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Név: Somogyiné Keszthelyi Judit

Folyamatazonosító: NMWK4P4TIYYQSDEZ

Oktatási azonosító: 73185606925

Eredmény rögzítésének dátuma: 2022.05.28.

Területek értékelése

1. Az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai

– stratégiai vezetése és irányítása
-

Aktív részvétel a pedagógiai programban megjelenő tanulási eredmények
javítására vonatkozó célok és feladatok meghatározásában, együttműködés
munkatársaival a célok elérésében.

Kiemelkedő

A mérési, értékelési eredmények elemzése, a levont tanulságok beépítése a
tanulási-tanítási folyamatba.

Fejleszthető

A fejlesztő jellegű értékelés alapelveinek rögzítése a pedagógiai programban, a
fejlesztő célú visszajelzések beépülése a pedagógiai kultúrába.

Megfelelő

A helyi tanterv és a tanmenetek összhangjának megvalósulása, a tantervi
követelmények teljesítésének biztosítása.

Kiemelkedő

A differenciálás és az adaptív oktatás gyakorlatának megvalósulása az
intézményben.

Kiemelkedő

Kiemelkedő tevékenységek 

A stratégiai dokumentumok elkészítése, összehangolt működés a vezetőtársakkal, nyitott a
vezető az új illeszkedő ötletek megvalósításában, folyamatosan elvárja a kollégák jelzéseit,fontos
számára az együtt tervezés. Az egyéni fejlődési utak lehetőségeinek biztosítása többféle
formában, és területen valósul meg. Az alulteljesítő tanulók felzárkóztatása, valamint a
tehetséggondozás kiemelt szerepet kap az intézmény tevékenységei között.

Fejleszthető tevékenységek 

A külső és belső mérési eredmények értékelése, az eredmények felhasználása a tanítás-tanulás
szervezésében.

2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása -

A jogszabályváltozások figyelemmel kísérésének az alkalmazottak
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A jogszabályváltozások figyelemmel kísérésének, az alkalmazottak
tájékoztatásának folyamatossága.

Kiemelkedő

Az érintettek több csatornán és hatékonyan működő tájékoztatása. Megfelelő

Az intézményi erőforrások rendszeres elemzése és hatékony felhasználása. Megfelelő

Az intézményi működés nyilvánosságának biztosítása a jogszabályoknak
megfelelően, többcsatornás kommunikáció alkalmazása.

Fejleszthető

Az intézményi folyamatok, döntések átláthatóságának biztosítása. Megfelelő

Az intézményi célok elérését támogató kapcsolatrendszer hatékony működtetése. Fejleszthető

Kiemelkedő tevékenységek 

Az irányításhoz kapcsolódó jogszabály változások naprakész követése, az érintettek hatékonyan
működő tájékoztatása.A fenntartóval konstruktív, aktív kapcsolatot tart.

Fejleszthető tevékenységek 

Az anyagi források hatékonyabb felhasználása, Külső kapcsolatrendszer bővítése. Az intézmény
honlapjának naprakésszé tétele. Az adminisztráció nyomon követése. Az IKT eszközök még
hatékonyabb alkalmazása, a folyosói dekoráció aktualizálása.

3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása -

A vezetői pályázat jövőképe és a pedagógiai programban megfogalmazott
alapelvek, célok összhangjának megvalósulása.

Kiemelkedő

A változásokra való hatékony intézményvezetői reagálás. Kiemelkedő

Az intézmény stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre szoruló területeinek
rendszeres beazonosítása.

Fejleszthető

Az intézményi stratégiai célok elérésének hatékony irányítása. Kiemelkedő

A változásokra, innovációra nyitott intézményi környezet megteremtése. Fejleszthető

Kiemelkedő tevékenységek 

Jól megvalósul a Pedagógiai Program és a vezetői pályázat fejlesztési összhangja. Az intézmény
hosszú és rövid távú terveit összehangolja. A változásokra gyorsan, hatékonyan reagál. A vizsgált
dokumentumai azt bizonyítják, hogy az iskola jövőképének kialakításában a hagyományokat, az
iskola szokásrendjét figyelembe veszi.

Fejleszthető tevékenységek 

A belső és külső intézményértékelés eredményeinek erőteljesebb bevonása (pl. nagyobb szülői
kör bevonása, az egész tantestület bevonása a vezetői önértékelésbe) A szakmai műhelymunka
színvonalának fejlesztése, belső tudásmegosztás erősítése. Az intézményi honlap fejlesztése.
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4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása -

A vezetési feladatok megosztása, a döntési és hatásköri jogok egyértelmű
meghatározása.

Kiemelkedő

A humánerőforrás ellenőrzésében és értékelésében való aktív vezetői részvétel. Megfelelő

A munkatársak erősségeire építő, személyes szakmai fejlődésüket elősegítő
intézményvezetői motiválás.

Kiemelkedő

Aktív vezetői jelenlét az intézményen belüli szakmai együttműködések
kezdeményezésében, szervezésében.

Kiemelkedő

Az intézmény pedagógiai programjával és a pedagógusok szakmai céljainak
figyelembe vételével összeállított továbbképzési program és beiskolázási terv.

Megfelelő

A nevelőtestület aktív részvételének biztosítása az intézményi döntéshozatali
folyamatokban.

Fejleszthető

A munkavégzést támogató pozitív klíma és támogató szervezeti kultúra biztosítása. Kiemelkedő

Kiemelkedő tevékenységek 

A vezetői feladatok aktív megosztása, a módszertani megújulás, innováció ösztönzése. Az IKT
eszközök közelmúltbeli fejlesztése több területen hozott pozitív változást az iskola életébe.

Fejleszthető tevékenységek 

Más iskolák jó gyakorlatainak megismerése. Az önértékelési rendszer hatékonyabb
működtetése,a dekorációk aktualizálása, a nem vetőségi feladatot ellátó pedagógusok aktívabb
bevonása a döntési folyamatokba.

5. A vezetői kompetenciák fejlesztése -

Erősségeinek és fejleszthető területeinek önértékeléssel történő rendszeres
meghatározása, vezetői munkájának kritikus szemlélése.

Fejleszthető

Vezetői hatékonyságának fejlesztése érdekében mutatott elkötelezettség. Kiemelkedő

A vezetési program időarányos megvalósulásának folyamatos nyomon követése,
felülvizsgálata.

Megfelelő

Kiemelkedő tevékenységek 

A vezetői munkájának kritikus szemlélete, az iskola iránti elkötelezettsége, a módszertani
megújulás iránti igényessége. Vezetői munkájában meghallgatja és figyelembe veszi a
vezetőtársak véleményé

Fejleszthető tevékenységek 

Az adminisztrációs tevékenység naprakész nyomon követése, hatékonyabb együttműködés a
fenntartóval az erőforrások hatékonyabb biztosítása érdekében.
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