásra, a sokoldalú 

nevelésre, magatartási, erkölcsi, hitbeli nevelésre, a nemzeti hagyományok megismertetésére, a 

pedagógusok szakmai fejlesztésére (intézményvezető), a szakmai munkaközösségek 

hatékonyságára, a pedagógusok fegyelmezett munkavégzésére és szakmai fejlődésére, a szülők 

együttműködési készségére a katolikus szellemű oktató-nevelő munkában, a szülőkkel való 

kapcsolattartás formáinak és lehetőségeinek eredményességére. 

Szeretnék,  ha  az  intézményben  jobb  lenne  az  információáramlás  és  a  szülők  jobban 
 

bekapcsolódnának a kollégium életébe: 3,91. 

Az óvodás gyermekek szülei által kitöltött kérdőív eredményei arról tanúskodnak, hogy az 

óvoda szinte minden területével nagyon elégedettek. Az átlagok 4,6-5,00 között vannak. A 

tehetséggondozás és az óvoda tárgyi felszereltsége terén vannak további elvárásaik: 4,17-4,26. 

Az alsó tagozatos diákok szülei a 33 kérdésből álló kérdőívén többnyire az intézmény nevelő- 

oktató munkája iránti elismerést és köszönetet fejezik ki. Az átlagok többsége 4,91 és 4,6 között 

mozog. 

A felső tagozatos szülők átlagai között egyetlen átlag van 4,6 fölött: a tanórán kívüli 

lehetőségek sokfélesége (4,71). A kérdőívek eredményei szerint a szülők elégedetlenek a diákok 

(gyermekeik) viselkedésével, magatartásával, a tanóra alatti fegyelemmel, a továbbtanulásra való 

felkészítéssel, az iskola tárgyi feltételeivel és szeretnék, ha a szülőket hatékonyabban bevonná az 

intézményvezetés a döntések előkészítésébe: 3,97-4,1. 

A zeneiskolások szülei úgy látják, hogy az iskola megadja gyermekeiknek a lehetőséget hitük 

fejlődéséhez és elmélyüléséhez: 4,88. Az intézmény célkitűzéseit, oktatási-nevelési lehetőségeit, a 

vezetés hatékonyságot, a pedagógusok elkötelezettségét, együttműködését, és a szülők bevonását az 

iskola életébe és gyermekük fejlődésébe egyöntetűen elismerik. 

A kollégista diákok szülei 4,73-es átlaggal  minősítették a kollégium nyújtotta szabadidős 

lehetőségeket, 4,77-ra a világos és átlátható követelményeket, ellenőrzést. 4,11-ra értékelték 

gyermekeik viselkedését, étkezési és beszédkultúráját, a kollégiumi élettel kapcsolatos 
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véleménynyilvánítási lehetőségüket és a tárgyi feltételeket. 4,2-re a továbbtanulásra való felkészítést, a 

magyarságtudat és a hazaszeretet alakítását. A kollégisták szülei nem tudnak bekapcsolódni a 

gyermekekeit érintő döntések előkészítésébe és a programokba: 3,98-3,59. 

A tanulók 26 kérdésből álló kérdőívének az alsó és felső tagozatos tanulók több területen 

elvárásaiknak és elégedetlenségüknek adtak kifejezést. Az alsósok a tanórán kívüli lehetőségekkel, 

programokkal (4,64), a tanuláshoz, művelődéshez biztosított tárgyi feltételekkel (4,60), a szakkörök, 

az érdeklődésüknek megfelelő foglalkozások sokszínűségével (4,57) és a nyelvoktatással (4,65) 

elégedettek. 4,5-es átlaggal értékelték az iskola keresztény szellemiségét, a hitoktatást, a reális tanári 

elvárásokat és a tanári értékelést. Saját iskolai munkafegyelmüket, pontosságukat, a hiányzás 

elfogadható mennyiségét, a nyugodt, fegyelmezett tanórai légkört, valamint az iskola rendezett, 

kulturált körülményeit 3,73-3,95 között minősítették. A felső tagozatos tanulók 4,6-es átlaggal 

értékelték, hogy az iskola jól felkészíti őket a továbbtanulásra, 4,5-es átlaggal pedig a hitoktatást, a 

képességfejlesztést és a személyes érdeklődésnek megfelelő tanórán kívüli foglalkozások sokféleségét. 

3,18-3,98-os átlag között minősítették a diákok fegyelmezetlen magatartását, a tanítási órák 

zavartalanságát, a reális tanári követelményeket és értékelést, a hiányzások pótlásához nyújtott tanári 

segítséget, a kritikus világszemléletre, gondolkodásra való nevelést, saját osztályközösségüket, a 

hagyományok megismertetését és a magyarságtudat alakítását, valamint a kulturált körülményeket. 

Ezek az eredmények nincsenek összhangban a szakértői csoport helyszíni tapasztalatával. A 

diákok és a tanárok együttműködése harmonikusnak látszott, a tanórák jó légkörben folytak, a diákok 

aktívak és fegyelmezett voltak. Viselkedésük udvarias, jól nevelt. A szakértői bizottság javasolja, 

hogy a problémák feltárása és megfelelő kezelése érdekében dolgozzon ki a nevelőtestület egységes 

stratégiát. 

A tanulói kérdőív zeneiskolára vonatkoztatott kérdéseire 4,00 és 4,47 a legmagasabb átlag: a 

képességfejlesztést 4,30-ra, tanáraik  szakmai felkészültségét 4,42 és a továbbtanulásra való 

felkészítésüket: 4,41-ra  értékelték. Ebben a  tartományban minősítették a reális és átlátható 

követelményeket, a tanári elvárásokat és a megfelelő értékelést, a hiányzások pótlásához nyújtott tanári 

segítséget, a szakkörök, versenyek lehetőségeit, a magyarságtudat alakítását, az iskola tárgyi 

felszereltségét, a kulturált körülményeket. 4,00-es átlaggal az intézményvezető személyét, 

segítőkészségét. 4,42-es átlaggal tanáraik szakmai felkészültségét, munkájuk színvonalát értékelték. 

3,69-3,86 közötti átlaggal az iskola keresztény arculatát, a hitoktatást, a diákok viselkedését, a tanórák 

légkörét, a gondolkodásra, kritikus világszemléletre nevelést, az osztályközösség minőségét, a 

személyes odafigyelés hiányát, a tanórán kívüli lehetőségek, szabadidős programok, az egészséges 

életmódra nevelés és a sportolási lehetőségek hiányát minősítették. 

A kollégisták a 22 kérdésből álló kérdőíven kiemelik a kollégium szabadidős 

tevékenységeinek lehetőségeit (4,60), továbbá értékelik a kollégium katolikus szellemiségét, ahol hitük 

elmélyítése és fejlődése biztosított (4,52-4,58). Értékelik, hogy a kollégiumi nevelők segítséget 



55  

nyújtanak a tanulásban, a hiányosságok pótlásában (4,52). 4,21-ra minősítették nevelőik objektív és 

reális értékelését, 4,38-ra a kollégiumi követelményeket, a világos és átlátható ellenőrzési rendszert. 

3,31-3,71 közötti átlagokkal fejezték ki hiányérzetüket, jelölték meg a változtatásra vagy fejlesztésre 

javasolt területeket, köztük a diákok munkafegyelmét, a napirend betartását, a fegyelmezettséget, az 

egészséges életmódra nevelést, a mozgás, sportolás hiányát, a nemzeti hagyományok megismertetését, 

a szabadidő értelmes eltöltéséhez biztosított feltételek és a tiszta, rendezett körülmények, a kulturáltság 

hiányát. Szeretnék, ha a kollégiumot érintő döntések előkészítésébe jobban bevonnák őket (3,56). A 

kollégiumi nevelőtanárok felkészültségét 4,02-ra minősítették, és kifejezték, hogy a kollégiumvezető 

részéről több segítséget szeretnének kapni a kollégiumi élet különböző problémáinak megoldásában 

(3,31). 

A megelőző 24 hónap fejlesztési eredményei 
 

Az óvoda jelentős beruházása a 7. csoportszoba és kiegészítő egységeinek (fürdőszoba, 

bútorok) kialakítása. De szükség volt az óvodai távfűtési vezeték cseréjére, ehhez kapcsolódóan új 

gázkazánra, gázzsámolyra, riasztórendszer beszerelésére, bérszámfejtő programra. A ráfordítás 

összege: 4.188 eFt. Az óvodában végzett karbantartási (festés, üvegezés, dugulás elhárítás, 

villanyszerelés, kémény, esővízcsatorna, udvari kőfal, falkút javítása, udvari betonozás csapadékvíz 

elvezetéséhez, burkolatjavítás, fürdők, vízvezetékek javítása stb.) munkálatok értéke 1.879 eFt.   

Az elmúlt 24 hónapban az iskola épületében elvégezték a szennyvízhálózat felújítását, a 

tűzgátló rendszer és ajtók kiépítését, több tanteremben parkettacserét, tetőfelújításokat; laptopokat, 

projektorokat, operációs rendszereket vásároltak 15.232 eFt értékben. Az iskola épületében végzett 

karbantartási munkálatok (festések, vizesblokkok korszerűsítése, üvegezés, dugulás elhárítás stb.) 

értéke 4.334 eFt. 

A kollégiumban történt fejlesztések, beruházások szinte az épületrész átalakítására irányultak, a 

változás szembetűnő. Kicserélték a nyílászárókat, felújították a szennyvízhálózatot, az alagsort, a 

vizesblokkokat, fürdőszobákat, konditermet alakítottak ki, kisebb méretű kollégiumi szobákat 

alakítottak ki, tűzgátló rendszert, ajtókat szereltek be, a gáz, víz alapvezetékeket kicserélték, 

víznyomás fokozó szivattyút építettek be, kicserélték a lámpatesteket, felújították a lépcsőt, laptopot, 

projektort vásároltak. A beruházás 32.459 eFt értékű. A kollégiumban végzett karbantartási 

munkálatok  (festések,  üvegezés,  villanyszerelés,  tetőkémény,  esővízcsatorna  javítása  stb.)  értéke 

10.579 eFt. 
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VI. Jövőkép 
 

 
 
 

Összegzés és előretekintés 
 

Az intézmények összevonása óta sokkal több figyelmet fordítanak a különböző 

intézményegységekben  dolgozók  munkájának  összehangolására.  A  közös  programok egymás  jobb 

megismerését szolgálják. Sokat tesznek azért, hogy ismertek és elismertek legyenek városi szinten is. 
 

Az óvoda nevelőtestülete továbbra is erősíteni kívánja az óvoda jó hírét. Az elért eredményeket 

szeretnék még inkább nyilvánossá tenni. Az evangélium hirdetésének eszköze a jövőben is a 

személyes példaadás. 

Jelenleg a vallásos nevelés munkaközösségnek és vezetőjének nincs kapcsolata az iskolai 

hitélet munkaközösséggel és vezetőjével. A jövőben ennek a kapcsolatnak a megalapozása és kiépítése 

fontos feladat. 

Az óvoda-iskola átmenet érdekében szükségesnek látják az óvodapedagógusok, a tanítók és a 

fejlesztőpedagógus szorosabb együttműködését. 

A jövőt illetően az óvodai igazgatóhelyettes osztott csoportban és mini  csoportban 

gondolkodik. Ez az elgondolás részben csoportszervezési, részben óvodabővítési kérdés. Elgondolását 

az óvodapedagógusok és a dajkák is támogatják. 

Az általános iskolában nőtt a tanulólétszám. A korábbi évekhez képest sokkal több figyelmet 

fordítanak az intézmény lelki életének, programjainak fejlesztésére. A mindennapi élet a gyakorlatban 

sokkal szervezettebb. 

A fenntartó támogatásának köszönhetően sokat javult az épületegyüttes állaga. A pedagógusok 

a kor elvárásainak megfelelően igyekeznek igazodni a változásokhoz  módszertanilag és az 

eszközhasználat terén egyaránt. Szeretnék az osztályfőnöki munkát tartalmasabbá tenni, a gyermekeket 

– életkori sajátosságaikat figyelembe véve – a karitatív, segítő munkába bevonni. 
 

A Pedagógiai Programban kitűzött célok és feladatok reálisak, az intézmény  működése a 

törvényi előírásoknak megfelelő és eredményes. A keresztény értékek markáns módon jelennek meg 

az intézmény életében, ez megalapozza az itt folyó munkát. Az iskola szellemisége és a nevelő-oktató 

munka magas színvonala biztosítják, hogy a szülők elégedettek az intézményben folyó nevelő-oktató 

munkával, a gyermekek elfogadják és szeretik iskolájukat. 

A zeneiskola eredményesen vesz részt az iskola hagyományteremtő tevékenységében, az 

egyházi ünnepeket, a havi szentmiséket és az iskolai rendezvények színvonalát emelik a zenei 

produkciók. 

A kollégium csaknem 100%-os kihasználtsággal működik. A felújítási munkálatok jelentősen 

hozzájárultak a diákok komfortérzetének  javításához. Létrejött  a szülői szervezet, amelynek 

segítségével egyre több programba igyekeznek bevonni a szülőket. A kollégium programjai 

nyitottabbak lettek. Ezek szervezésébe bevonják az intézményben dolgozó kollégákat (általános iskola, 
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zeneiskola). 

A kollégiumi nevelők egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a keresztény családi életre nevelésre, 

ezért az intézményben dolgozó nagycsaládos édesanyákat, kollégákat és nagycsaládban nevelkedő 

diákjaik szüleit is meghívják kötetlen beszélgetésekre. 

Bővültek a hitélettel kapcsolatos programok. Az esti imát az oratóriumban tartják, de 

elcsendesedésre, elmélkedésre, lelki beszélgetésre a Csend szoba áll a diákok rendelkezésére. 

Továbbra is működik a karitatív program: a Prohászka Otthon látogatásával és közös 

programok szervezésével. A kollégiumban rendezett kiállítások szervezése, a kiállítás-megnyitók, 

irodalmi programok jó alkalmak az élményszerzésre, ízlésformálásra. Szeretnék elérni, hogy a diákok 

belső igényévé váljon a művészetek iránti érdeklődés. 

 
A külső ellenőrzés további lehetséges területei 

 

 a tanulók neveltségi szintmérése 
 

 
 

Utószó 
 

 
 
 

Az intézményértékelés összeállításához használt intézményi önértékelés, az előző komplex 

intézményellenőrzés és –értékelés megállapításaival való összevetés, valamint a helyszíni vizsgálat 

során szerzett tapasztalatok, benyomások reális, ha nem is teljes képet nyújtottak a szakértői 

csoportnak az intézmény működéséről. Az intézményellenőrzés alatt a vezetőség, a kollégák és a 

diákok részéről együttműködést tapasztalt a szakértői csoport. Az egyéni interjúk, a csoportos 

beszélgetések, a spontán megnyilatkozások barátságos légkörben folytak. Megtisztelő, hogy az 

intézmény fenntartója Dékány Árpád Sixtus főapát úr is tevékenyen részt vett az intézményértékelési 

folyamatban. A szakértői csoport megköszöni a vizsgálat valamennyi résztvevőjének a segítséget. 

 
 
 
 

Budapest, 2011. december 28-án 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajzák Erzsébet M. Eszter nővér 

vezetőszakértő 
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