
 
 
 

 
 
A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 

 

Közzétételi Listája 

 
 

Miskolc 

 
 

2018-2019. tanév 

 
módosítás dátuma: 2018. december 28. 

 



A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről végrehajtásáról rendelkező 

229/2012.(VIII.28) Kormány Rendelet 23.§ (1), (3) és (4) bekezdése szerint a nevelési és 
oktatási intézmények, közzétételi listát kell, közzé tegyenek. 
 

 

1. A nevelési-oktatási intézményre vonatkozó közérdekű adatok 23.§ (1) 

 
a. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon felvételi tájékoztatója (Beiskolázási 
terve) elérhető az intézmény honlapján, a www.levaygimnazium.hu oldalon, a Beiskolázás 
2018-2019. tanévre menüpontban (http://levay.tirek.hu/beiskolazas/beiskolazas-2019-2020-

tanev), ahol megtekinthető/letölthető: a felvételi eljárás rendje és a beiskolázási terv. 
 

b. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, 
csoportok száma 

A Lévay József Református Gimnáziumba és a gimnázium diákotthonába, a 2019-2020. tanévre 
felvett tanulók beiratkozására 2019. június 20-án, csütörtökön 800-1400 között kerül sor. 

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 
- 6. évfolyamos képzés keretében: 1 osztály 

- 4. évfolyamos képzés keretében: 3 osztály 

A fenntartó által engedélyezett kollégiumi csoportok száma: 8. 

 

c. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: 
díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre 
megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve 
a jogosultsági és igénylési feltételeket is 

Intézményünkben a gimnáziumi oktatás, és a kollégiumi nevelés térítésmentesen történik. Az 

étkezés díja a jogszabályban előírt normatíva alapján van meghatározva. 
A megállapított étkezési norma jelenleg: 

 

Gimnáziumban (napi egyszeri étkezés): 
- 1-2 ellátott gyerek esetén  100%-a:  napi: 400.- Ft 

- 3 vagy több gyerek esetén, vagy igazolt tartós betegség esetén, vagy rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásnál           50%-a:  napi: 200.- Ft 

Kollégiumban (napi háromszori étkezés): 
- 1-2 ellátott gyerek esetén  100%-a:  napi: 900.- Ft 

- 3 vagy több gyerek esetén, vagy igazolt tartós betegség esetén, vagy rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásnál           50%-a:  napi: 450.- Ft 

 

 

 

 



 

 

d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 
nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - 

nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, 

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

d) 1. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 
nyilvános megállapításai és ideje 

 

Az intézmény fenntartója a Tiszáninneni Református Egyházkerület értékelte az 
intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a 

pedagógiai-szakmai munka eredményességét 
 Az értékelés időpontja: 2018.04.17. 

 Az értékelés nyilvános megállapításai az 1.sz. mellékletben olvashatók. 
 

d) 2. A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat 
tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje 

 

 az ellenőrzés tárgya az 

ellenőrzés 
időpontja 

az 

ellenőrzés 
módja 

az ellenőrzést 
végzi 

nyilvános 
megállapítá

s 

1.  A köznevelés 
információs rendszerét 
(KIR) érintő szakmai 
ellenőrzés 

2018. 

01.26. 

helyszíni 
ellenőrzés 

Oktatási Hivatal nem volt 

 

2. 

Munkaügyi ellenőrzés 2018. 

03.20 

helyszíni 
ellenőrzés 

BAZ Megyei 

Kormányhivatal 
Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és 
Munkavédelmi 
Főosztálya 

intézkedés 
megtörtént 

 

d) 3. az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb 
ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait 

 

Állami Számvevőszéki és egyéb ellenőrzés, vizsgálat az intézményben nem volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv 
alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 
események időpontjai 

 

A gimnázium 0630-tól áll nyitva a tanulók előtt. Az esetleges délutáni foglalkozások végeztével, 
18 óráig el kell hagyni az épületet. 
A kollégiumban ügyeleti rendszer működik. Felnőtt portai szolgálat általában hétköznap 0500-

2300, hétvégén 0600-2200 van. Hétköznap, valamint hétvégén a portai szolgálat szükség szerint 
folyamatosan üzemel. 
Tanítási időben a diákotthonban tartózkodni nem szabad, kivétel indokolt esetben. 
 

 

A tanítás rendje a gimnáziumban az alábbi: 
 

- Hétfőn az első óra hétkezdő istentisztelet az Avasi Református Templomban. A tanulók 
0740 előtt érkeznek, az istentisztelet 0740-kor veszi kezdetét közös hirdetéseinkkel. 
Hétfői napon az oktatás a második órával kezdődik. 

- Keddtől péntekig a tanítás 0745-kor kezdődik. A napi első óra igeolvasással és imával 
kezdődik, az utolsó óra pedig imával fejeződik be. Az igeolvasás a vezetőség által 
választott bibliaolvasó kalauz szerinti napi ige és magyarázatának felolvasását, az ima 
pedig az iskolában szokásos imádság elmondását jelenti. 

- A tanulóknak legkésőbb 0740-re meg kell érkezniük az iskolába. 

- A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi, valamint a tanóra kezdete és vége előtt 2 
perccel jelzőcsengetés hangzik el. A tanulók kötelesek a tanóra előtti jelzőcsengetés 
elhangzásakor a következő foglalkozás helyszínéül szolgáló tanteremhez menni. 

- A tanórák közti szünetek 10 percesek, a 2. és a 4. óra után 15-15 perces nagyszünetet 
tartunk. A 7. és 8. óra közötti szünet 5 perces. 

- A tanítási órák 45 percesek. Az aktuális rövidítések rendjéről az iskola a rövidített napot 
megelőzően tájékoztat az iskola hirdetőjén. 

- A tanórák közötti szünetek a felfrissülést szolgálják. A tanárok és a diákok ezt a jogot 
kötelesek tiszteletben tartani. Kettő, órarendben egymás mellett szereplő azonos tárgyú 
szakóra a pedagógus döntése alapján összevonható. A foglalkozás időtartama nem lehet 
több 90 percnél, a csengetési rend szerinti szünet megtartásáról a pedagógus rendelkezik 
(foglalkozás elején, vagy végén). 

- A tanítási órák belső rendjét a szaktanár határozza meg. Tanítási óra alatt a tanuló nem 
tartózkodhat az oktatási helyiségen kívül. A tanuló fegyelmezetlen magatartásával 
senkit nem hozhat hátrányos helyzetbe és nem akadályozhat a tanulásban. 

- A tanítási órákkal kapcsolatos változásokról szóló tájékoztatás legtöbbször a tanítási 
napot megelőző napon megjelenik az iskola oktatási hírekkel kapcsolatos 
hirdetőfelületén, azonban rendkívüli történés következményeként megtörténhet, hogy a 
tanítási nap folyamatában történik változás egy-egy csoport napi tanítási rendjében. 
Jellemzően a tanítási nap végi órák elmaradása kapcsán a tanuló közvetlenül a tanítási 
óra előtt tájékozódjon saját felelősségre az iskola oktatási hírekkel kapcsolatos 
hirdetőfelületén. 

- Az eseménynaptárban jelzett rövidített órás napok (egyedileg tervezett) csengetési 
rendjéről is az iskola oktatási hírekkel kapcsolatos hirdetőfelületén történik tájékoztatás. 

- Tanítási idő alatt a diákok az iskola épületét csak osztályfőnöki (hiányzása esetén 
pótosztályfőnöki), vagy igazgatóhelyettesi írásbeli engedéllyel (kilépő) hagyhatják el. 
Egyéb esetben az iskolából tanítási idő alatt kilépni tilos és súlyos fegyelmi vétség. 

- Ha a tanulónak a tanítási idő befejezése előtt kell távoznia az iskolából (orvoshoz, 
szüleihez, stb.) akkor az órát tartó tanár naplóba köteles beírni a távozás pontos idejét. 

- Csengetési rend: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diákotthon napirendje: 
 

- 06.15  Ébresztő (zene bekapcsolása) 
- 06.20  Ébresztés szobánként 
- 06.20 - 07.30  Reggeli 

 Tisztálkodás, rend kialakítása, takarítás. 
Betegség, rosszullét esetén jelentkezés az ügyeletes nevelőtanárnál, aki az 
orvoshoz, védőnőhöz irányítja a tanulót. 

- 08.15-ig  A később kezdők (akiknek csak 2., vagy 3. órával kezdődik a tanítás) is 

megreggeliznek, rendezik a szobát. 
Az orvosi rendelőből visszaérkezők a diákotthoni ügyeletes nevelőtanárnak 
átadják a betegjelentő lapot. 

- 09.15-ig  Nevelőtanári ügyelet, szobák tisztaságának ellenőrzése és pontozása. 
 Tanítási időben, a diákotthonban csak engedéllyel szabad tartózkodni. 
- 12.00 - 15.30  Ebéd. 
- 16.15-ig  Szabad kimenő 

- 16.30 – 17.30  1. szilencium 

- 17.45 – 18.30  2. szilencium 

- 18.30 - 19.15  Csoportmegbeszélések a csoportok egymás között kialakított rendje szerint 
 Tematikus foglalkozások 

- 18.45 – 19.15  3. szilencium 

- 19.30 – 21.00  Szakkörök, sport, szabadidős elfoglaltságok. 

- 20.30 – 21.00  Esti áhítat 
- 21.15-től  Mindenki a saját neme szerinti épületrészben tartózkodik. 
21.15 – 21.45  Készülődés a lefekvéshez, tisztálkodás. 
- 21.45-től  Mindenki a saját szobájában tartózkodik. 
- 22.00  Lámpaoltás a szobákban (áramtalanítás) 
Iskolai tanév helyi rendje: 
 

A tanév rendjét, a tanítási szüneteket a hatályos rendeletek, valamint az állami és egyházi 
ünnepek figyelembevételével igazgatói utasítás rögzíti. 

7-9. évfolyam 

 

 10-12. évfolyam 

 1. óra  745 - 830 

  10 perc 

 2. óra  840 - 925 

  15 perc  

 3. óra  940 - 1025 

  10 perc 
 4. óra  1035 – 1120 

  10 perc   

 5. óra  1130 – 1215 

  25 perc  

 6. óra  1240 – 1325 

  10 perc 

 7. óra  1335 – 1420 

  5 perc  

 8. óra  1425 – 1510 

 

  1. óra  745 - 830 

  10 perc 

 2. óra  840 - 925 

  15 perc  

 3. óra  940 - 1025 

  10 perc 
 4. óra  1035 – 1120 

  10 perc   

 5. óra  1130 – 1215  

  10 perc  

 6. óra  12 25 – 1310 

  25 perc 

 7. óra  1335 – 1420 

  5 perc  

 8. óra  1425 – 1510 

   

7-9. évfolyam  10-12. évfolyam 



 

 

 

 ESEMÉNY IDŐPONT MEGJEGYZSÉS 
Tanítási napok száma: 180; ezen felül tanítás nélküli munkanapok száma: 6 

1.  Tanévnyitó ünnepi istentisztelet 16.óra 2018.09.02. (v)  Kossuth u.-i templom 

2.  Első tanítási nap 2018.09.03. (h)  

3.  Utolsó tanítási nap 2019.05.02. (cs) Végzős évfolyam 

2019.06.14. (p) Nem végzős évfolyam 

4.  Őszi szünet 2018.10.26. (p) Utolsó tanítási nap 

2018.11.05. (h) Első tanítási nap 

5.  Téli szünet 2018.12.21. (p) Utolsó tanítási nap 

2019.01.03. (cs) Első tanítási nap 

6.  Tavaszi szünet 2019.04.17. (sze) Utolsó tanítási nap 

2019.04.24. (sze) Első tanítási nap 

 

7.  Nyílt nap 2018.11.06. (k) 

2018.11.08. (cs) 

 

8.  Szalagavató 2018.11.30. (p)  

9.  Nyílt nap 2019.01.22. (k)  

10.  Felvételi elbeszélgetés 0800-1700 2019.02.23. (szo)  

11.  Ballagási ünnepi istentisztelet 2019.05.04. (szo) Kossuth u.-i templom 

12.  Érettségi írásbelik kezdete 2019.05.06. (h)  

13.  Érettségi írásbelik vége 2019.05.24. (h)  

14.  Országos kompetenciamérés 2019.05.29. (sze)  

15.  Első találkozás a felvett tanulókkal 2019.05.31. (p)  

16.  Emeltszintű szóbeleik kezdete 2019.06.05. (sze)  

17.  Emeltszintű szóbeleik vége 2019.06.13. (cs)  

18.  Szóbeli érettségi kezdete 2019.06.17. (h)  

19.  Beiratkozás a felvett tanulóknak 2019.06.20. (cs)  

20.  Tanévzáró ünnepi istentisztelet 10 óra 2019.06.21. (p)  Avasi templom 

21.  Szóbeli érettségi vége 2019.06.28. (p)  

 

 

 

b. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogszabályok megtartásával 
 

- Vezetői tanfelügyelet 2017.06.13. 

Megállapításai: 2. sz. mellékletben és a 3. sz mellékletben olvasható 

 

- Intézményi tanfelügyelet 2017.09.26. 

Megállapításai: 4. sz. mellékletben olvasható 

 

 

c. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program 

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon szervezeti és működési szabályzata, 

házirendje és pedagógiai programja elérhető az intézmény honlapján, a 
www.levaygimnazium.hu oldalon, a Főoldal/Gimnázium/Hivatalos dokumentumok 

menüpontban (http://levay.tirek.hu/gimnazium/hivatalos-dokumentumok), ahol 

megtekinthetők és letölthetők. 



 

 

 

2. A gimnáziumra vonatkozó közérdekű adatok 23.§ (3) 

 
a. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

 

Sor 

szám 

A legmagasabb szakképzettség megnevezése Végzettség Tantárgy 

1.  Fizikus és középiskolai fizika tanár Egyetem Fizika 

2.  Református teológus Egyetem Hittan 

3.  Német nyelv és irodalom szakos tanár Egyetem Német 

4.  Történelem szakos tanár Egyetem Történelem-média 

5.  Informatika szakos tanár 
Matematikus és középiskolai matematika tanár 

Egyetem Matematika-informatika 

6.  Biológia-földrajz szakos tanár 
Angol szakos nyelvtanár 

Egyetem Angol-biológia 

7.  Angol nyelv és irodalom szakos tanár 
Szociológia szakos bölcsész 

Egyetem Angol 

8.  Testnevelő tanár Egyetem Testnevelés 

9.  Kémia szakos tanár Egyetem Kémia-

társadalomismeret 
10.  Ének-zene tanár Egyetem Ének-zene 

11.  Matematika-angol szakos tanár Egyetem Angol-matematika 

12.  Földrajz-rajz szakos tanár Egyetem Rajz-földrajz 

13.  Informatika szakos tanár 
Kémia-fizika szakos középiskolai tanár 

Egyetem Informatika 

14.  Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 
középiskolai tanár 
Történelem szakos bölcsész és tanár 

Egyetem Magyar-történelem 

15.  Angol nyelv és irodalom szakos tanár 
 

Egyetem Angol 

16.  Történelem-latin nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár 
Egyetem Történelem-latin 

17.  Matematika testnevelés szakos tanár Egyetem Matematika-testnevelés 

18.  Matematika-kémia-számítástechnika szakos 
középiskolai tanár 

Egyetem Matematika-informatika 

19.  Matematika-fizika szakos középiskolai tanár 
Számítástechnika szakos középiskolai tanár 

Egyetem Matematika-informatika-

fizika 

20.  Angol nyelv és irodalom szakos tanár  
Református vallástanár 

Egyetem Angol-hittan 



21.  Matematika-fizika szakos tanár Egyetem Matematika-fizika 

22.  Kémia-fizika szakos középiskolai tanár Egyetem Fizika 

23.  Középiskolai testnevelő tanár Egyetem Testnevelés 

24.  Angol szakos nyelvtanár 
Német szakos nyelvtanár 

Egyetem Angol-német 

25.  Biológia-angol nyelv és irodalom szakos bölcsész 
és tanár 

Egyetem Angol-biológia 

26.  Angol szakos nyelvtanár Egyetem Angol 

27.  Olasz nyelv és irodalom szakos tanár 
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

Egyetem Olasz 

28.  Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai 
tanár 
Tánc- és drámapedagógus 

Egyetem Magyar-tánc és dráma 

29.  Okleveles angol és okleveles vizuális és 
környezetkultúra tanár 

Egyetem Angol 

30.  Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 
középiskolai tanári 
Történelem szakos bölcsész és tanár 

Egyetem Magyar-történelem 

31.  Angol szakos középiskolai tanár 
Orosz-angol szakos általános iskolai tanár 

Egyetem Angol-orosz 

32.  Kémia-fizika szakos középiskolai tanár Egyetem Fizika-kémia 

33.  Matematika, informatikatanár 
Informatikus könyvtáros 

Egyetem Matematika 

34.  Történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár 
Földrajz szakos tanár 

Egyetem Történelem 

35.  Biológia szakos tanár  
Kémia szakos tanár 

Egyetem Biológia-kémia 

36.  Német nyelv és irodalom szakos tanár Egyetem Német 

37.  Testnevelés-földrajz szakos  
Úszás sportedző 

Főiskola Testnevelés-földrajz 

38.  Fizika-technika szakos általános iskolai tanár Főiskola Fizika, technika 

39.  Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 
középiskolai tanár 

Egyetem Magyar 

40.  Matematika szakos tanár Egyetem Matematika 

41.  Református vallástanár 
Református lelkészi oklevél 

Egyetem Hittan 

42.  Matematika szakos tanár  
Angol szakos tanár 

Egyetem Angol-matematika 

43.  Etnográfus 

Matematika szakos tanár 
Egyetem Múzeumpedagógus 

44.  Informatika és tehetségfejlesztő tanár 
Könyvtáros 

Egyetem Informatika 

45.  Magyar nyelv és irodalom – francia nyelv és 
irodalom szakos középiskolai tanár 
Drámapedagógus 

Egyetem Magyar-francia 



46.  Biológia-földrajz szakos középiskolai tanár Egyetem Földrajz-biológia 
társadalomismeret 

47.  Testnevelés-edző Főiskola Testnevelés 

48.  Biológia-kémia szakos középiskolai tanár Egyetem Kémia-biológia 

49.  Német szakos tanár 
Történelem-orosz nyelv és irodalom szakos tanár 

Egyetem Német-történelem 

50.  Testnevelő tanár Egyetem Testnevelés 

51.  Német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 
Testnevelő tanár 

Egyetem Német-testnevelés 

52.  Testnevelő tanár 
Orosz-testnevelés szakos ált. iskolai tanár 

Egyetem Testnevelés 

53.  Informatikus könyvtáros Egyetem Könyvtáros 

54.  Pasztorálpszichológiai lelkigondozó 

Református lelkész 

Egyetem Intézményi lelkipásztor 

55.  Szociálpedagógus Egyetem Szabadidő-szervező 

56.  Pszichológia alapképzés; szakképzettség: 
viselkedéselemző 

Egyetem Iskolapszichológus 

 

 

 

b. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, 
iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

Sor 

szám 

Szervezeti 

egység 

Feladatkör Végzettség Szakképzett 
ség 

1.   

 

Titkárság 

Iskolatitkár - 

titkárságvezető 

Irodavezető 

Angol szakos nyelvtanár 
Egyetem 

2.  Iskolatitkár Közgazdasági szakközépiskolai 
érettségi 

Középfok 

3.  Kollégiumtitkár Tanító- és óvónőképző; Logisztikai 
asszisztens 

Középfok 

4.   

 

Gazdasági 
részleg 

Gazdaságvezető Munkaügyi és társ. bizt. szakember; 

mérlegképes könyvelő – váll.i szak 

Egyetem 

5.  Gazdasági ügyintéző Szakközépiskolai érettségi Középfok 

6.  Gazdasági ügyintéző 

könyvelő 

Közgazdász adótanácsadó Főiskola 

7.  Gazdasági ügyintéző 

munkaügy 

Gazdálkodás és marketing szak Egyetem 

8.  Gazdasági ügyintéző Szakközépiskolai érettségi Középfok 

9.  Gazdasági ügyintéző 

könyvelő 

Közgazdász 

 

Egyetem 

10.   

 

Gondnokság 

Gondnokságvezető Mérlegképes könyvelő 
államháztartási szakon; Pénzügyi-
számviteli szakellenőr  

Középfok 



11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karbantartó Gépjármű technikusi oklevél; 
kazánkezelő bizonyítvány; felsőfokú 
raktározó bizonyítvány  

Technikum 

12.  Karbantartó Villamosenergia-ipari technikus, 

villanyszerelő 

Középfok 

13.  Diákotthon portás Gimnáziumi érettségi Középfok 

14.  Diákotthon portás Ipari szakmunkásképző Szakmunkás 

képző 

15.  Diákotthon portás Személy- és vagyonőr Szakmunkás 

képző 

16.  Gimnáziumi portás Gimnáziumi érettségi Középfok 

17.  Gimnáziumi portás   

18.  Diákotthon takarító Szakközépiskolai érettségi Érettségi 

19.  Diákotthon takarító Női ruhakészítő szakmunkás Szakmunkás 

képző 

20.  Diákotthon takarító 8 általános  

21.  Diákotthon takarító Vendéglátóipari eladó szakmunkás 
bizonyítvány 

Szakmunkás 

képző 

22.  Gimnáziumi takarító Mechanikai érettségi bizonyítvány Középfok 

23.  Gimnáziumi takarító 8 általános  

24.  Gimnáziumi takarító 8 általános  

25.  Gimnáziumi takarító Szakmunkás bizonyítvány Szakmunkás 

képző 

26.  Gimnáziumi takarító 8 általános  

27.  Gimnáziumi takarító 8 általános  

28.  Intézményi kisegítő 8 általános  

29.  

Élelmezés 

Élelmezésvezető Élelmezésvezető szakképesítés; 
szakács szakképesítés 

Középfok 

30.  Szakács Szakács, diétás szakács Középfok 

31.  Szakács Érettségi, szakács Középfok 

32.  Szakács Érettségi, szakács, vendéglátó-

üzletvezető, élelmezési menedzser, 
élelmezésvezető 

Középfok 

33.  Konyhai kisegítő, 

adminisztrátor 
Érettségi, élelmezésvezetői 
bizonyítvány 

Középfok 

34.  Konyhai kisegítő Dísznövény kertész Szakmunkás 

képző 

35.  Konyhai kisegítő Szakács Szakmunkás 

képző 

36.  Konyhai kisegítő 8 általános  



37.  Konyhai kisegítő 8 általános  

38.  Konyhai kisegítő Szőlő-gyümölcstermesztő 
szakmunkás, vendéglátó-üzletvezető 

Szakmunkás 

képző 

39.   Védőnő Védőnő Egyetem 

40.   Rendszergazda Informatikai rendszergazda Középfok 

41.   Műszaki laboráns Gazdasági informatikus Középfok 

42.   Oktatás technikus Villanyszerelő mester, számítástech. 
szoftverüzemeltető 

Középfok 

 

 

c. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 

 ÉV 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Mérési 
terület 

Évfolyam Lévay Országos 
átlag 

Lévay Országos 
átlag 

Lévay Országos 
átlag 

 

Mate 

matika 

8. évfolyam (6 
évf. gimn.) 

1676 1618 1696 1597 1728 1612 

10. évfolyam 
(6 évf. gimn.) 

1728 1645 1751 1641 1751 1647 

10. évfolyam 
(4 évf. gimn.) 

1806 1645 1757 1641 1740 1647 

 

Szöveg 

értés 

8. évfolyam (6 
évf. gimn.) 

1669 1567 1718 1568 1707 1571 

10. évfolyam 
(6 évf. gimn.) 

1711 1601 1745 1610 1771 1613 

10. évfolyam 
(4 évf. gimn.) 

1769 1601 1745 1610 1721 1613 

 

 

d. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. 

Teljes létszám 663 fő 654 fő 638 fő 

Lemorzsolódás 0 fő 0 fő 0 fő 

Évismétlés 1 fő 2 fő 0 fő 

 

 

e. A középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák 
átlageredményei 

Év 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 Osztályzat átlag Osztályzat átlag Osztályzat átlag 

Szint Közép Emelt Közép Emelt Közép Emelt 

Tantárgy       

Matematika 3,56 4 3,71 3 3,62 3,5 

Magyar 3,78 4,08 4,07 4,9 4,15 4,67 

Történelem 3,92 4,7 4,27 4,81 3,84 4,47 

Angol 4,32 4,68 4,27 4,81 4,43 4,78 

Német 4,1 4,4 3,88 5 3,95 5 

Biológia 4,11 4,74 4,13 4,1 3,75 4,25 



Fizika 4,4 ---- 3,88 3,2 4,38 5 

Kémia 4 4,44 3 4 3,5 3,14 

Informatika 4,33 4 4,42 3,8 4,43 ---- 

Földrajz 2,67 4,67 4,25 4,5 5 ---- 

 

f. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei 

 

Tehetséggondozó szakkörök: 

 

 

Szakkör Évfolyam Heti óraszám Megjegyzés 

matematika szakkör 11. 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 
matematika szakkör 12. 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 
matematika szakkör 9. 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 
fizika szakkör 11. 1 tantárgyfelosztásban megtervezett 
dráma szakkör 9 - 12. 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 
média szakkör 9 - 12. 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 
informatika 9. 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 
informatika 10. 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 
kémia szakkör 10. 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 
rajz szakkör 9. -12. 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 
olasz szakkör 11-12. 2 tantárgyfelosztásban megtervezett 
alkotókör 7-12. 1 tantárgyfelosztáson kívül 

 

 

Gazdagító szakkörök: 

 

A gazdagító szakkörök a Református EGYMI országos szervezésében kerülnek megtartásra. 
 

Szakkör Évfolyam Heti óraszám 

biológia 11. 1 

fizika 10. 1 

matematika 7. 1 

matematika 10. 1 

matematika 9. 1 

 

 

Tanórán kívüli tevékenység jellegű tehetséggondozó lehetőségek: 

 

 

Megnevezés Nap Időpont 
Énekkar és Csengettyű együttes Csütörtök 1425-1510 

Lámpás – ifjúsági dicsőítő zenekar Csütörtök 1430-1630 

Kösöntyű néptánccsoport Hétfő 1530-1745 

Diákpresbitérium Kedd 1500-1700 

Dráma szakkör Szerda 1500-1700 

Cserkészet Csütörtök 1500-1900 

Péntek 1500-1700 

SDG – Ifi Hétfő 1500-1700 

Sportkörök Külön beosztás szerint 
Csomasz Tóth Kálmán Református AMI 
telephelyi órák 

Külön beosztás szerint 



 

 

Mindennapos testedzés lehetősége: 

 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.óra 

(1415-1500) 
     

9.óra 

(1500-1545) 

Személyi 
edzés 

TTA 

ATLÉTIKA 

CSI 

 

FIÚ 
LABDARUGÁS 

KIS 

LÉÁNY 
LABDARU

GÁS 

PRO 

 

RÖPLABDA 

ZSU,/LEI 

Személyi 
edzés 

TTA 

ATLÉTIKA 

CSI 

10.óra 

(1545-1630) 

Személyi 
edzés 

TTA 

ATLÉTIKA 

CSI 

 

FIÚ labdarúgás 

KIS 

LÉÁNY 
LABDARU

GÁS 

PRO 

 

RÖPLABDA 

ZSU,/LEI 

Személyi 
edzés 

TTA 

ATLÉTIKA 

CSI 

 

 

 

g. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulóink rendszeresen kapjanak házi feladatot, de ennek mennyisége 
és tartalma egyéni képességeiknek megfelelő legyen. Az otthoni és tanórai munkának egységes 
folyamatot kell alkotnia. Az otthoni feladatok a mindennapi életben használható tartalmak és 
eljárások elsajátítását tegyék lehetővé.   
A fentiek érdekében iskolánk pedagógusai a házi feladatok meghatározásában a következő 
alapelveket igyekeznek érvényesíteni:  
• A feladatok legyenek megoldhatóak: vegyék figyelembe a tényleges előzetes tudást.  
• Értelmezzük a feladott feladatot.  
• Az otthoni munka is adjon sikerélményt.  
• A feladatok legyenek változatosak és egyenletes terhelés legyen. 
• Csak megtanított tananyag alkalmazását követeljük meg.  
• Az otthoni munkát a tanórán gondosan előkészítjük.  
• A házi feladatot következetesen ellenőrizzük, értékeljük, a hiányzó házi feladatokat 
pótoltatjuk.  
• A rászoruló tanulók számára segítséget adunk a házi feladatok elkészítéséhez.  
• Hétvégére sem adunk az átlagosnál több házi feladatot. Tanítási szünetek idejére nem 
kötelező házi feladatokat, hanem fakultatív feladatokat, szorgalmi feladatokat, ajánlott 
olvasmányokat (szakirodalmat) javasolhatunk. Amennyiben a tanuló ilyen feladatot készít, azt 
értékeljük, és a feladat jellegétől függően lehetővé tesszük órai bemutatását.  
• Komolyabb felkészülést igénylő feladatok (kiselőadás, gyűjtőmunka) elkészítésére 
megfelelő időt biztosítunk.  
• Igyekszünk a gyakorlati élethez igazodó, minél több kompetenciafejlesztő feladatot 
adni. 

• Alkalmazzuk az IKT technikákat, számítógéppel megoldandó feladatokat adunk, 

elektronikus formában kell elkészíteni és beadni a tanárak. 
• Projektmunkákat is előtérbe helyezzük. 
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és 
korlátait részletesen tartalmazza a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 2016-

os pedagógiai programjának 2.11. része. 



 

Az ismeretek ellenőrzése, illetve számonkérése történhet szóban vagy írásban. 
Az írásbeli számonkérés formái az alábbiak: 

- röpdolgozat az adott óra vagy maximálisan az utolsó három óra tananyagából, érintheti 
az osztály egyes tanulóit vagy egészét, előzetes bejelentése nem kötelező és a tanuló 
egy érdemjegyet kap rá; 

- számonkérő dolgozat háromnál több óra anyagából, érintheti az osztály egyes tanulóit 
vagy egészét, előzetes bejelentése legalább két nappal korábban kell, hogy 
megtörténjen, a dolgozatra a tanuló egyetlen érdemjegyet kap; 

- témazáró dolgozat egy vagy több átfogó témakör anyagából jellemzően az osztály 
egészét érinti, előzetes bejelentése a dolgozat íratását megelőzően legalább egy héttel 
korábban kell, hogy megtörténjen, a témazáró dolgozatra a tanuló ( a munkaközösség 
által meghatározott) súlyozott érdemjegyet kap amelyet „td” jelöléssel jegyez be a 
szaktanár a digitális naplóba.  

A dolgozatok éves számát a tantárgy óraszáma és az adott munkaközösség határozza meg. 
Egy tanítási napon csak 1, egy héten legfeljebb 5 témazáró dolgozat íratható. 

Az írásbeli dolgozatokat a tanárnak 15 tanítási napon belül kell kijavítania, és a tanulónak meg 
kell mutatni az értékelést. Amennyiben a szaktanár a 15 tanítási napot meghaladó idő elteltével 
javítja ki a dolgozatot a tanulónak lehetősége van dönteni az érdemjegy beírásáról. Ha a tanuló 
az érdemjegyet nem kéri beírni, akkor a tanár, pótló dolgozat írását kérheti.  
A dolgozat megtekintését a szülők számára is lehetővé tesszük a fogadóórán, vagy elektronikus 
formában eljuttatjuk részükre. 
A szóbeli számonkérést minden tantárgyból igyekszünk minél többet alkalmazni, hogy 
fejlődjön a diákjaink szóbeli megnyilvánulásának, kommunikációjának szintje. Ugyanakkor 
kedvező alkalom ez tudásuk visszaadása azoknak a diákoknak, akik szóban könnyebben fejezik 

ki magukat, mint írásban. A hagyományos szóbeli felelet mellett kiselőadás megtartása is lehet 

a számonkérés része.  

Az iskolai dolgozatok szabályait részletesen tartalmazza a Lévay József Református Gimnázium 
és Diákotthon 2016-os pedagógiai programjának 2.10.1. része, mely a tanulók tanulmányi 
munkájának ellenőrzését, értékelését taglalja. 

 

 

 

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

 

Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet által előírt esetekben 
szervez az iskola (magántanulók, előrehozott érettségizők, tantestületi döntés alapján 
kötelezettek esetében). 
- Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független 
vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a 
tanuló jogviszonyban áll. A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a 
vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását. A bizottság az 

összesített részeredmények és a kérdező tanár véleményezése alapján dönt a minősítésről. 
- Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a 
halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna. 

- A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 
 

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) 
követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. 
A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek 

alapján készült, a pedagógiai program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és 
évfolyamra vonatkozó követelményeivel. A helyi tanterv letölthető az iskola honlapjáról a 



Főoldal/Gimnázium/Hivatalos dokumentumok/Pedagógiai program menüpontból 
(http://levay.tirek.hu/gimnazium/hivatalos-dokumentumok/v/PP_2016/). 

 

Az intézmény három időszakot biztosít a tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítására: 
augusztus, január és április folyamán (intézményi döntés szerint). A vizsgaidőszakok pontos 
időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott módon közzétételre kerül az intézmény 
honlapján. 
A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) 

részletes leírása megtalálható a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Pedagógiai 
programjának 1.8 fejezetében. 
 

 

1. Osztályozóvizsga 

Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi osztályzatai megállapításához, ha: 
- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 
- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 
az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
- tanulmányait magántanulóként végzi, 
- előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból, 
- hiányzása a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket 
meghaladja, és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület engedélyezi, hogy 
osztályozóvizsgát tegyen. 
Ha a tanuló hiányzása az adott félévben meghaladja az adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a 
tantárgyból osztályozóvizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a nevelőtestület 
dönthet az osztályozóvizsgáról, vagy a jegyek alapján történő értékelésről, ha az elégséges 

számú. Ha a hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a tanuló a tanév végén nem 
osztályozható, magasabb osztályba való lépése csak sikeres osztályozóvizsga letétele mellett 
lehetséges. A vizsgára a tanulót a szülő írásban jelentkezteti és felkészíti. 
Egy osztályozóvizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 
vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozóvizsgát az adott tanítási évben kell 
megszerezni. 

 

2. Különbözeti vizsga 

A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható tantárgyak esetében a 
május 20-i határnappal, a következő tanévre más választható tantárgyat válasszon. Ennek 
feltétele a sikeres különbözeti vizsga. A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények 
optimumát kéri számon. A vizsgára a szülő jelentkezteti és készíti fel a tanulót. 
Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha: 
- írásbeli határozat alapján engedélyezték, 
- tanulmányait a … évfolyamon valamely tantárgyból emelt szinten kívánja folytatni, és 
megelőzően csak középszinten tanulta, 
- átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni, és az előző iskolájából eltérő tanterv szerinti 
tanulmányokat folytatott. 
Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni. 
3. Javítóvizsga 

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 
határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen 
osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy 
nem jelenik meg, évet ismételni köteles. A javítóvizsga időpontját a szorgalmi időszak 
lezárásakor az iskola bejáratára kell kifüggeszteni. 
A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán egy alkalommal konzultációs 
lehetőséget biztosíthat (június-augusztus). 

A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet. 
  



4. Pótló vizsga 

Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga letétele 
előtt távozott, a vizsgát megismételheti. 
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha: 
- neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad, 
- megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. 
- A pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által 
megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 
5. Érettségi vizsgák 
Az érettségi vizsgák két részből állnak, az írásbelik és a szóbelik lebonyolítása a 100/1997. (VI. 
13.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történik. 
Érettségi vizsgán a vizsgázónak – legalább középszinten – öt vizsgatárgyból kell vizsgát tennie. 
Kötelező vizsgatárgyak: 
- magyar nyelv és irodalom, 
- matematika, 

- történelem, 
- idegen nyelv, 

- a tanuló által választott tantárgy. 
A tanuló a pedagógia programban foglaltak, illetve a fenntartó által biztosított lehetőségeknek 
megfelelően jelentkezhet emelt szintű érettségire, felkészítő, felzárkóztató korrepetálásokra, 
foglalkozásokra. 
 

6. Belső vizsgák 

A vizsga célja, hogy a diákok a megszerzett ismereteiket rendszerezzék, összegzését, 
szintetizálását gyakorolják. Fejlesszék írásbeli, szóbeli beszámolási képességeiket, 
felkészüljenek az érettségi vizsga teljesítésére. Az érettségi vizsgához hasonló körülmények 
között adjanak számot arról, milyen mértékben sajátították el a helyi tantervben a továbbhaladás 
feltételeként meghatározott kompetenciákat. A Tagozatos vizsgák a 2 tanév után elsajátított 
tananyag szintézisét és a továbbhaladáshoz szükséges tudnivaló felmérését szolgálják. 
Matematika „páros évfolyami vizsga” a 8. és 10. évfolyam tanulói részére. 

8. évfolyam számára írásbeli vizsga 

10. évfolyam számára írásbeli és szóbeli vizsga 

Magyar nyelv és irodalom vizsga a 8. és 11. évfolyam tanulói részére. 

8. évfolyam számára szóbeli vizsga 

11. évfolyam számára írásbeli és szóbeli vizsga 

A vizsgák időpontjai: 
Magyar: írásbeli a Tavaszi szünetet megelőző nap délután, szóbeli májusban az írásbeli 
érettségi első három napján. 
Matematika szóbeli májusban az írásbeli érettségi napjain, írásbeli a munkaközösség 
munkatervben meghatározott időpontban 

A vizsgák követelményeit, témaköreit és az értékelés módját a szakmai munkaközösségek 
állítják össze és októberben ismertetik a tanulókkal. 
A vizsga leírása: 
Matematikából a 8. évfolyam tanulói csak írásbeli vizsgán vesznek részt, melynek időtartama 
60 perc. A feladatlap elméleti kérdéseket is tartalmaz. A vizsga értékelésére az érettségin 
szokásos ponthatárokat alkalmazzuk. 
A10. évfolyamon az írásbeli vizsga két részből álló feladatlapot tartalmaz. Az első részhez 
felhasználható idő 30 perc, a második részhez 90 perc. A szóbeli vizsgán a tanulók tételt 
húznak, melyen a kiadott és mellékletben szereplő elméleti tudnivalókból 5 kérdés szerepel. A 
szóbelin elért pontszám a vizsaga15%.át jelenti, az írásbeli pedig a 85%-át. A vizsga 
értékelésére az érettségin szokásos ponthatárokat alkalmaz 

Magyar nyelv és irodalomból az írásbeli vizsga 60 perces szövegértési feladatot tartalmaz, 
melyet az érettségi pontozásnak megfelelően értékelnek és nyelvtan jegynek számít. A szóbeli 
vizsga egy memoriter elmondásával kezdődik. A sikeres memoriter után húzhat a vizsgázó 



kifejtendő tételt, melyre 30 perc gondolkodási időt kap. A vizsga értékelésére az évközi 
felelések során kialakult szaktanári gyakorlat alapján történik. A memoriterek és tételek 
jegyzékét a szaktanárok a tanév elején közzéteszik. 
 

 

i. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

 

Sorszám Osztály Tanulói létszám 
1.  7.A 36 
2.  8.A 36 
3.  9.A 35 
4.  9.B 37 
5.  9.C 35 
6.  9.D 36 
7.  10.A 36 
8.  10.B 36 
9.  10.C 36 
10.  10.D 36 
11.  11.A 34 
12.  11.B 31 
13.  11.C 32 
14.  11.D 32 
15.  12.A 24 
16.  12.B 26 
17.  12.C 31 
18.  12.D 30 
19.  12.E 32 

 Összesen: 631 

 

 

 

3. A kollégiumra vonatkozó közérdekű adatok 23.§ (4) 

 
a. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

 

Sorszám Szakképzettség Végzettség 

1.  Német, orosz-testnevelés 

Diákotthoni munkaközösség-vezető 

Egyetem 

2.  Magyar-történelem Egyetem 

3.  Magyar-történelem Főiskola 

4.  Magyar-orosz, német Egyetem 

5.  Ének-zene Főiskola 

6.  Testnevelés Főiskola 

7.  Ének-zene Főiskola 

8.  Rajz, művelődésszervező Főiskola 

9.  Fizika-technika Főiskola 

10.  Biológia-testnevelés, drámapedagógus Főiskola 

 

 



 

b. A szabadidős foglalkozások köre 

 

- Bringa-tech szakkör 
- DE-JÓ szakkör 
- Dráma játékok 

- Fotó szakkör 
- Honismereti szakkör 
- Kézműves szakkör 
- Rákóczi Szövetség 

- Református hitünk hősei 
- Sportfoglalkozások, bajnokságok  
- Színjátszó kör 
- Természetjáró szakkör 
- Zenebarátok köre 

 

c. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége 

 

A Lévay József Református Gimnázium Tóth Pál Diákotthonában nincs lehetőség externátusi 
ellátás igénybevételére. 
 

 

d. A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám 

 

1. Kossuth Zsuzsanna csoport: 31 fő                                                                             
2. Zrínyi Ilona csoport: 31 fő        
3. Árva Bethlen Kata csoport: 31 f ő         
4. Lorántffy Zsuzsanna csoport: 31 fő            
5. Pap István csoport: 26 fő 

6. Ráday Pál csoport: 28 fő 

7. Bocskai István csoport: 28 fő 

8. Balázs Győző csoport: 28 fő 

 

 Összesen: 137 lány + 97 fiú = 234 fő 
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Intézmény neve: Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 

Az eljárás típusa: Intézményi tanfelügyelet 

A helyszíni látogatás időpontja:  2017. szeptember 26. 

Eredmények rögzítésének időpontja:  2017. október 6. 

 

Megállapítások: 

1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 

1.1.1. 

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak 

koherens kialakítását. 
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek 
terveivel. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak kialakítását / aktualizálását / 
ellenőrzését (pl.) a 2016_17 Munkaterv írja elő felelősök megjelölésével. „Az intézményben a 
stratégiai célokat strukturált stratégiai tervezés keretei között határozzák meg. A stratégiai 
tervezés a vezetőség kezdeményezésére vagy formális stratégiai tervezés (SWOT, jövőkép, 
stratégiai célok, majd céllebontás hosszú, közép és rövidtávú célokra), majd a célok 
operacionalizálása feladatok/tevékenységek, felelősök, határidő, hozzárendelt erőforrások 
meghatározása formájában történik, vagy a pedagógiai-szakmai tervezés munkaközösség-

vezetői értekezleten indul, és szükség esetén csoportmunkával, vagy tantestületi plenáris 
munkával zárul. .”(Intézményi Önértékelés) A munkaközösségi jelentések azonos fejléccel, 
hasonló formai és tartalmi kialakítással készültek. 
 

1.1.2. 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló 
mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő-piaci és 
más külső mutatók (például szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, 
feldolgozása és értelmezése alapján készülnek. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és 
jövőbeni helyzetének megítélését. 
A terület értékelése során megfigyelhető a pedagógiai programban és más stratégiai 
dokumentumban megtalálható célok megvalósulását biztosító pedagógiai folyamatok 

tervezési, megvalósítási, ellenőrzési és értékelési rendjének tudatossága. (PP) Vezetői interjú 
4. illetve ezt kiegészítő kérdésre a válasz: Kezdetektől fogva figyelnek erre. 2019-re ké-

szítenek egy stratégiát, melyben szeretnének új távlatokat nyitni. 
 

1.1.3. 

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak 
felkészítése a feladatra időben megtörténik. 
A munkaközösségek egyeztetnek a kollégákkal, meghatározzák a célokat, feladatokat. 
Mindenki számára értelmezhető és elfogadható közös értékrendszert dolgoznak ki. (interjúk, 

4.sz. melléklet



beszámolók). A stratégiai tervezés és annak operacionalizásása, azaz közép- és rövidtávú 
célokká majd feladatokká és tevékenységekké történő lebontása az intézményvezető, a 
vezetőség, és az intézmény kibővített szak-mai vezetősége (igazgató, igazgatóhelyettesek, 
munkaközösségvezető) szakmai koordinációja mellett a teljes nevelőtestület bevonásával 
történik. (Önértékelés) Pl.: Intézményi önértékelés, Intézkedési terv; vezetői interjú: a 
pedagógusok 7 csoportban (előre beosz-tott) dolgozták ki a 7 kompetenciára vonatkozó 
fejleszthető területekhez kapcsolódó intézkedési terve-ket. A munkaterv mellékletét képezik a 
munkaközösségi jelentések. 
 

1.1.4. 

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: • a fenntartóval, • az intézményt támogató 
intézményekkel és jogi személyekkel, • a Gyermekjóléti szolgálattal, • a Humán Szolgáltató 
Központtal, • a közművelődési intézményekkel. • Önkormányzattal stb. (PP, interjúk, SzMSz) 
 

1.1.5. 

Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív tervezés 
dokumentumainak összehangolása megtörténik. 
Rendszeresen nyomon követik a közoktatásban zajló folyamatokat, ezekhez igazodó 
programot dolgoznak ki. (PP, Munkaterv, beszámolók) A tanévekre szóló operatív tervezés 
mindig figyelembe veszi a stratégiai célokat, figyelembe veszi a megvalósítás szakaszát, az 
esetleg szükséges korrekciókat (a megvalósítás üteméből és módjából fakadókat) valamint az 

esetleg szükséges célkorrekcióból származó feladatokat.”(Intézményi Önértékelés) 
Intézményi önértékelés, Intézkedési terv: a pedagógusok hét csoportban (előre beosztott) 
dolgozták ki a hét kompetenciára vonatkozó fejleszthető területekhez kapcsolódó intézkedési 
terveket, majd ezeket megvitatták, elfogadták. 
 

1.1.6. 

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

Az intézményben tervszerűen és hatékonyan működnek a szakmai munkaközösségek, 
meghatározott feladatok szerint. (Munkaközösségek beszámolója). A vezetői interjún 
elhangzott, hogy az igazgató e szerint jár el. 
 

 

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

 

1.2.7. 

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival 
összhangban készülnek. 
Figyelemmel kísérik a jogszabályi változásokat, tisztában van ezek következményével és s 
dokumentumaikat ezzel összhangban készítik. (Pedagógiai Program, Egymást követő két 
tanév beszámolója, intézményi önértékelés értékelő lapjai, vezetővel készített interjú, 



pedagógusok képviselőivel készített interjú, Nevelőtestületi kérdőív). Az intézményi célok a 
tantervi szabályozó és jogszabályi elvárásoknak megfelelnek, azokat tartalmazzák. 
Természetes az iskola református keresztyén pedagógia céljaival kibővülnek. Pl.: Pedagógiai 
program 2.7.: A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 
megvalósításának részletes szabályai 
 

1.2.8. 

Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a 
dokumentumokban nyomon követhető. 
Az intézmény tervezési dokumentumaiban megjelenő célok koherens egységet mutatnak a 
megvalósítás dokumentumaiban szereplő adatokkal. (PP, Munkaterv, Beszámolók). A 
Küldetésnyilatkozat igazolja azt a tudatosságot, mellyel az iskola programját megtervezték. 
Minden feladat a küldetésben megfogalmazott cél megvalósítását kívánja alátámasztani. 
(Önértékelés) 
 

 

1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása? 

 

1.3.9. 

A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok 
aktuális elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az ötéves 
intézkedési terv, stb. aktuális céljai, feladatai.) 
A tervezett oktatási-nevelési célok szervesen illeszkednek a kerettantervhez. A tantestület a 
munkájában előtérbe helyezi a tanulás és tanítási folyamat egységét. (PP, Munkaterv, 
Beszámolók). Éves munkatervek, évenként elvégzett kompetencia-mérés értékelések 
(pedagógus interjú). 
 

1.3.10. 

Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi 
tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a 
pedagógusok, a munkaközösségek és a diákönkormányzat bevonásával történik. 
A munkaközösségek az intézményen belül meghatározott feladatok szerint aktívan 
működnek. (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi tervek, a pedagógiai 
munka, tervezési dokumentumai). A tervek megvalósítása a pedagógusok, munkaközösségek, 
diákpresbitériumok bevonásával történik. 
 

1.3.11. 

Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, 
alkalmazását. 
Az intézményi dokumentumokban részletes meghatározzák, szabályozzák az intézmény 
nevelési-oktatási céljait, az értékelés módját, gyakoriságát, ezeket a vezetőség számon kéri és 
ellenőrzi.(PP, Munkaterv, beszámolók, interjúk). Kiemelt cél a tehetséggondozás (Pedagógiai 
program, Vezetői, pedagógus, szülői interjúk, munka-tervek alapján), ezért sok szakkör, 



mentori program, tehetséggondozó 7. évfolyam jellemzik az iskolát (Munkaközösségi 
beszámolók, Munkatervek) 
 

 

1.3.12. 

Az intézményi pedagógiai folyamatok (például tanévre, tanulócsoportra tervezett egymásra 
épülő tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt tanulási eredmények 
elérését, a szülők, tanulók és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését 
szolgálják. 
A szülői interjú során a szülők elégedettsége jellemző volt. A tanulmányi eredményeket 
tovább szeretnék javítani (vezetői interjú: eddigi cél: 3,00 alatti átlaga ne legyen diáknak, 
most: 3,25 a határ). (Beszámolók, interjúk) 
 

 

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

 

1.4.13. 

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 
A dokumentumokban egyértelműen megjelenik az egyes feladatok felelőse, határideje, a 
végrehajtás ellenőrzője (Munkaterv, beszámolók, iterjúk). Koherens egymásra épülés a 
jellemző. (Munkatervek, Év végi beszámolók, következő évi munkatervek, Év végi 
beszámolók) 
 

1.4.14. 

A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. 
Az előző évi értékelésre építve fejlesztő célú elemek, nevelési és oktatási feladatok jelennek 
meg a munkatervekben. (Munkaterv, beszámolók). 
 

1.4.15. 

A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 
Kiemelten jelennek meg az intézmény hagyományai az éves tervezésben. (Beszámolók, 
interjúk). Az éves munkatervekben megjelennek a célkitűzések, kiemelt feladatok. 
 

 

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

 

1.5.16. 

A pedagógus, tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye vonatkozásában 
alkalmazott tantervi, tartalmi és az intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt, 
oktatott egyének és csoportok fejlesztési céljait. 
Intézményében meghatározott célok mentén működő, de demokratikus elvek szerint 
rendeződő közösség működik. (intrjúk) Az intézményi dokumentumokban kiemelt szerepet 

kap a kompetenciafejlesztés folyamata. (Mérések elemzése, Munkatervek), nyelvszakosok 
próbanyelvvizsgát szerveznek. 



 

1.5.17. 

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

Az éves tervezés a munkatervekben jól áttekinthető. (beszámolók). A munkatervekben 
megfogalmazott tevékenységek megvalósítása döntő mértékben eredményesen történik. Erről 
a beszámolóban adnak számot a munkaközösségek és az intézmény. A tanév során elő-

fordulnak kisebb változások a munkatervben, ezeket az intézmény körültekintően, de 
rugalmasan tervezi (a módosítás felmerültekkor) és kezeli. (Önértékelés). 
 

1.5.18. 

A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói 
produktumokban. 

A látogatáson történt betekintés alkalmával erről meggyőződtünk. (Naplók, tanulói munkák, 
plakátok, dekorációk.: helyszíni áttekintés, intézményi bejárás) 
1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 

 

 

1.6.19. 

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést 
végeznek. 
Intézményben kialakították a belső önértékelés feltételeit. Az intézkedési tervet az intézményi 
sajátosságok figyelembe vételével fejlesztették ki. A terv megvalósulását figyelemmel kísérik, 
a vezetőség segíti a munkaközösség vezetők munkáját. Az SZMSZ-ben (39. o.) szabályozva 
van az ellenőrzések formája és célja. 
 

1.6.20. 

Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen 
eszközökkel ellenőriz. 
A munkatervben nyomon követhető az ellenőrzési terv személyekre, feladatokra leosztva. A 
kollégák folyamatosan hospitálnak egymásnál, megbeszéléseket tartanak, ötleteikkel, 
véleményükkel segítik egymás munkáját. (interjúk). Vezetői interjú: van egy belső ellenőrzési 
szabályzat, abban rögzítették az éves ellenőrzés elveit és gyakorlatát. A munkaközösség 
vezetők szintjéig vannak jogosultságai ellenőrzésekre a kollégáknak. Igazgató Úr kevesebb 
részt vállal már órák látogatásában, a gazdasági, gazdálkodási részen ellenőriz. 
Munkaközösségi jelentések: a kollégák a túlterheltség miatt nem tudnak egymás óráira 
bejutni. 

 

1.6.21. 

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának 
méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. 
A kompetenciamérések eredményeit beépítik a tervezés folyamatába. Elemzik az 
eredményeket, célokat, feladatokat határoznak meg hozzá. Belső méréseket is dolgoztak ki. 



(interjú, helyszíni dokumentumok). Az intézményben Komplex Tanulói Rendszer (KTR) 
működik. 
 

1.6.22. 

A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén 
korrekciót hajt végre. 
Az országos és helyi mérések eredményeit fejlesztő célzattal építi be az iskola fejlesztési 
folyamataiba. (mérés értékelés dokumentumai). A tanulmányi igazgatóhelyettes az év végi 
beszámolójában kitér az év végi, és az érettségi eredményekre, illetve ezek kapcsolatára is. 
 

1.6.23. 

Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben és a pedagógusok 
önértékelése során is. 
Mindenki számára értelmezhető és elfogadható közös értékrendszert dolgoznak ki. A 
megvalósítás során figyelembe veszik a megváltozott körülményeket, ezekhez igazodni 
képesek. (PP, Beszámolók). 
 

 

 

 

1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés? 

 

1.7.24. 

Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, alapját az 
intézményi önértékelési rendszer jelenti. 
A munkafolyamatok tervezésénél meghallgatják és figyelembe veszik a egymás véleményét. 
Az intézményben hatékony önértékelő-rendszert működtetnek. Figyelembe veszik a kapott 

adatokat, azokat a fejlesztés alapjául használják fel. (Önértékelési dokumentumok). A vezetői 
és pedagógus interjún ezt megerősítették, az intézményi önértékelés (7. fejezet) teljes 
részletességgel elemzi az eredményeket. 
 

1.7.25. 

Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az 
önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 
A feltárt gyengeségek kiküszöbölésére hatékony programokat dolgoz ki a vezetőség, azokat 
meg is valósítja. A tervezéshez és megvalósításhoz kikéri a vezetőtársak, munkatársak 
véleményét. (vezetői, munkaközösségvezetői beszámolók, interjúk). Intézményi értékelési 
csoport működik az iskolában. (Munkaterv: 8.5. Értekezleti rend, Pedagógus interjú) 
 

 

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

 

1.8.26. 



Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, 
képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik. 
A kompetencia és a belső mérések eredményeit elemzik és fejlesztési terveket készítenek 
folyamatosan a fejlődés érdekében. A kompetencia mérések eredényét figylemmel kísérik. 
(Mérések dokumentumai, helyszíni dokumentumelemzés, interjúk). A diákok szintfelmérő 
dolgozatot írnak matematikából és nyelvekből. (Munkaközösségi jelentések) Belső vizsgákat 
szerveznek matematikából (8., 10. évfolyam), magyarból (8. 11. évfolyam) (Pedagógiai 
program 70.o.), 7. osztályokban a tanulási képességet mérő feladatlapok. (Pedagógus interjú), 
Próbanyelvvizsga, próbaérettségik (Munkaközösségi jelentések), Tehetségszűrés (EGYMI) 
(szülői, pedagógus interjú) 
 

1.8.27. 

A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, közös 
alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 
Pedagógiai Programban szabályozottan, elfogadottan működtetik, a diákok értékelése 
egységes. A Pedagógiai Programban rögzítve van. (2.10.2.) 
 

1.8.28. 

A pedagógusok az alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és értékelési rendszert és módszereket, 
azok szempontjait az általuk megkezdett nevelési-oktatási folyamat elején megismertetik a 
tanulókkal és a szülőkkel. 
Az intézményi dokumentumokban részletes szabályozza az értékelés módját, gyakoriságát, 
ezeket számon kéri és ellenőrzi. Ez a partnerek számára is elérhető a honlapon. (PP, 
Házirend), Szülői értekezleteken ismertetik. 
 

1.8.29. 

Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói teljesítményeket 
dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség 
esetén fejlesztési tervet készítenek. 
Az intézmény egyik erőssége: KTR 

 

1.8.30. 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és 
szüleinek/gondviselőjének. 
Figyelembe veszi a kapott adatokat, azokat a fejlesztés alapjául használja fel és tájékoztat. 
(szülői kérdőív, interjúk) DINA (digitális napló) 
1.9. Mi történik az ellenőrzés, mérés, értékelés eredményével? (Elégedettségmérés, 
intézményi önértékelés pedagógus-értékelés, tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések.) 
 

1.9.31. 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során 
megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. 
A munkaközösségek közötti információcsere segíti a folyamatot. (Mk. beszámolók, 
nevelőtestületi interjú). 



 

1.9.32. 

Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok 
levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény a mérési-értékelési eredmények 
függvényében korrekciót végez szükség esetén. 
Intézményi értékelési csoport működik az iskolában. (Munkaterv: 8.5. Értekezleti rend, 
Pedagógus in-terjú). Figyelembe veszik a kapott adatokat, azokat a fejlesztés alapjául 
használják fel. (Mk. beszámolók, interjúk) 
 

1.9.33. 

Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján 
felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő 
tanulók ellátására. 
A tehetségfejlesztést és a felzárkóztatást az intézmény kiemelt területeként kezeli irányító 
munkájában. Ehhez különös figyelemmel értékeli a tanulási eredményeket és úgy tervezi meg 
a humán erőforrási igényeit is. (PP, Munkatervek, interjúk). KTR 

 

1.9.34. 

A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, 
egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai 
támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. 
Szakmai előadókat hívnak, továbbképzésekre járnak, egymásnál hospitálnak, ötletelnek. 
(interjúk). Az intézményben kialakult rendszere van a jó gyakorlatok megosztásának. 
(Vezetői, pedagógus interjú). 
 

1. Pedagógiai folyamatok 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
- 

Kiemelkedő területek: 
Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a 
dokumentumokban nyomon követhető a Küldetésnyilatkozat, mely igazolja azt a 
tudatosságot, mellyel az iskola programját megtervezték. Az intézményben folyó nevelési-
oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó 
mérési rendszer működik és az intézmény egyik erőssége: KTR. A problémák megoldására 
alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső és külső erőforrások, szakmai 
támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek, az 
intézményben kialakult rendszere van a jó gyakorlatok megosztásának. 

 

 



 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

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

 

2.1.1. 

A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények (különös 
tekintettel az osztályfőnökök tevékenységére, a diák-önkormányzati munkára, az egyéni 
fejlesztésre). 
Intézményben határozott célok mentén működő, de demokratikus elvek szerint rendeződő 
közösség működik. Az eredmények a beszámolókban jól nyomon követhetőek.(interjúk). Az 
osztályfőnöki munkaközösség-jelentésben havi bontásban követhetők a programok, amelyek a 
diák-ság személyiség- és közösségfejlesztéséhez nagyban hozzájárulnak. A diákpresbitérium 
az intézmény meghatározó diákközössége, de motiválásuk a nevelőtestület fontos feladata. 
(Beszámoló és értékelés, igh) Egyéni fejlesztésben 19 mentorált tanuló vesz részt. 
 

2.1.2. 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. 
A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység jól működik: a 
tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek, differenciálás megjelenik. A 
tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő pedagógia kiemelten jelen van. 

(Nevelőtestületi interjú, vezetői interjú, beszámolók). Az intézmény egyik erőssége, hogy a 
diákok fejlődéséhez tartalmas, hasznos programokat kínál: mentorált tanulók, szakkörök, 
gazdagító szakkörök, tehetséggondozó lehetőségek, pályaválasztási tanácsadás, 
drogprevenciós tevékenység, korrepetálások, diákotthon programjai. A munkát iskola 
pszichológus és lelkész segíti. (Munkatervek) 
 

 

 

2.1.3. 

A tanulók személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, 
technikákat alkalmaznak a pedagógusok az intézményben. 
Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók 
megkülönböztetett figyelmet kapnak. (nevelőtestületi interjú, beszámolók, vezetői interjú). A 
tanulók személyes és szociális képességeik felmérése minden pedagógusnak feladata, de 
különös-képpen az osztályfőnöké és a nevelőtanároké. (Pedagógiai Program 1.2.) Ezt segíti a 
KTR. A KTR – Komplex tanulói támogató rendszer működtetése- egyedülálló jelzőrendszer 
és tanácsadó cso-port foglalkozik a segítségre szoruló, periférián lévő (tehetséges, hátrányos 
helyzetű, beilleszkedési, illetve tanulási nehézségekkel küzdő, SNI-s) tanulókkal. Havonta 
(ill. szükség szerint) megbeszélést tar-tanak. (Munkaterv 8.5., Vezetői interjú, Intézményi 
Önértékelés, Beszámoló és értékelés 2016_17 19.o.) 
 



 

 

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

 

2.2.4. 

A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a tanulók személyes és szociális képességeinek 
fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat megosztják egymással. 
A KTR csoport feladatai és működése kifejezetten ezt igazolja. (szülői, pedagógus, vezetői 
interjúk, munkatervi beszámolók). 
 

2.2.5. 

A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési 
korrekciókat hajtanak végre. 
Az országos és helyi mérések eredményeit fejlesztő célzattal építik be az iskola fejlesztési 
folyamataiba.(mérések értékelése dokumentumok, interjúk). A KTR-be bekerült tanulókkal 
szakemberek foglalkoznak, a fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha 
szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak végre. (vezetői interjú) 
 

2.2.6. 

A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi 

gyakorlatban (tanórai és tanórán kívüli tevékenységek), DÖK programokban. 
A programban meghatározott, az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 
értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai konkrétak-e, rendelhető-e hozzájuk tevékenység, 
megfelelnek-e az intézmény lehetőségeinek, reálisak. (Nevelőtestületi interjú, kérdőív, 
értékelési dokumentumok). Az intézmény nagyon sok, sokszínű, változatos programot kínál a 
diákoknak, amelyek elősegítik a szociális képességeik fejlődését: Pl.: Mályi program, 
önképző körök, Énekkar, Csengettyű, Lámpás, Kösöntyű, Presbitérium, Dráma, Cserkészet. 
Az éves beszámolókban olvashatjuk a programszervező beszámolóját is. (Beszámoló 12.) 
 

 

2.3. Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése? 

 

2.3.7. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő 
információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. 
Egyéb közösségi programokra bevonják a családokat az együttműködés és információáramlás 
érdekében. (szülői kérdőív, interjú,nevelőtestületi interjú). Az információk a KTR-en 

keresztül mindenki számára elérhetők. Az iskolafejlesztésekre befizetett tanulói összegekből 
20 % -ot szociális hátrányok kezelésére költhetnek, a partner gyülekezetet is be lehet vonni. 

(pedagógus interjú) 
 

2.3.8. 



Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló 
szociális helyzetéről. 
A Pedagógiai Programban kiemelten megjelenik az ifjúságvédelemi feladatok ellátása, a 
szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység. KTR 

 

2.3.9. 

Az intézmény támogató rendszert működtet: felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez, 
integrációs oktatási módszereket fejleszt, és ezt be is vezeti, képzési, oktatási programokat, 
modelleket dolgoz ki vagy át, és működteti is ezeket, célzott programokat tár fel, kapcsolatot 
tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal, stb. 
A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységet, a tehetség, 
képesség kibontakoztatását segítő tevékenységeket, a differenciálást, a tanulási kudarcnak 
kitett tanulók felzárkózását segítő pedagógiát, a beilleszkedési, magatartási és tanulási 
nehézségekkel küzdők segítését. A szakmai munkaközösségek munkatervében pedig látható a 
megvalósítás folyamata, támogató rendszer: KTR - felzárkóztatás: matematikából (minden 
tanulónak) és magyarból 7. és 9. évfolyamon, a többi tárgyból szükség szerint (pedagógus 
interjú, munkaközösségi beszámolók, szülői interjú), - integrációs oktatási módszer: német 
nyelv (pedagógus interjú), - kapcsolatot tart fenn szakmai támogató hálózattal: Pl EGYMI 
(munkaterv: gazdagító programok; tehetség, pályaorientációs, képesség szűrések) 
 

 

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

 

2.4.10. 

Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával összhangban 
történik a nevelési-oktatási módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása, és azok 
bevezetésének megtervezése. 
A szakmai munkaközösségek munkatervében a differenciálás, a kooperatív csoportmunka, 
projekt munka, fejlesztési célok, feladatok megtalálhatóak. A kompetencia mérések 
eredményei alapján pedig a fejlesztési terv, feladatok meghatározása a mérési eredmények 
dokumentumban részletesen elemzi az eredményeket és meghatározza a célokat.(PP, 
munkatervek, Mérési dokumentumok, interjúk). Tanulás módszertani felméréseket 
készítenek, tanulási képességet mérő feladatlapokat töltenek ki a diákok, ezek alapján 
terveznek. (Intézményi Önértékelés, Pedagógus interjú). 
 

2.4.11. 

Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók 
megkülönböztetett figyelmet kapnak. 
SNI-s tanulókra külön fejlesztési tervet készítenek. Felzárkóztatással, egyéni fejlesztéssel, 
differenciálással segítik munkájukat. (nevelőtestületi interjú, beszámolók). Tanulás 
módszertani órák, fejlesztő órák, mentorprogram, eseti versenyfelkészítés, szakkörök, 
korrepetálás, egyéni segítő beszélgetés segítik a diákokat. (Intézményi Önértékelés) 
 

2.4.12. 



A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket 
biztosítanak, alkalmazva a tanulás tanítása módszertanát. 
A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó tanulók tervszerűen és 
rendszeresen kapnak segítséget. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség 
kibontakoztatására. A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, 
testi és szellemi képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. (PP, munkatervek, 
interjúk). Lehetőséget biztosítanak versenyek felkészítésére, motiválják, ösztönzik a diákokat. 
Folyamatos kapcsolattartás a jellemző, neten (közösségi oldalak használata), e-mailben. 

(pedagógus interjú 9.) E téren még van fejleszteni való, hiányzik a rendszeresség, a 
projektmunkákat jobban kellene támogatni (munkaközösségi beszámolók). 
 

 

 

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

 

2.5.13. 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai 
programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető. 
Egészségnapot, projekt hetet tartanak, gyakorlatban is alkalmazzák. Az intézmény hangsúlyt 
fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. (Nevelőtestületi interjú, beszámolók). 
Legmeghatározóbb a személyes példamutatás (pedagógus interjú). A legfontosabb, 
megvalósult egészségnevelő programok: Mályi tábor, sport rendezvények, Lámpás cso-port, 

DE-JÓ szakkör, a Lévays Szülők az Egészséges Ifjúságért programjai, drogprevenciós 
szűrés… (Munkaközösségi beszámolók). 
 

2.5.14. 

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

Tanórákon, foglalkozásokon és minden szabadidős tevékenység során - stb.- alkalom nyílik 
arra, hogy egészségfejlesztés történhessen. (nevelőtestületi kérdőív). 
 

 

 

2.6. Hogyan segíti az intézmény a tanulók együttműködését? 

 

2.6.15. 

A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat 
megvalósítja az intézmény. 
Az intézményben nagy hangsúlyt kap a nevelés. Az intézményben a tanulók megismerik az 

erkölcsi normákat, képessé válnak arra, hogy tudatosan vállalt értékrend szerint alakítsák 
életüket. (Nevelőtestületi interjú, nevelőtestületi kérdőív, szülői interjú, vezetői interjú). 
Nagyon sok program van, az intézmény megvalósítja, de a nem megfelelő kommunikáció, 
vagy a túl sok program miatt: „sok eseményünk van amiről nem adunk tájékoztatást, nem 
hirdetjük, így megy a süllyesztőbe.” (Beszámoló és értékelés 2015-16. igh). 



 

2.6.16. 

A pedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, és az alapján 
valósítják meg a rájuk bízott tanulócsoportok, közösségek fejlesztését. 
A diákcsoportokat együttműködés és előítélet-mentesség jellemzi. (Nevelőtestületi interjú, 
nevelőtestületi kérdőív). 
 

2.6.17. 

A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, 
különös tekintettel az osztályfőnökök, a diákönkormányzat tevékenységére, az intézményi 
hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. 
Az előző évi értékelésre építve fejlesztő célú elemek, nevelési és oktatási feladatok jelennek 
meg a munkatervekben. (Munkatervek, interjúk, vezetői beszámoló). A beszámolók nagyon 
alaposak, teljes mértékben követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának 
eredményei. (Munkaközösségi beszámolók). 
 

2.6.18. 

Az intézmény gondoskodik és támogatja a pedagógusok, valamint a tanulók közötti 
folyamatos információcserét és együttműködést. 
Az intézményen belüli információáramlás több irányú, a testület tagjai időben megkapják a 
munkájukhoz szükséges információkat. (Nevelőtestületi interjú, nevelőtestületi kérdőív, 
szülői interjú). Ez korábban fejleszthető terület volt, ezért az intézmény ebben próbált lépni. 
Folyamatos a kapcsolat-tartás a pedagógusok és a diákok között e-mailben. FACEBOOK –ot 

tudatosan kevesebben használnak. Ebben a tanévben átállnak egy új rendszerre, és nem 
használják a hagyományos veszélyes közösségi oldalakat, office 375-ön fognak 
kommunikálni. (Pedagógus interjú) 
 

 

 

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

 

2.7.19. 

Közösségi programokat szervez az intézmény. 
Az intézmény, a munkaközösségek nagyon sok, tartalmas, változatos közösségi programokat 
szervez-nek. Pl. a legközelebbi 3 nap múlva: Kutatók éjszakája (saját szervezés, több 
munkaközösség, több hely-színen színes programokkal várja a diákokat.) (Pedagógus interjú). 
Kiránduláson vettek részt, szülőkkel hagyományörző programokat szerveznek. (interjúk). 
 

2.7.20. 

Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. 
Iskolai közös programokon vesznek részt, bekapcsolódnak kirándulásokba, 
osztályprogramokba, szervezésben iskola napba is. A diákpresbitériumnak is vannak 
programjai. 



 

2.7.21. 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 
Az intézmény bevonja-e a szülőket a közösség életébe, az intézményi hagyományok 
ápolásába, iskolai foglalkozásokba. Kirándulások, nyílt órák, iskola napok stb.(szülői kérdőív, 
interjúk), több közös rendezvénnyel próbálja az intézmény bevonni a szülőket az iskola 
életébe. (Szülői interjú) 
 

2.7.22. 

Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti és tanulási kultúrát 
fejlesztő intézkedések meghozatalába. 
Az intézményben a diákoknak, szülőknek lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódjanak az 
őket érintő döntések előkészítésébe, véleményt nyilvánítsanak, és változásokat 
kezdeményezzenek. (beszámolók, kérdőívek, interjúk). A munkaközösségek kéthetente 
üléseznek, javaslataikat a vezetőség figyelembe veszi, a koncepciókat közösen dolgozzák ki. 
(Vezetői interjú) A tanulókat és a szülőket tájékoztatják. 
 

2.7.23. 

A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok önszerveződésének 
lehetőségeivel a tanulók és a szülők elégedettek. 
Az intézményben a tanulók szüleivel való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan 
biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és gyermekükkel 
kapcsolatos információkhoz.(szülői interjú, nevelőtestületi interjú, vezetői interjú). 
 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Az önálló tanulás támogatása, az önszabályozó tanulás fejlesztése. (A mk jelentésekben 
mindenki célként fogalmazta meg a projektmunkák rendszeresebbé tételét) 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény személyiség és közösségfejlesztése példaértékű. A szülők a legnagyobb 
értéknek azt érezték, hogy az oktatás mellett a nevelés nagyon jelentős az intézményben, a 
pedagógusok is a nevelést emelték ki a leginkább. 

 

3. Eredmények 

3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 

 

3.1.1. 

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



Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan vizsgálják, hogy a 
pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése reális-e az elért eredmények alapján. 
Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása 
folyamatosan jelen van. A kompetenciamérések ill. házon belüli mérések eredményeiről 
korrekt információt adnak, meghatározzák a fejlesztéshez, változtatáshoz szükséges lépéseket. 

A pedagógiai folyamatokat átgondolják, megtervezik, levonják a megfelelő konzekvenciát és 
megalkotják a fejlesztési és a tehetséggondozáshoz szükséges terveket.(PP, Mérések 
elemzése, interjúk, beszámolók). Az intézmény küldetésnyilatkozata: “… a pedagógusok 

magas szintű szakmai munkája és személyes pél-damutatása által, határozott keresztyén 
értékrenddel, széleskörűen fejleszti a tanulók alap- és speciális készségeit és kompetenciáit 
úgy, hogy felkészítse őket az egészséges, felelős keresztyén felnőtt életre – közösségben a 
közösségért élni. Református központként pedig személyre szabott neveléssel, hatékony 
egyéni és csoportos tehetséggondozással, a magyar nemzeti értékek és kultúra 
megerősítésével a jövő keresztyén értelmiségét nevelje.” (Önértékelési jegyzőkönyv) 
Pedagógus interjú: „A lehetőségek iskolája, olyan oktatási környezet biztosítása, mely 
lehetőséget biztosít az önmegvalósításra, a tehetséggondozásra,… A hosszú távú célunk a 
keresztyén értékrend stabil ereje. 
 

3.1.2. 

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából 
kulcsfontosságú sikertényező indikátorok azonosítása. 
A szakmai munkaközösségek a jogszabályban előírt együttműködő partnerekkel, tantestület, 
fenntartó egyetértésben határozzák meg a sikerkritériumokat. (SZMSZ) 

 

3.1.3. 

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: kompetenciamérések eredményei, 
tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatkozóan, versenyeredmények: országos szint, 
megyei szint, tankerületi szint, települési szint, érettségi vizsga eredmények, egyéb 
vizsgaeredmények, továbbtanulási mutatók, elismerések, lemorzsolódási mutatók 
(évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók), elégedettségmérés eredményei (szülő, 
pedagógus, tanuló), neveltségi mutatók, stb. 
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. Az országos kompetenciaeredményekről a mérési 
dokumentumban elemzik az eredményeket, célokat határoznak meg és feladatokat. 
(Kompetenciamérések eredményeinek elemzése dokumentum). A kompetencia mérés 
eredmények vonatkozásában a mérési eredményeket mindenki megkapja, ezekből az 
adatokból a problémákat is meglátják. Van egy konkrét mérés-értékelési csoport, az értékelés 
folyamatát irányítják. A netfit méréseket is végzik. (Pedagógus interjú) A tanulmányi 
igazgatóhelyettesi beszámolóban (Beszámoló és értékelés 3.2. (2016-17)) az igazgatóhelyettes 
részletesen elemzi/összehasonlítja a tanulmányi eredményeket, az érettségi eredményeket, a 
kompetenciamérés eredményeit, az idegennyelvi mérés eredményeit, a versenyeredményeket 
(szint szerint csoportosítva). A lemorzsolódási mutatókat megbeszélik, keresik az okokat. 
(Beszámoló és értékelés 2015-16) 

 



3.1.4. 

Az országos kompetenciamérésen az intézmény tanulóinak teljesítményszintje évek óta (a 
háttérváltozók figyelembevételével) emelkedik/a jó eredményt megtartják. 
A kompetenciaeredmények az országos átlaghoz viszonyítva jók, de a nagy gimnáziumokhoz, 
6 évf. gimn-hoz képest átlagos, 10-ben rosszabb; hátránykompenzálás átlagos (Beszámoló és 
értékelés 2016-17; Fejleszthető terület) 
 

 

 

3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? 

 

3.2.5. 

Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak 
megfelelő. 
Folyamatosan elemzik, hogyan viszonyul az iskola mérési teljesítménye az országos átlaghoz 
és a hozzá hasonló iskolák átlagához (kompetenciatípusonként és mért évfolyamonként).Több 
évre visszamenőleg megtalálhatók a kitűzött célok, fejlesztési stratégiák. Az eredmények 
elemzése megtörtént, egyenletes stagnálás látható. (Mérési dok.). E törekvés kifejezett cél, az 
elért eredmények ezt igazolják (vezetői interjú, önértékelés 9. fejezet, be-számolók) 
 

3.2.6. 

Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatása 
eredményes, amely mérhető módon is dokumentálható (az emelt- és középszintű érettségi 
tantárgyak aránya, eredményei, versenyeredmények, felvételi eredmények, stb.). 
Az utóbbi évben emelkedett az emelt szintű érettségik száma, az átlag nem javult... Az első 
biológia ta-gozatos osztály végzésekor a biológia érettségik száma jelentősen nőtt. A 
középszintű érettségiket eredményesnek érzik, az év végi eredményeknek megfelelőek. Az 
utóbbi évekkel összevetve a matematika középszintű eredmények javultak, a többi tantárgynál 
nem volt lényeges változás. (Beszámoló és értékelés, Az iskolai oktatói munka eredményei) 
 

3.2.7. 

Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. 
„Összességében szép eredmények születtek, sok dicséretet osztottak ki. Végül megköszönte a 
kollégák munkáját, ami hozzájárult ehhez a szép eredményhez.” (Beszámoló és értékelés, 
Tanulmányi igh.) „a matematika és magyar szakos kollégák kivételével a többiek nem 
fejlesztik a kompetenciákat tudatosan.”(OKM intézkedési terv 39.o.) 
 

3.2.8. 

Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 
Minősített tehetségműhely; kiválóan akkreditált tehetségpont. (Beszámoló és értékelés, ig.; 
vezetői interjú) 
 

3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 

 



3.3.9. 

Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk belső 
nyilvánosságáról. 
Rendszeresen nevelési értekezleteket tartanak. A munkaközösségek folyamatosan egyeztetnek 
a megfelelő információáramlás érdekében. A honlapot frissítik. (beszámolók, interjúk) Mérés-

értékelési csoport dolgozik. 
 

3.3.10. 

Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása 
tantestületi feladat. 
Szakmai munkaközösségek belső tudásmegosztással, hospitálásokkal, célok 
meghatározásával támogatják az eredményes oktatást, nevelést. (Beszámolók, munkatervek). 
Tanulmányi igh. az értekezleten elemzi. 
 

3.3.11. 

A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelés 
eljárásában. 
Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok 
levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény - szükség esetén - a mérési-értékelési 
eredmények függvényében korrekciót végez. (Nevelőtestületi kérdőív, vezetői tanfelügyelet 
utáni fejlesztési terv, beszámolók). 
 

 

 

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 

 

3.4.12. 

A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van. 
„Nem egyszerű kérdés a pályaorientáció sem, már 9-től kezdve van egy modul, amelyhez 

szükséges fel-adat egyrészt a volt 12-es osztályfőnököknek, hogy szedjék össze kit- hová 
vettek fel, mennyire volt si-keres a pályaorientáció? Öröm az, hogy a nagyobb városok 
egyetemi-lelkészi szolgálatain keresztül ka-punk visszajelzéseket, a másik, hogy működik az 
öreg diák egyesületünk. Az öreg diákok még nem elég öregek, hogy sok idejük legyen, de 
vannak már gyermekeik köztünk. ilyen módon próbáljuk követni, illetve osztálytalálkozókon 
ott vagyok, és az a tapasztalat, hogy nagy részben megtalálják magukat az életben-. Jubileumi 

évünk záró alkalmán 14 végzett lelkészünk szolgált.” (Vezetői interjú) 
 

3.4.13. 

A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 
Igen, pl. a pályaorientációval kapcsolatban. 

3. Eredmények 

A kompetencia értékelése: 



Fejleszthető területek: 
- 

Kiemelkedő területek: 
Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása 
folyamatosan jelen van. A kompetenciamérések ill. házon belüli mérések eredményeiről 
korrekt információt adnak, meghatározzák a fejlesztéshez, változtatáshoz szükséges lépéseket. 
A pedagógiai folyamatokat átgondolják, megtervezik, levonják a megfelelő konzekvenciát és 
megalkotják a fejlesztési és a tehetséggondozáshoz szükséges terveket. Nyilvántartják és 
elemzik az intézményi eredményeket és kompetenciamérések eredményeit, illetve az érettségi 
vizsgák és tanév végi eredményeket, melyeket a beszámolókból a következő évi tervezésbe 
átemelnek. Az intézmény rendelkezik külső elismeréssel: Minősített tehetségműhely; kiválóan 
akkreditált tehetségpont. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

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

 

4.1.1. 

Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző, 
(szakmai) munkaközösségek, egy osztályban tanító pedagógusok közössége. 
A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv 
szerint dolgoznak. A szakmai munkaközösségek és szakmai csoportok, az egy osztályban 
tanítók együttműködése biztosított és megvalósul, melynek formái többek között a vezetői, 
munkaközösség vezetői és munkaközösségi megbeszélések, osztálymegbeszélések, 
továbbképzések, tantestületi kirándulások, munkacsoportok (KTR, tehetséggondozás). (önért. 
ped. int. 14.).Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató 
szervezeti struktúra áll, amely a pedagógusok szakmai együttműködésén (munkaközösségek) 
alapszik. A nevelő-oktató munka érdekében tervszerűen működő, folyamatos megújulásra 
képes, innovatív közösségek munkaközösségeket alakítottak ki.(beszámolók, interjúk) 
. 

4.1.2. 

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv 
szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák 
meg. 

Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és 
szervezett formában zajlik. (beszámolók, interjúk). A szakmai csoportok munkaterveiket az 
intézményi közös célok figyelembe vételével többnyire egységes szempontrendszer alapján 
önállóan állítják össze, működési rendjüket, éves feladataikat az igényeknek és 
szükségleteknek megfelelően határozzák meg. (SZMSZ 9., SZMSZ 9.1.3.1) 
 

4.1.3. 



A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 
A jogkörök formái (végrehajtói, vagy véleményező, helyettesítésekkel járó jogkörök 
átruházása) részegységenként rögzített. A kiemelt jogkörök kiemelten fel vannak sorolva. 
(SZMSZ 8. fejezet, int. önértékelés dokumentumelemzés rész) 
4.1.4. 

Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett és 
szervezett formában zajlik. 
A munkaközösségek célja: az intézmény pedagógiai programja, munkaterve alapján az azonos 
műveltségi területen működő pedagógusok minőségi és szakmai együttes, közös munkájának 
hatékony megvalósulása; széleskörű műveltség igényének kialakítása a diákokban és a 
munkaközösségek szoros együttműködése a cél érdekében. (Munkaközösségek beszámolója). 
A kibővített szakmai vezetőség kéthetente tart értekezletet, és a munkaközösség-vezetők mind 
a vezetés előkészítő, tervező és szervező folyamatába cselekvő módon bekapcsolódnak, mind 
a végrehajtás, ellenőrzés, értékelés és korrekció folyamataiba. (SZMSZ 6.2.2.1, 6.3., önért. 
vez. int. 8.) 

 

4.1.5. 

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az 
intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 
A munkaközösségek fő célja az intézményben folyó nevelő-oktató munka színvonalának és 
minőségének segítése, fenntartása, melyet az intézményvezető támogat. (vezetői beszámoló, 
nevelőtestületi interjú). Az intézmény vezetése nem csak támogatja az intézményen belüli 
együttműködést, hanem figyelembe veszi a javaslatokat, és a tervek készítésébe is bevonja a 
kollégákat. ped. int. 17.) 
 

4.1.6. 

A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának 
ellenőrzése, értékelése. 
Az együttműködés és a pedagógiai folyamatok megvalósítása jól megvalósult. (Vezetői 
beszámoló, beszámolók). Az intézményben a pedagógiai folyamatok ellenőrzése éves 
ellenőrzési terv alapján történik, amelybe bekapcsolódik az intézmény legtágabban 
értelmezett pedagógiai vezetősége. Az ellenőrzési feladatokat az igazgató, az 
igazgatóhelyettesek, a munkaközösség-vezetők látják el. (önért. vez. int. 9.). A belső 
ellenőrzési szabályzatban vannak rögzítve az éves ellenőrzés elveit és gyakorlata. A 
munkaközösség vezetők szintjéig vannak jogosultságai ellenőrzésekre a kollégáknak. A 
tantestületben folynak a belső ellenőrzések, megvannak az óralátogatások, az óralátogatásokat 
követően mindig vannak megbeszélések, de a visszacsatolás, az, hogy mik az eredményei a 
látogatásoknak már kevésbé kap kellő figyelmet. (vez. int. 8., ped. int. 21.9). 
 

4.1.7. 

A tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a 
pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő 
szakemberekkel a felmerülő problémák megoldásában. 



A kollégák egymás közti együttműködése a különböző intézményi közösségi tereken, 
alkalmakon valósul meg. A külső szakmai együttműködés lehetőségeit az intézmény 
messzemenően biztosítja. Az RPI helyi képviselete az intézményben működik, EGYMI-vel, 

Lévay-s Szülők Egye-sületével is szinte napi kapcsolatban állnak. (SZMSZ 9.3, Munkaterv 
4.,szülői int. 5., önért. ped. int. 4.) A pedagógusok együttműködnek. 
 

 

4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 

 

4.2.8. 

Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. 
A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, 
egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai 
támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az 
intézménynek.(beszámolók, interjúk). Az intézmény egészének működésére jellemző magas 
szintű szervezeti kultúra mellett kiemelkedő jelentőségű az elsősorban munkaközösségi 
szinten szervezett műhelymunka (KTR, EGYMI-s kapcsolat, természettudományos labor, 
nyelvi képzések) és annak külső és belső kapcsolatrendszere. (önért. ped. int. 15., ped. int. 
16., PP 1.5) 

 

4.2.9. 

Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, 
támogatása. 
A tudásmegosztás, továbbképzésekről a beszámolók, jó gyakorlatok megosztása 
közösségeken belül működik. (Munkaközösség vezetők beszámolója). Elsősorban a 
munkaközösségeken belül, illetve nevelési értekezleteken folyik a jó gyakorlatok, 
munkaanyagok, fejlesztési tervek, egymás tapasztalatainak átadása. (önért. ped. int. 15.) 
 

4.2.10. 

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 
A kollégák közti belső tudásmegosztás szorosan hozzátartozik a mindennapi pedagógiai 
munkához. A tudásmegosztás terei igen széleskörűek: a beszélgetések, megbeszélések, 
értekezletek, közösségi oldalak, az Office365 által kínált tartalommegosztás, az intézményi 
közös felület rend-szeres frissítése és használata nagyban hozzájárul a konferenciákon, 
továbbképzéseken szerzett tudás, az egyénileg vagy közösen készített anyagok megosztására. 
(ped. int. 16.). A tudásmegosztás nem csak spontán módon, hanem a munkaközösségek által 
szervezetten is történik. 
 

 

 

4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

 

4.3.11. 



Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak 
ki. 

Az információáramláshoz használt kommunikációs rendszer, illetve a használt 
kommunikációs csatornák teljes mértékben alkalmasak a kétirányú információáramlás 
biztosítására, azonban ezt nem minden kolléga követi. (vez. int. 18.) 
 

 

 

 

4.3.12. 

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a 
kommunikáció. 
Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 
ismeretekhez való hozzáférés. A szervezeten belüli információáramlást hatékonyan 
kialakították. A továbbképzésekről egymásnak beszámolnak a kollégák. (beszámolók, 
interjúk), teljes mértékben biztosított az információáramlás. Értekezletek, havonta teljes 
tantestületei, két-hetente munkaközösségi, kedden gyors információ átadó értekezlet. A nagy 
értekezleteinket ne az információ átadás jellemezze, e-mailezés működjön, az Office 365-re 

szeretnénk átállni, mert ez biztonságos csatorna (vez. int. 18., ped. int. 9., SZMSZ 9., 

Munkaterv 8.) 

 

4.3.13. 

Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. 
Az információátadás mindhárom eszköze él, és hatékonyan működik az intézményben 
(értekezletek, külön információátadó értekezletek kéthetente) megbeszélések, e-mail, honlap, 

Office 365., közös digitális felület, hirdetőtábla, levél) (vez int. 18.) 
 

4.3.14. 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 
ismeretekhez való hozzáférés. 
Teljes mértékben biztosított, az intézmény vezetése, valamint a munkaközösség-vezetők 
gondos-kodnak róla, a kollégák is tájékoztatják egymást, e célból az intézményen belüli 
információ átadásnak különböző csatornáit használják (önért. vez int. 19., ped int. 18.) Tanári 
szobában is kitéve minden információ. (Az intézmény bejárása során szerzett tapasztalat) 
 

4.3.15. 

Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek. 
Nevelőtestületi értekezletet rendszeresen tartanak a tervezés, célok meghatározása, 
feladatvállalás jegyében. A szakmai megbeszélések más alkalmakkor történnek. (beszámolók, 
interjúk) A munkatervekben szereplő rendszeres értekezletek (keddenként gyors 
nevelőtestületi információátadó, tervezett célú nevelőtestületi, hetente vezetőségi, 2 hetente 
munkaközösség-vezetői, rendkívüli) biztosítják az adott témák megbeszélését. (Munkaterv 8. 
f, SZMSZ 9. f, vez. int. 18.) 

 



4.3.16. 

A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban 
folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 
Az intézmény vezetője, vezetése a megfelelő szinteken a beszámolók alapján kigyűjti a 
fejlesz-tésre váró területeket, feladatokat, Az intézmény vezetése értékeli a beszámolókat, 
továbbá kikéri a munkaközösségek, kollégák véleményét, és ezeket a következő évi 
tervezéskor figyelembe ve-szi, beépíti a munkatervekbe. (vez. int 10., ped. int. 19.) A 
munkatársak rendszeres tájékoztatása e-mailben, értekezleteken, keddenként gyors 
nevelőtestületi információátadó értekezlet, hirdető táblán, szóbeli tájékoztatás formájában, 
Office 365 útján történik (vez int. 18.) 
 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
- 

Kiemelkedő területek: 
Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka, 
rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, támogatása. A belső 
tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

5.1. Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 

 

5.1.1. 

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a 
külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. 
A PP 1.7 fejezete és az SZMSZ 9.2 fejezete foglalkozik az intézmény külső 
kapcsolatrendszerével, megnevezve a fontosabb partnereket, a kapcsolattartás formáit. A 
partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. Az intézmény fontosnak tartja a külső 
partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt megtervezi, kialakítja és működteti. A 
partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül felméri a partnerek igényeit, 
elégedettségét és befogadja innovatív ötleteiket. Az intézmény kihasználja azokat a 
lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és megjelenik a 
szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, egyházközségek) életében is 
feladatvállalásaival. (Munkaterv, beszámolók, interjúk, intézményi bejárás) 
 

5.1.2. 

A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 



A külső partnereket az intézmény munkavállalói ismerik, a kapcsolattartás aktív részesei. 
(Önért. vez. int. 21-22., Munkaterv 12. pont, munkaközösségi munkatervek, szülői int. 5., vez. 
int. 5., ped. int. 6.) 

 

 

 

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 

 

5.2.3. 

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is 
rendelkezik. 

Az egyes partneri kapcsolatok tartalmát, célját a PP (1.7), az SZMSZ (9.2), valamint a 
Munkaterv (12.) és a munkaközösségi munkatervek rögzítik. 
 

 

 

5.2.4. 

Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső partnerekkel való 
egyeztetés. 
Az érintett partnerekkel való egyeztetés megtörténik. (önért. vez. int. 4.,21-22.). 

 

5.2.5. 

Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének 
megismerése. 
Kérdőívek (szülői kérdőív), partnerekkel való kapcsolattartás, megbeszélések, egyeztetések 
során kerül sor az elégedettség megismerésére (önért. vez. int. 22.) 
 

5.2.6. 

Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 
Az SZMSZ-ben nem található panaszkezeléssel kapcsolatos eljárásrend. A panasz kezelése az 
igazgató hatáskörébe tartozik, aki az érintettekkel egyeztetve kezeli az esetleges panaszokat. 
(Önért. vez int.5.) 
 

 

 

5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 

 

5.3.7. 

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási 
kötelezettségeinek. 
Igen, az intézmény honlapján az alapdokumentumok mellett további dokumentumok, az 
intézmény tevékenységének, mindennapi életének, kapcsolatainak bemutatása naprakészen 
elérhető, további tájékoztatási lehetőségek levélben, e-mailben, értekezletek, tájékoztatók 
formájában, illetve magában az intézményben állnak rendelkezésre. (SZMSZ 9.2, 9.3) 



 

5.3.8. 

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás 
szóbeli, digitális vagy papíralapú). 
A partnerek általános tájékoztatása a honlapon keresztül történik meg. A kiemelt partnereket 
cél-irányosan, írásban tájékoztatják, vagy olyan rendezvényen, ahol elsődleges cél a 
partnerekkel való együttműködés megerősítése. Például a református gyülekezeteket a tanév 
elején egy részletes tájékoztató levélben, majd a tanév során két alkalommal a tanulók által 
elvitt, és az isten-tiszteleten felolvasott köszöntő és tájékoztató levélben, valamint a 

partnergyülekezeti rendszer kialakításán keresztül (minden osztálynak van egy tetsvér/partner 
gyülekezete). További tájékoztatási lehetőséggel is él az intézmény: E-mail, telefon, szóbeli 
megbeszélés, hagyományos levél formájában történik. (vez. 22) 

 

5.3.9. 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 
A partnerekkel való egyeztetések, találkozók során ez megtörténik. (vez. int. 22.) 
 

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

 

5.4.10. 

Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi 
közéletben. 
A Református Pedagógiai Intézet telephelye működik az intézményben, amellyel hatékony és 
eredményes az együttműködés. A szakmai munkaközösségek az országos református, illetve a 
Tankerület által szervezett valamint országos szakmai fórumokon részt vesznek. Kiemelten 
keressük és részt veszünk olyan szakmai tanácskozásokon, amelyeken az intézmény 
innovációit, és fejlesztési területeit érintik. (önért. int. v. 24.) 
 

5.4.11. 

Az intézmény megszervezi a tanulók számára a közösségi szolgálatot. 
Az iskolában régi hagyománya van a szeretetszolgálatnak. A 10. évfolyamosok 10 
alkalommal végeznek segítő, önkéntes munkát számtalan helyszínen. Ez szervezetten valósul 
meg, de a tanulók az önkéntes munkában is keresztyén lelkülettel vesznek részt. (önért. vez. 
int. 13.). A közösségi szolgálatról szóló tájékoztatás, az iskola szervezési tevékenysége, a 
partnerlista, együttműködési megállapodás az iskola honlapján is elérhető. IKSZ 

 

5.4.12. 

A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken. 
Elsősorban szakmai rendezvényeken, illetve kulturális, közösségi rendezvényen, pl. 
nagyköveti látogatás, akadémiai évnyitó, kutatók éjszakája, történelmi emléktúrák, külföldi 
testvériskolai látogatás (Honlap, szülői int. 5., 8.). 
 



5.4.13. 

Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi 
díjakkal, illetve az ezekre történő jelölésekkel. 
A nevelőtestületi értekezleten, az évnyitó és évzáró, valamint a ballagás alkalmain kapnak 
elismerést és esetenként jutalmat a kiemelkedő szakmai tevékenységet végző kollégák. A 
kollégákat az elérhető egyházi és állami díjakra igyekszik az intézmény felterjeszteni. (vez. 
önért. int. 25.) 
 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Az általános iskolás diákok és szülők körében bemutatni az intézmény szé-leskörű 
tevékenységét. (Saját önértékelésük) 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a 
külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése, valamint 
rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének 
megismerése. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

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

 

6.1.1. 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges 
infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 
Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-

oktató munka humánerőforrás-szükségletéről. A humánerőforrás szükségletben bekövetkező 
hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára. Az intézmény 
működésének minőségét nagymértékben meghatározza a rendelkezésre álló tárgyi és humán 
infrastruktúra, ezért különösen fontosnak tarják hogy az intézmény a rendelkezésre álló 
lehetőségeit a lehető legjobban használja ki. Az intézmény a tanulási-tanítási folyamat tárgyi 
környezetét a pedagógiai céljainak megfelelően alakította ki. Az intézményi céljának tekinti 
az együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítását. (PP, Munkaterv, beszámoló, 
interjúk) Az infrastruktúra felmérés vezetői és munkaközösség-vezetői szinten évente 
rendszeresen, illetve szükség szerint megtörténik. A hiányok fenntartó felé történő jelzése 
hivatalosan, a dokumentumok benyújtásával, illetve a fenntartói igazgatótanácsi ülések, vagy 
személyes meghallgatás alkalmával történik. (Intézményi éves munkaterv 4. pont, 
munkaközösségi munkatervek 2. pont, intézményi bejárás alkalmával szerzett tapasztalatok, 
információk). 



 

6.1.2. 

Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, 
amely figyelembe veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és 
pedagógiai céljait. 
A folyamatosan egyeztet és felméréseket végeznek szakemberek bevonásával az épület 
felújítási teendőiről, lehetséges bútor, informatikai és taneszköz-fejlesztések lehetőségeiről. 
(vezetői beszámoló, interjúk, intézményi bejárás) Az intézmény infrastrukturális feltételei 
mind esztétikai, mind biztonsági, mind szakmai-pedagógiai tekintetben jól megfelelnek a 
nevelési céloknak. (Önértékelés, vezetői interjú 1.). Az aktuális infrastruktúra-fejlesztések 
eredményei és fejlesztési tervek a Munkatervekben (4. pont) je-lennek meg 

 

 

 

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

 

6.2.3. 

Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. 
A tárgyi környezete a különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésének, oktatásának 
megfelelő. A pedagógusok a cél érdekében nyitottak az új módszerekhez, tanulásszervezési 
eljárásokhoz.(interjúk, intézményi bejárás) (PP 1.5.3), az igényfelmérés az aktuális 

feladatoknak megfelelően, az osztályfőnökök, valamint a Komplex Tanulói Támogató 
Rendszer, a Lévays Szülők Egyesülete az egészséges fiatalokért szervezetek munkája révén 
rendszeresen, folyamatosan megtörténik. Az igényfelmérésen túl a végrehajtásban a 2 hetente 

tartott munkaközösség-vezetői, illetve vezetői tanácskozá-sok (SZMSZ 6.2.2) nyújtanak 
támogatást, valamint a havonta ülésező KTR csoport vesz részt. Van az intézménynek 
főállású lelkésze és iskola pszichológusa. A KTR munkaprogramja révén irányítják a 

negyedéves értékelést, végzik a problémás és tehetséges tanulók felmérését, jelző- és 
tanácsadó rendszer működtetnek.(Intézményi önértékelés) Jól összehangolt rendszerként 
működik. (Vezetői interjú 26.). Kiépített szociális háló, felzárkóztatási, tehetséggondozó és 
mentor program működik az iskolában (pedagógus interjú 5-6. kérdés). 
 

6.2.4. 

Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez 
rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök. 
A tervnek megfelelő fejlesztésekhez szükséges tárgyi eszközök rendelkezésre állnak (bejárás, 
pedagógus, vezetői interjúk) 
 

 

 

6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága? 

 

6.3.5. 



Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, az 
eszközök kihasználtsága, tanórán való alkalmazásuk nyomon követhető. 
Az intézmény az alapvető IKT eszközökkel ellátott, csaknem minden tanteremben van 
digitális tábla, de ezek egy része már korszerűtlen, a tanórai kihasználtság teljes mértékű 
(pedagógus interjú). Ugyanakkor a tehetség fejlesztésben múlhatatlanul szükséges a digitális 
kompetenciák, a tanulói eljárások folyamatos fejlesztése (Ped. int. 15-16.).Projektor, 

számítógép, interaktív tábla van a termekben, alkalmazzák a kollégák. (Intézmény bejárása, 
interjúk) 
 

 

 

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

 

6.4.6. 

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

oktató munka humánerőforrás szükségletéről. 
A humánerőforrás gazdálkodás jól tervezett, átgondolt, kielégíti a szakmai igényeket, 
összhangban van az órahálókkal, az elvégzendő feladatokkal, jól nyomon követhető a PP-ban 

(1.2) és az SZMSZ-ben (6-7. pont), valamint a munkatervekben (3. pont). 

 

6.4.7. 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a 
fenntartó számára. 
A hosszú-és rövidtávú fejlesztési tervek idejében a fenntartó rendelkezésére állnak, az időköz-

ben felmerült, fenntartói intézkedést igénylő kérdések aktuálisan kerülnek egyeztetésre a 
fenn-tartóval. (vezetői informális információ). 
6.4.8. 

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az 
egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. 
Törekszenek egyenlő terhelésre, de az egyének teherbírása is más és más. A feladatok 
leosztásában a munkaközösségek vezetői is segítenek, mert nagyobb rálátásuk van a kisebb 
csoportjukra. (vezetői és nevelőtestületi interjú) Az intézmény vezetője és vezetése teljes 
mértékben törekszik az egyenletes terhelés megvalósítására, a feladatok elosztásában a 
szakértelem, hozzáértés és hozzáállás maximális figyelembe vételére (vez. int. 24.) 
 

6.4.9. 

A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az 
intézmény deklarált céljainak. 
Teljes mértékben megfelel (SZMSZ, vez. informális inf.) 
 

6.4.10. 

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



Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremtenek, a vezetőség támogató ebben és 
megteremti a feltételeket. (továbbképzési terv, vezetői interjú) A pedagógus-továbbképzési 
program a pedagógusok igényeinek, innovatív munkájának, fejlesz-tési céljainak és 
tevékenységének figyelembe vételével az intézményi célokat és szükségleteket elégíti ki. 
Minden szakmai továbbképzést teljes mértékben támogat az intézmény, a tanulmányi időt 
felölelő teljes tandíj támogatást kapnak a pedagógusok. A kezdeményezés a belső 
szükséglethez igazodva, alulról és néha felülről kezdeményezetten történik. A szakvizsgák az 
intézmény stratégiai szem-pontjából hasznosítható képzések. (vez. int. 18) 
 

6.4.11. 

A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. 
A pedagógiai munka irányítása és annak ellenőrzése jól tervezetten folyik, a vezetők, 
vezetőhelyettesek és munkaközösség-vezetők között megosztott. (SZMSZ 6., 9.1.3.2). Van 
belső ellenőrzési szabályzat, amelyben rögzítve vannak az éves ellenőrzés elvei és gyakorlata. 
(vez. int. 8.). 

 

 

 

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

 

6.5.12. 

Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra 
fejlesztésében. 
Az intézmény vezetése feladatmegosztással folyamatosan végzi, irányítja, ellenőrzi a 
szervezeti és tanulási kultúra fejlesztését. (Munkaterv 6., 11.pont, SZMSZ 6., 6.3 pont) 
 

 

 

6.5.13. 

Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott 
normák, szabályok jellemzik. 
A döntéseket a tanácskozótestületek készítik elő, a nevelőtestület fogadja el. (SZMSZ 6. pont, 
Munkaterv 6. pont). 

 

6.5.14. 

Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső 
igényesség, hatékonyság jellemző. 
A nevelőtestület és a munkatársi közösség is áldozatkész – azaz egy pedagógiai helyzetben, 
vagy tevékenységi körben a feladatellátás során a lehető legjobbra törekedve igyekszik Isten 

dicsőségére végezni munkáját. A nevelőtestületet a nevelési gyakorlatban egyaránt jellemzi az 
értékkonzervativitás, nyitottság az új tevékenységek felé, a magas szintű pedagógiai munka, a 
személyes példamutatás, és az innováció, amely mozgatórugója a fejlődésnek. A munkatársi 



közösség magas színvonalon biztosítja a nevelő-oktató munka adminisztratív és technikai 
háttérfeltételeit. (Intézményi önértékelés, vezetői interjú 1. k.). 
 

6.5.15. 

Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai 
gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 
A két hetenkénti munkaközösségi értekezleteken a vezetők megosztják tapasztalataikat, a 
továbbképzéseken részt vett kollégának be kell számolnia annak jelentőségéről, 
munkaközösségi megbeszéléseken megosztják tapasztalataikat. A pedagógiai gyakorlatokat 
közös tárhelyen egy-más számára elérhetővé teszik, és felhő alapú megosztásokat is 
alkalmaznak. (Ped. int. 14., vez. int. 16.) 

 

 

 

6.6. Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája? 

 

6.6.16. 

Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény 
alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka 
részét képezik. 
Kiemelten jelennek meg az intézmény hagyományai az éves tervezésben.(beszámolók, 
interjúk) Valamennyi dokumentumba kiemelt hangsúllyal megjelenik az, hogy a Lévay 
református, ke-resztyén nevelési gyakorlatot folytató intézmény. Ez meghatározza a 
tevékenységrendszerét, az ünnepek rendjét, a hagyományok ápolását. (intézményi önértékelés 
vez. int. 4.). A hagyományok ápolásával, az ezekhez kapcsolódó, a nevelő-oktató munkában 
megjelenő tevékenységekkel, fel-adatokkal a PP 1.1 fejezete kiemelten is foglalkozik. Az 

intézmény a magyar nemzeti, a keresztyén-református, valamint az intézmény egyéni és 
sajátos arculatából fakadó ünnepségeket, meg-emlékezéseket és eseményeket rendszerszerűen 
tervezi az éves munkatervében. Ezek az események az év eseménynaptárában könnyen 
nyomon követhetőek, az egyes munkaközösségek be-építik saját munkaterveikbe, 
megállapodva abban is, hogy az egyes rendezvénynek melyik munkaközösség less a felelőse. 
(önért. éves beszámoló 5.) 
 

 

6.6.17. 

Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, 
hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. 
Ismerik, ápolják hagyományaikat, megismertetik a gyerekekkel, szülőkkel is. (interjúk, 
beszámolók, intézményi bejárás) Az intézmény mind a református egyházi, mind a nemzeti 
ünnepek méltó megünneplését fontosnak tartja. E mellett a saját szokás- és 
hagyományrendszerét is kialakította, amely az esemény-naptárban rögzített tevékenységeken 
valósul meg. (Int. önért. vez. int. 20.). A hagyományápoló és hagyományteremtő 
rendezvények szervezésébe az intézmény bevonja a szülőket, meghívja a külső partnereket 
(volt diákok, intézmények, egyesületek stb.). (Ped. int. 8.) 



 

 

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

 

6.7.18. 

A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről 
rendszeresen beszámolnak. 
A PP 6. pontja és a Munkatervek 9. pontja alapján történik a munkatársak felelősségi- és 
hatás-köri tevékenységének meghatározása, az elvégzett munka, az elért eredményekről 
történő rend-szeres tájékoztatás, beszámolás. (Vez. int. 18., önért. vez. int. 7.) 
 

6.7.19. 

A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 
A szakértelem figyelembe vétele mellett az egyenletes feladat- és munkamegosztásra való 
törek-vés meghatározó szempont az intézmény hatékony működése, működtetése 

szempontjából.(vez. int. 8.) 
 

6.7.20. 

A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SZMSZ) 
rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvalósulását. 
Az SZMSZ-ben rögzített felelősség és hatáskörök szabályozása teljes mértékben megjelenik a 
Munkatervekben és a Munkaközösségi munkatervekben, valamint a kapcsolódó éves 
beszámoókban. (Munkaterv 9., önért. vez. int. 7-9.) 

 

 

 

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

 

6.8.21. 

Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés előkészítésbe történő bevonása - 

képességük, szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján. 
Az SZMSZ-ben rögzített szabályozás szerint a Munkatervekben megfogalmazott tervezésnek 
megfelelően történik a csoportok, a különböző döntés-előkészítő testületek és egyének 
bevonása, a szülők véleményének megkérdezése. (ped. int. 19., szülői int. 8.) 
6.8.22. 

Ennek rendje kialakított és dokumentált. 
Mind a PP-ban (6. fejezet), az SZMSZ-ben (6. f.) és a Munkatervekben (9. f.) megjelenik a 
döntés-előkészítés rendje. 
 

 

 

 



6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 

 

6.9.23. 

Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal 

segítik a fejlesztést. 
Az intézményvezetése kikéri a pedagógusok véleményét és örömmel ad helyt az önálló 
kezdeményezéseknek, figyelembe veszi a munkatársak, szülők fejlesztési javaslatait, igényeit, 
és azokat figyelembe veszi a munkatervek készítésénél. (Ped. int. 19, szülői int. 19.). 
 

6.9.24. 

Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző 
műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 
Az intézményvezetés nyitott az innovációra, erre ösztönzi a kollégákat, anyagi támogatást 
nyújt a foglalkozásokra, bemutatókra (ped. int. 18.) 
 

6.9.25. 

A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a 
testület és az intézményvezetés. 
Az intézményvezetés nyitott az új kezdeményezésekre (önért. vez. int. 1.), a testület mintegy 
40%-a lelkes kezdeményező, a nevelőtestület szívesen vesz részt az újításokban, próbálja ki 
azokat (vez. Int. 14.). A pedagógusok kezdeményezőek, szívesen vállalják fel a kihívásokat, 
vesznek részt az innovatív módszerek alkalmazásában, vállalkoznak a technikai újdonságok 
megismerésére, elsajátítására (ped. int. 15.) 
 

6. A pedagógiai munka feltételei 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
IKT eszközök fejlesztése, korszerűsítése, továbbképzések szervezése. 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a ne-velő-

oktató munka humánerőforrás szükségletéről, munkatársai gyűjtik és megosztják a jó 
tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül Az intézmény 

számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alap-dokumentumaiban, 

tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-oktató munka részét képezik. Az 
intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző 
műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 

 

 



7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 
dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 
megfogalmazott céloknak való megfelelés 

 

7.1. Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott 
tantervi szabályozó dokumentumban meghatározott célok a pedagógiai programban? 

 

7.1.1. 

Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter 
által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban és az érettségi követelményekben 
foglaltakkal. 

Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan 
értékeli. A tartalmi szabályozók, a környezet változása, az intézményi eredmények 
ismeretében felülvizsgálta. Az intézmény napi gyakorlatában jelen van a folyamatos 
tájékozódás, elvárásoknak megfelelés. (PP, Munkaterv, beszámolók, interjúk, bejárás). Az 
iskola PP-ja tartalmazza a NAT-ban és a 20/2012 EMMI rendeletben foglalt tartalmi eleme-

ket, valamint a 100/1997. Korm. r-ben leírtakat, az érettségivel a PP 2.9, 1.8.6 és 1.8.7. pontja 
kiemelten is foglalkozik. 7.1.1. Eltérés van: a Kerettanterv alapján a 9. évfolyam minimális 
óraszáma 35, az intézményi órahálóban az általános osztálynál ez csak 34. 
 

7.1.2. 

A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az 
intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. 
A PP 1.5.3 és és 1.5.4 fejezete a jogszabályi és tartalmi előírásoknak megfelelően tartalmazza 
az intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait 
 

 

 

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

 

7.2.3. 

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak 
megvalósulását. 
Az intézmény a PP-ban foglaltak megvalósítását a PP 1.2 alapján az éves munkatervek (8. 
pont) szerint folyamatosan nyomon követi. Ezt erősítik meg a munkaközösségi munkatervek 

és beszámolók, valamint a vezetői interjún (8., 18. kérdés) és pedagógus interjún elhangzott 
válaszok 

 

7.2.4. 

Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, 
ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül. 



Az intézmény tevékenységeinek ütemezése az éves munkatervek (2016/17. 2., 8. és 12. pont), 
valamint a munkaközösségi munkatervekben kerültek rögzítésre. 
7.2.5. 

A tervek nyilvánossága biztosított. 
A PP, az SZMSZ, Közzétételi lista, Házirend és a Beiskolázási terv a 20/2012. EMMI 
Rendelet-nek megfelelően az iskola honlapján elérhető, az intézményben hozzáférhető. 
 

7.2.6. 

A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a 
pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a 
megvalósulást jelző eredménymutatók. 
Az éves munkatervekben és a munkaközösségi munkatervekben, egyértelműen jelennek meg 
a PP (5.4 pont) kiemelt céljaira, feladataira vonatkozó feladatok, felelősök és határidők, 
valamint ezek értékelése megtalálható a beszámolókban. 
 

7.2.7. 

A képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, annak 
érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és 
jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 
Az intézményi és fejlesztési tervek készítése egyaránt jöhet alulról és felülről jövő 
kezdeményezésként (pedagógus interjú (18. k), vezetői interjú) az intézményi szükségletek és 
szakmai elvárások az igények (szülői interjú 8. k.) figyelembe vételével történik. Mindez meg 
is jelenik az önértékelésekben és a továbbképzési tervekben, programokban. Ugyanakkor 
kollégák részéről igényként merül fel az új módszerek bevezetéséhez kapcsolódó 
módszertani, IKT, differenciálás továbbképzések szervezése. (ped. int. 15.) 
 

7.2.8. 

A tanítási módszerek, a nevelő-oktató munkát támogató papír alapú és digitális tankönyvek, 
segédanyagok kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal 
összhangban történik. 
A tankönyvválasztás, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit és a végre-

hajtás módját a PP 2.6 pontja tartalmazza. 
 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 
dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 
megfogalmazott céloknak való megfelelés 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
- 

Kiemelkedő területek: 
Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak 
megvalósulását, és minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek 



terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben 
rögzítésre is kerül, ebből következik, hogy a tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, 
ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó 
részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. 
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,-.;47Y0M29092<58>286-78082<52/;9QQ=-37-0128082B

CDEFDEGHIJ K
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;8.>-R432R42Y6B

CDEFDEGHIJ K

L15:N281,8NS:524N2-02?7-2-2545=-74A42,-./0129053-77-,1:<54501->;-1-2:502>\62O>450-.M2:545=-74A42/65,-.R429>/19092<

2->;-18082<5;8.>-R4329092<5-RR-1501?608.-05:N281,8NS:5Q-70@56/,,\N:69X:Y5R4286/NS09.45=-37-012-22B

UBddB5[/7S4,42/04N5:N=/>,973456/778.9:25805415:N281,8NS5P4>2N->-:2545,-.3-7-N@5;972/190/6>Y7<57-R-2@08.-2

Q:12/0M25019,\6>45415TN977Y5:N=/>,9X:Y01->180>-5_6/N=->-NX:96<5-7@4A90/6<5-.S8Q5=/>>90/6̀B

CDEFDEGHIJ K
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-.SQ-N5Q:12/0M2/22545P-A4.Y.\0/65019,9>45415TN68P18057-R-2@08.-<545;972/190/6R/1564PX0/7YAY56/N=->-NX:96/N<

-7@4A90/6/N5;47Y5>801;82-7B

gBdB5h-1-2@:5,\N6939;47564PX0/742Q4N5019,M25456/778.965;87-,8NS8>-B

CDEFDEGHIJ K

L56/778.965;87-,8NS825=/N2/0N46524>34<5>-NA01->-0-N56:68>:5;87-,8NS?6-2<545=-NN24>2Y5;87-,8NS-5:05,-.->@0M2:<

R/.S5NS:2/225,90/6597790P/N239>45805,-..S@1R-2@B

gBUB5i\A42/05043925;-1-280:502M7\09N4658>;8NS-0M2808Q-N<5:0,->:5->@008.-:258056/>7924:2B

CDEFDEGHIJ K

L15TN8>286-780:5,/A-77-6-25:0,->:<56/N02>\62M;4N547647,41145TN,4.9>45;/N426/1Y4NB5i:0129Q4N5;4N501-,87S:08.-

->@008.-:;-7<5;-1-280:5.S46/>7429Q4N58>;8NS-0?7N-65-1-65415:>9NSM2Y5680108.-6B

gBgB5jN8>286-780-5>-97:0<5->@008.-:;-753Y7587<5R:Q9:25-7:0,->:<54524N\790:5=/7S4,425>801-68N258>286-7:B
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;5RT
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+,-.,-/012 3

Z?>6IRC>:>69A75A:HNR69:>6FG;F9:7FAIY>F=<:>65?H56575G@5A:F6:XO:>6FG;F9:9?IAEHCAFDFG:G9FDFGM7I>FGC?:F:GC?>65?[

Q5=FR<R9F:N?=5GHN=5D;N7T:\PAGIOI@FA:G95;5D75A:BCA7C>AFG:7F?7OFL:F6:XO:>6FG;F9:9ABC?;IY9<G?<D:F:7IONGC6<=I>7L:F

>6FG;F9:H5657N>K56:>6SG>NR5>:JAB5OD5>67N>7T

UT]T:̂975D5>:N>:579GP>:;FRF7F?7I>7:7FAX>M7T:_̀C;;PA9GIY9<OFL:;FRF7F?7I>F:F:Q5=FR<RP>:579GF:AC?;I9AFG

;5RB5D5DTa

+,-.,-/012 3
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HNR?5KFO7I>@FAT
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+,-.,/012314,5676+6/01+,58,39+232:,;<

=>?@>?ABCD E

F10G552HI/1,HJ2;/106--/,-1+K-,0.23,/+1614,;;+6-+L.651,HJ,M+,+,++1NL7G;1+INGH6+86O1,5P3,H9+/<

Q<R<1F0+9.6;1NS0K7+,+/161NT;060KMK332H,0,+O16M1,HJ2:1U3GVG-+G06+1WV-G8,0+U3GVG-+1V257IT51/;+2MN2;J/

K;2-+20,523-,XO13M608I;601231.,M,+P/18,5,;52+,14G;+G33IHI;601+Y0-2:,;1-23M+1.,3M161+,6N1NT;0I:6;<

=>?@>?ABCD E

ZINGH6+L12313,H9+P1.,M,+P/1+,.20,;J32H,1N,H[6+I-GML161NT;060KMK332H,01,-,7N2;J,/:,;<

Q<\<1],M7,N2;J,M/O13M,-.,M/1231K3M+K;M/16M1/;+2MN2;J,;1:,5Y5/1,HJY++NS0K723,0,+<

=>?@>?ABCD E

F1:,53P1+T7I3N,HG3M+I3+1K3M+K;M/12314,5+2+,5,/+1N,H+,-,N+/O1,;;,01/;4G-N6+/06/1[I++,-2+1/31:/M+G39+86<1F1+,3+Y5,+,+

.,M,+P1V,76HLHT3G00651[6-NG;/0T3161NT;06106VU3G56+6<

Q<̂_<1F1+G.I::02VM23/1V-GH-6NG+O1:,/30G5IMI3/1+,-.,+1̀HJ1I559+861K33M,O1[GHJ16M1N,H4,5,58,;16M1/;+2MN2;J

3M60N6/1U2586/;60O1.656N/;+161NT;06+I-36013M60N6/106--/,-+,-.2;,0<

=>?@>?ABCD E

FM1/;+2MN2;J1+G.I::02VM23/1V-GH-6N861614,;;+6-+L/1U25G00651231/;+2MN2;J/1[TNI;1,-P13+-6+2H/I.651K33M[6;H:6;

.6;<
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=>?@>?ABCD E
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=>?@>?ABCD E

h;;G.6+9.13M,N25J/32HO1+,-.,/:,;1614G5J6N6+G31N,H̀8T5I3+1+6-+8613M,N1,5P++<

c<̂<1iG5J6N6+G36;14/HJ,5,NN,510932-/16M1/;+2MN2;J1NS0K7232+1:,4G5JI3G5L18GH/13M6:I5JGML01.I5+GMI36/+<

=>?@>?ABCD E

F18GH3M6:I5J/1.I5+GMI3G06+1614,;;+6-+L/1,5.I-I3G0;601N,H4,5,5P,;10K.,+/<

c<a<1F1V,76HLHT3G06+16M1P0,+12-/;+PO161NT;0I8T0[GM13MY032H,318GH3M6:I5Jj.I5+GMI3G0-L514G5J6N6+G36;

+I820GM+6+86<



������������� ��	�
���������

���������������������������������� ����!���"�#���!��
���#��$�������%&������'() *�*

+,-./01+2+-23

45675689:; <

=0>>.?,@+A+,-./01+2+-2A2A-0?B12C,>D@AE,>+01,B0/FG>3

H3I3AJ1A.F@K+L++L/A+,-./01+2+,B,F2A+MCCN.>LA/0OOPK@/,Q@GBALB1/M1+RAQB2+0FK,+ASELFC,>@BRAKD0O+2+0++R

L>L/+F0K@/PBRA/M1MBB.?@AO.T@2RAB+C3UAOV/MT+L+3

45675689:; <

JA+,-./01+2+,BF2A2AB1GCL>@A+,-./01+2+,BA.BAKD0O+2+0++AN0FO2AOL>>L++ANL>W2B1K,>-2A2AT@?@+,>@BALB1/M1M/L+3

H3X3AJAOL?CLB1.>.BL/RA.F+L/L1>L+L/AEL1L+.BLAW2+./0KDRAB12/B1LFVA/0OOPK@/,Q@GKA2>2YP>3

45675689:; <

Z.>-2@K2/AOL?NL>L>[LKRA.F+WL+[LKA/0OOPK@/,>3A\0K+0BA+MFL/E.BA21A@T[EL>AE2>GALFLTO.KDLBA?21T,>/0T,BRAL1.F+

EL1L+[+,FB2@E2>AL?D]++A2AOL?NL>L>[AL>[/.B1̂+.BFLA.BANLB1LBA.F+L/L1>L+EL1L+.BFLA+MFL/B1@/3

H3_3AJ1A@K+.1O.KD@AT0/POLK+PO0/2+A2A-0?B12C,>D0/K2/AOL?NL>L>[LKAW0112AKD@>E,K0BB,?F23

45675689:; <

JAKD@>E,K0BB,?F2AW012+2>@RA+,-./01+2+,B@A/M+L>L1L++B.?L@KL/AL>L?L+A+LB13

H3̀3AJAY01@+̂EA/.YA/@2>2/̂+,B2A.BA2AN0>D2O2+0BA/2YQB0>2++2F+,BA.FTL/.CLKA/0OOPK@/,Q@GBALB1/M1M/L+R

QB2+0FK,/2+AOV/MT+L+3

45675689:; <

J1A@K+.1O.KDF[>A/@2>2/P>+AY01@+̂EA/.YA-L>>LO1[A.BALKKL/ALF[B̂+.BLA.FTL/.CLKAE,>+012+0BA/0OOPK@/,Q@GB

QB2+0FK,/2+AOV/MT+L+3

H3a3Ab12C,>D01,BB2>AC@1+0B̂+-2A2AN0>D2O2+0/AKD0O0KA/MEL+WL+[B.?.+RAL>>LK[F@1WL+[B.?.+3

45675689:; <

J1A@K+.1O.KDAB12C,>D12+0/A2AN0>D2O2+0/AKD0O0KA/MEL+.B.FLRAL>>LK[F@1.B.FLA2>/2>O2B0/3

H3cd3Ae>E,F-2A2AB12C,>D0BRA/0FFL/+AT0/POLK+,Q@G+3

45675689:; <

e?D.F+L>OVAL>E,F,B0/2+A+,O2B1+3

H3cc3Ab1LO.>DLBLKA@F,KD̂+-2A21A@K+.1O.KDAY2F+KLF@A/MF.KL/A210K0B̂+,B,+RAF.B1+AELB1A2AY2F+KLFL/A/.YE@BL>[@EL>

.BA2AY2F+KLFL/L+A/.YE@BL>[AB1LFEL1L+L//L>ASY.>T,P>Afg=RAB1]>[@A/.YE@BL>L+UA+MF+.K[A/2YQB0>2++2F+,BC2K3

45675689:; <

h2F+KLF@A/2YQB0>2+2@C2KA2A/0KB+FP/+@E@+,BA-L>>LO1@RAOL>DL+A2A/,FY,+iOLTLKQL@AFLN0FO,+PBA@B/0>,/A/M1MBB.?.CLK

>0/,>@B2KA@BA.BA0FB1,?0B2KA@BAY01@Q@0K,>+A@K+.1O.KD.FLAE0K2+/01G2K3

H3cj3AJ1A@K+.1O.KDAEL1L+.BLAW2+,B/MF.KL/AOL?NL>L>[LKAW2+./0KD2KAL?D]++OV/MT@/A2ANLKK+2F+GE2>A21
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ZA[CA\]ĤAHFGHAIJCAHAD K

L:,7=25:M5=>7,10MMV=71._7Q,O9XP9/:25/9,5/,4,U7.101,N980=./.=41,=T89P5/9,4:,Y192,537=2Y,UT=25/91

9PY15/:<25/5N9+

`

a+,L:,7=25:M5=>,/234256747,89:925/9,5/,0;9342<8,73.=><2./4

?@ABACDAEFGHAIJCAHAD K

L,/:9389:92,73.=><2./2,4,X06/:4N.P>0142,1T89289,856:7W,4:,7=25:M5=>b9:,14;_/0PQUQ,24=R6>7W,bVM.=W,;5=:R6>7W

96>5N,93YO033./,64:U.P10U./,/:9389:927W,MS1TU5/7,/:4N.P>47,P9O9129292291+,L:,7/10P4,1RP/Y,5/,N9P/Y,;432=939789P

84PQ,96>R22MS1TU5/9,1T:892P9=W,O0P>4M420/,5/,/:5P9/1T3S,17293X9/:25/39,2T391/:71+
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