
2012/2013-as tanév minőségfejlesztő tevékenységének összegzése 
  

Az intézményünkben folyó minőségfejlesztő munkával azt kívánjuk elérni, hogy tanulóink, szüleik (és 
minden partnerünk) elégedettek legyenek az itt folyó munkával. Fontosnak tartjuk, hogy végzős diákjaink 
az itt szerzett tudással megállják helyüket az általuk választott középfokú intézményben.  

Igyekszünk az intézményt vonzóvá tenni azáltal, hogy olyan új, innovatív módszereket, tevékenységeket 
építünk be mindennapi nevelő-oktató munkánkba, amelyek lehetőséget biztosítanak a gyermeki 
személyiség széleskörű kibontakoztatására, a konstruktív életvezetés megalapozására. 

Az előző tanév végén a hagyományosnak tekinthető teljes partneri igény- és elégedettségmérő kérdősorral 
tájékozódtunk partnereink igényeiről, elégedettségéről.  Ami az előző évben alapvető fejlesztés a 
folyamatban az eddigi mérésekhez képest az, hogy a papíralapú kérdőívet a tanulók és a pedagógusok 
körében felváltotta az elektronikus forma, mely nagyban csökkentette a folyamat anyagi kiadásait. 
 
 
A 2011-2012-es tanévben a megkérdezettek száma: 
80 tanuló   Az intézményi tanulói létszámának  11%-a  
80/71szülő    A vissszaérkezési arány 89%.  

                                    (Ez az előző tanévnél 9%-al jobb arányt jelent! ) 
69 pedagógus    Az intézményi tantestületének 100%-a. 

 
 

Az előző év kiemelt feladatainak megvalósulása: 
 
1. Az előző tanév kiemelt feladatainak alakulása:  
 
Az előző tanévben az alábbi területek javítására fókuszált testületünk: 

 A egyéni képességeinek kibontakoztatása 

 Az iskolában megszerzett tudást hasznosítása a mindennapi életben 

 A programokkal kapcsolatos tájékoztatás 

 Elegendő információt a programokkal kapcsolatosan 

 A vagyonvédelem javítása az intézményben 

 Tehetségfejlesztés 

 A tanórák légköre 
 
A tanév kiemelt feladatainak megvalósulása az adatok szerint sikeresnek mondható. A tanulók megítélése 
82%-97% közötti adatokat eredményezett.  Megkérdezett diákjaink az iskolai tehetséggondozást az előző 
évnél lényegesen jobbnak ítélték, miszerint a mutató 77%-ról 95%-ra javult.  
A szülők körében ugyanazon kérdések értékelése 70% és 98% közötti elégedettséget takar. A 
vagyonvédelemmel eddig sem túl magas elégedettsége a legalacsonyabb, 75%-ról 70%-ra csökkent. 
(Reményeink szerint az új, zárható szekrények és az osztályok egy, teremben való tanulása segít a 
problémák megoldásában. 
A Szolgáltató Város következő mérése előreláthatóan 2012 novemberben lesz. 
 
Problémát jeleztek a szülők és a tanulók egyaránt a kérdőívekben az alábbi két területen. 

 A tanulók munkájának elismerése 

 A tanár - diákokkal kapcsolat  
 

Két tanulói és egy szülői fókuszcsoport dolgozott 5-8 évfolyamon, hogy megtudjuk, mi a probléma oka 
valójában. 



A fókuszcsoportos beszélgetésből az derült ki, hogy a továbbiakban a közepes és a gyengébb képességű 
tanulóinkra nagyobb figyelmet kell fordítani. 
Éppen ezért a 2012-2013-as tanévben kiemelt figyelmet fordítunk az egységes eljárások áttekintésére és 
betartására, a differenciálásra és az egyénre szabott fejlesztésre.  

 


