Iskolánkban 2018. 03.8-án intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés zajlott. Az
ellenőrzés, értékelés során a szakértők az alábbi megállapításokat tették:

1. Pedagógiai folyamatok
Fejleszthető területek:
- Ellenőrzési terv (terület, időpont, felelős megjelölésével) beépítése a munkatervbe. Tanulmányi eredmények, mérések következetes nyilvántartása, elemzése.
Kiemelkedő területek:
Az intézményben folyó nevelő-oktató munka teljes mértékben alkalmazkodik a külső és belső
igényekhez: pl. nemzetiségi nevelés-oktatás, mindennapos testnevelés megvalósítása.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés
Fejleszthető területek:
Osztályfőnöki tevékenység megjelenése a beszámolókban.
Kiemelkedő területek:
Az intézmény fontos feladatának tartja a közösségfejlesztést. A kiemelt figyelmet igénylő
gyerekekre odafigyelnek, a pedagógusok magas szintű módszertani és szakmai ismeretei
garantálják az egyénre szabott fejlesztést. A hagyományok teremtésére, ápolására nagy
hangsúlyt fektet az iskola. A tanítási órákon alkalmazott módszerek, kooperatív munkaformák
előtérbe helyezése, valamint a változatos és tartalmas délutáni, illetve szabadidős programok, a
hagyományok ápolása - mind-mind támogatja a hatékony közösségfejlődést. Karitatív
tevékenységet végeznek.

3. Eredmények
Fejleszthető területek:
Eredményességi mutatók pontos, következetes nyilvántartása és elemzése.
Kiemelkedő területek:
Kimagasló a nevelő-oktató munka eredményessége (tanulmányi eredmények és a tanulók
neveltségi szintje), ami a pedagógusok és a vezetés következetes, tradicionálisan értékkövető
szakmai tevékenységének köszönhető.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Fejleszthető területek:
A munkaközösségek számának átgondolása, esetleges növelése segíthetné a vezetésre és
pedagógusokra háruló feladatok egyenletesebb elosztását.
Kiemelkedő területek:
Példaértékű a belső tudásmegosztás, jó gyakorlatok átadása, egymás mentorálása, segítése az
intézmény pedagógusai között.

5. Az intézmény külső kapcsolatai
Fejleszthető területek:
Panaszkezelési eljárás kidolgozása.
Kiemelkedő területek:
Az iskola kiterjedt külső kapcsolatokkal rendelkezik, aktív kulturális szerepet vállal a városban
annak ellenére is, hogy alsós gyerekekről van szó. Sok gyerek részt vesz művészeti képzésben
a helyi zeneiskolában, a kijáró alapítványi tánciskolában tanulnak, sportegyesületekbe járnak,
ezek révén is fellépnek, bemutatkoznak, versenyeznek.

6. A pedagógiai munka feltételei
Fejleszthető területek:
- Az intézmény infrastruktúrájának további fejlesztése: a mindennapos testneveléshez
nincsenek meg az infrastrukturális feltételek. A szabadtéri sportpálya mellett van egy elavult és
kicsi tornaterem, valamint egy kicsi és dohos pince terem. - Működőképes informatikai
eszközállomány, informatikai eszközök javítása, felújítása.
Kiemelkedő területek:
- A belső szakemberhiány megelőzése továbbképzések, további végzettségek szerzésével. Innovatív, nyitott nevelőtestület

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó
dokumentumban
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Nincs.
Kiemelkedő területek:
Nincs.

