Intézményi önértékelés
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (OM: 030598)
9113 Koroncó, Rákóczi u. 41.
Igazgató: Némethné Máté Éva
Minőségirányítási csoportvezető: Czédliné Sulyok Erika

I. Intézményi adatok:
130 tanulója van iskolánknak.
8 évfolyam - 8 osztály
Sajátos Nevelési Igényű tanuló
Hátrányos Helyzetű tanuló
Halmozottan Hátrányos Helyzetű

6 fő
8 fő
19 fő

Szakkörök, szabadidős tevékenységek:
kézműves szakkör
sportkör: labdarúgás, kézilabda
felvételi előkészítő. magyar és matematika

II. Humán erőforrások
Nevelőtestület:
főállású pedagógus: 11 fő
átlagéletkor: 43,5 év
végzettség: főiskola 11 fő +
szakvizsga, vezetőképző 2 fő
középfokú edzői – kézilabda
óraadó
logopédus

1 fő (számítástechnika)
1 fő ( megbízásos)

Technikai alkalmazottak:
főállású: 3 fő
átlagéletkor: 51 év
Továbbképzés:

2006/2007-es tanévben
3*30 óra (10 fő)
Kooperatív tanulás a HH gyermekekért
Hatékony együttnevelés az iskolában (OKM300/69/2006)
Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása (FAT: AL-1059)
2007/2008-as tanévben
Tanulásirányítás mesterfokon ( MPI, 120 óra) 3 fő

III. Intézményünk adottságai, tárgyi feltételei
Tanterem
8
Technika szaktanterem
1
Egyéni fejlesztő terem
1
Tornacsarnok 1
Udvar játszóudvar + sportpálya
Az alapvető eszközökkel az intézmény rendelkezik, az elavultak cseréje és az újak
beszerzése folyamatos.

IV. Pályázatok
Nevelőtestületünk kiemelten figyel a megjelenő pályázati lehetőségekre. Több, kisebb
pályázatunk elbírálás alatt áll.
2007/2008-as tanév:
1. Koroncó Községért Közalapítvány 40.000,- (nyert)
2. HEFOP 2.1.5.(a pályázat zárása)
3. TIOP1.1.1-07/1. Informatikai struktúra fejlesztése (folyamatban)
4. „Éljen a falusi iskola” (forráshiány miatt elutasítva)
5. „Élőlánc a falusi iskolákért” (tankönyvpályázat, nyert)
6. HHH-s gyerekek integrált táboroztatása (nyert)

V. Szervezeti kultúra
Nevelőtestület elégedettsége
Erősségek:
együttműködő, jó közösség
nevelési kérdésekben egység
az újítások iránti nyitottság
hűség az intézményhez, a közösséghez
a vezetéshez való pozitív viszony
munkamegosztás
Fejlesztendő:
az új módszerek beépítése a mindennapi tevékenységekbe

Technikai dolgozók elégedettsége
Erősségek:
az alkalmazotti közösség egyenrangú tagjai
jó közösség
munkavégzéshez szükséges megfelelő feltételek
Fejlesztendő
berendezések folyamatos újítása

Szülői elégedettség:
Erősségek:
a gyerekek többsége szívesen jár iskolába
jó szakmai közösség
gyermekközpontú oktató-nevelőmunka
a vezetéshez való pozitív hozzáállás
iskolai rendezvények, ünnepélyek
Fejlesztendő:




vizesblokkok tisztasága, korszerűsítése
kerékpárok őrzése, tároló zárhatóvá tétele
felszerelés, berendezés újítása

Partneri elégedettség
Erősségeink:
kiváló partnerkapcsolat, jó információáramlás
magas színvonalú oktató-nevelőmunka
színvonalas rendezvények, ünnepélyek szervezése, lebonyolítása
Fejlesztendő:
eszközök, berendezések felújítása, beszerzése
óvoda-iskola jó munka kapcsolatának megtartása, mélyítése
a civil szervezetekkel történő kapcsolat bővítése

VI. Kulcsfolyamatok
A nevelőtestület a tanév során a Pedagógiai Programnak és az éves munkatervnek
megfelelően végezte munkáját. Az állami ünnepek mellett a jeles napokról is
megemlékeztünk iskolai illetve osztálykeretben.
A nevelőtestületi értekezleteken, továbbképzéseken való részvétel az ismeretek átadása
folyamatos.
A bejövő 1. osztályosok DIFER tesztjét elvégeztük, amelyről statisztikát készítettünk.
Logopédiai szűrést is végeztünk, fejlesztésben részesül 4 fő.

6 fő Sajátos Nevelési Igényű gyermekkel gyógypedagógus végez egyénre szabott fejlesztést,
és Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs Bizottsággal is folyamatosan tartja a
kapcsolatot. A HH és HHH tanulók gyermekvédelmi ellátása folyamatos. Az iskola
gyermekvédelmi felelőse jól együttműködik a védőnővel és a családgondozóval.
Kiemelten kezeljük a kimenő 8. osztályos tanulókat. Pályaválasztási szülői értekezletet
tartottunk a szülőknek, felvételi előkészítőt a tanulóknak.
8. osztályosunk 19 fő, beiskolázásuk:
gimnáziumba tanul tovább 3 fő
szakközépiskolába
8 fő
szakiskolába
8 fő.

VII. A fenntartó minőségcéljainak való megfelelés
1. Az óvodával közösen szerveztünk iskola-előkészítő, ismerkedő foglalkozásokat,
melynek eredménye, hogy a tanköteles korú gyermekek 87,5 %-át a helyi iskolába
íratták a szülők. A más intézménybe íratás okai között elsősorban a más jellegű képzés
(táncművészeti,..) illetve családi okok állnak.
2. Az idei évben kiemelten figyeltük a pályázati lehetőségeket, főleg a rendelkezésre álló
forrásaink kiegészítése céljából. Ezt a IV. pontban részleteztük.
3. A kompetencia alapú oktatásra való felkészülés folyamatos. A nevelőtestület minden
tagja részt vett ilyen témájú továbbképzésen. Az elmúlt kompetencia méréseinek
értékelése pedig egy külön lapon olvasható.
4. Az intézmény törekszik a költséghatékony működésre és a magas színvonalú szakmai
munkára.

Készítette:
Némethné Máté Éva igazgató
Czédliné Sulyok Erika minőségbiztosítási vezető

