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Az 1 példányban kinyomtatott Önértékeléseket az alábbi címre legyenek szívesek megküldeni:

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

1122 Budapest, Maros u. 19-21.

A borítékon tüntessék fel " 5/2011 KIM r. Int. Önértékelés"

Az Önértékelés 2011. június 30-ig. készíthető el. 

Az önértékeléseket az adott feladattípusnak megfelelően kínálja fel a rendszer.

Azon tagintézmények esetén, ahol több feladatellátási típusra is kaptak támogatást( pl. óvoda és általános iskola vagy általános iskola és

középiskola), az adott feladatellátásra vonatkozó mindegyik önértékelést el kell készítenie.

A tagintézmény alapadatai a rendszerből töltődnek, ezeket nem kell ismételten megadni.

Az önértékelés három részből áll, a két pályázati időszak értékelése, valamit a teljes tanév értékelése

    a, Az első a a teljes tanévre/nevelési évre vonatkozóan,

    b, A második a 2010. szeptembertől decemberig történő időszakra. (az első félévre megadott vállalásoknak megfelelően),

    c, A harmadik a 2011. januártól a pályázati időszak végéig, június 15.-ig szóló vállalásoknak megfelelően kell az önértékelést elkészíteni.
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Intézményi önértékelés általános iskolák részére - 2010/2011-ES TANÉV

Vállalások képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés szervezése esetén a teljes tanévre vonatkozóan

Az intézményi önértékelést minden támogatásban részesült tagintézménynek ki kell töltenie! (Amennyiben nincs az intézménynek

tagintézménye, akkor az adatokat intézményi szinten kérjük megadni!)

Intézmény neve: Cecei Általános Iskola

Intézmény települése: Cece

Intézmény irsz.: 7013

Intézmény utca/hátszám: Árpád u. 3.

Intézmény OM azonosítója: 038726

Együttműködési Megállapodás száma: EM2010/0/1/3/I/1539

Tagintézmény neve: Cecei Általános Iskola

Tagintézmény települése: Cece

Tagintézmény irányítószáma: 7013

Tagintézmény utca/házszám: Árpád u. 3.

I. IPR célkitűzési és megvalósítási terv (coaching-alapú RAMM formula alapján)

R = Result (eredmény)

1. Mit tekint a legnagyobb kihívásnak JELENLEG az Ön intézménye számára? (Nemcsak az IPR megvalósításával kapcsolatban)

Iskolánk sikeres referencia intézményi előminősítést szerzett és készül az ezt támogató TÁMOP 3.1.7-es számú pályázat megírására és

megvalósítására.

2. Melyek az AKTUÁLISAN követendő pedagógiai alapelvek, nevelési értékek? Kérjük sorolja fel a 3 legfontosabbat! (Nemcsak az IPR

megvalósításával kapcsolatban)

Esélyegyenlőség biztosítása a nevelés-oktatásban

A kompetencia alapú oktatás elterjesztése

Tehetséggondozás

3. Mi az oka az aktualitásnak?

A 21. századi kihívásoknak és a fenntartói, partneri igényeknek megfelelő, módszertani változatosságot, az élethosszig tartó tanulást preferáló

intézmény létrehozása a célunk.

4. Melyek a legfontosabb rövidtávú, IPR-rel összefüggő intézményi célok?  Kérjük, soroljon fel legalább kettő célt a SMART

kritériumrendszer alapján!

(S)pecific - Specifikus, vagyis pontosan körülírt,

(M)easurable - Mérhető

(A)chievable - Attraktív, vagyis vonzó, ésszerű, elérhető

(R)elevant - Releváns, vagyis a témához tartozó, és

(T)ime-bound - Tervezett időtartamra szól

célokat kell megfogalmaznunk ahhoz, hogy célirányosan és eredményvezérelten gondolkozzunk és cselekedjünk az IPR

megvalósítása során.

A 2011-2012-es tanévben növelni a  halmozottan hátrányos helyzetű tanulók érettségit adó középiskolában való továbbtanulását és

bennmaradását.

A 2011-2012-es tanévben növelni a IPR-rel támogatott programokon részt vevő gyermekek számát.

• Hogyan segítik elő az előző célok megvalósulását a jelenlegi intézményi folyamatok?

A referencia intézményi előminősítés az integráció témakörében valósult meg. Ez fokozottan segíti azt a törekvésünket, hogy mintaadó

intézmény legyünk az IPR program megvalósításában.

• Mely elért eredményeire büszke leginkább a közelmúltból (ezen nevelési évből)?

Referencia intézményi előminősítés, sikeresen megvalósított IPR program, ökoiskolai cím elnyerése,
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A = Action 

5. Melyek voltak a legfontosabb intézményi történések a közelmúltban? Kérjük, soroljon fel legalább 3 eseményt! (Nemcsak az IPR

megvalósításával kapcsolatban)

Itthon otthon vagyok! - akadályverseny és családi nap, Alapítványi bál megszervezése,Magyar vagyok! című három hetet meghaladó projekt

megvalósítása,

Referencia intézményi előminősítés, Ökoiskolai cím elnyerése, Mozogj az egészségedért! sportnap megszervezése,

Levegőt! című témahét megszervezése, Nekünk indulnunk kell! című projekt megvalósítása, Nemzeti Összetartozás Napjának megünneplése,

6. Befolyásolják-e a fenti történések az IPR-megvalósításával összefüggő terveket? Hogyan?

A megvalósított programokba minél több halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket és családtagjaikat igyekszünk bevonni, szükség esetén

szociális támogatást is nyújtunk.

7. Vannak-e külső akadályai  a cselekvésnek, az IPR program megvalósításának? Melyek ezek?

Más forrás hiányában, az integrációs támogatási rendszer elbírálásában tapasztalható bizonytalanságok megnehezítik a program egyenletes

megvalósítását.

8. Hogyan szervezte meg az Önök intézménye IPR program megvalósíthatóságát?

Felmértük a programba bevonható családok igényeit, éves munkatervet készítettünk és ez alapján munkacsoportokat működtettünk.

Kidolgoztuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésének lehetőségeit, ennek dokumentációját. Programokat szerveztünk az

együttműködő partnerekkel, szervezetekkel. Hospitációs és módszertani napokat szerveztünk.

M = Measure (mérleg/mérés)

9. Összhangban vannak-e a jelenlegi intézményi folyamatok az IPR program megvalósításának irányaival? Miért?

Igen, mert az intézmény megfogalmazott küldetésének fontos része az esélyegyenlőség biztosítása, a módszertani változatosság, az egyénre

szabott fejlesztés és a tehetséggondozás.

10. Közeledik vagy távolodik az intézmény az eredetileg kitűzött IPR céljaitól? Miért?

Közeledik, mivel újabb és újabb lehetőségeket keresünk a programba bevont gyermekek egyenletes fejlesztésére. Mindeközben a intézmény

és munkatársai is folyamatos fejlődésen mennek keresztül.

11. Hogyan és miben méri az intézmény az IPR-programban a fejlődést, az eredményeket - minőségi szempontból?

Az intézményi minőségirányítási program ütemezésének megfelelően a halmozottan hátrányos helyzetű diákok eredményeit külön elemezzük.

Fejlesztésük irányát ezen mérések eredményei alapján határozzuk meg. A hospitációs és módszertani napok eredményességét elégedettségi

kérdőívek segítségével elemezzük.

12. Hogyan és miben méri az intézmény az IPR-programban a fejlődést, az eredményeket - mennyiségi szempontból?

A programba bevont tanulók tanulmányi eredményeinek változásai. A a programot megvalósító pedagógusok számának változásai. A

hiányzások számának csökkenése. A fejlesztő programokon való megjelenés arányának növekedése. A pedagógiai munkaformák

változatosságának növelése. A tanórán kívüli programok növelésének aránya.

M = Modify (módosítás)

13. Melyek azok a tervek/cselekvések az Önök intézményében, amelyeken változtatni lehetne a következő tanévben/nevelési évben?

Kérjük, soroljon fel legalább kettőt!

A programba nem bevont tanulók számának növelése az IPR-rel támogatott rendezvények megvalósításában.

Tehetséggondozó program részleteinek kidolgozása. A tanulóink utókövetésének kiszélesítése a középiskolai felsőbb évfolyamokon is.

14. Melyek azok a megváltozott körülmények, amelyekhez alkalmazkodni kell a következő tanévben/nevelési évben? Kérjük, soroljon

fel legalább kettőt!

Iskolánkban folyamatosan növekszik az SNI és a BTM-es tanulók száma, amely új kihívások elé állítja a vezetőséget és a pedagógusokat is.

A mindennapos testnevelés bevezetésének terve támogatandó, de annak technikai megvalósítása nagy problémát jelenthet intézményünk

számára.
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II. Együttműködések - partneri kapcsolatok

Partnerségi

kapcsolatok a

tagintézményben

Készült-e

együttműködési

megállapodás?

Kérjük, Válassza ki!

Készült-e terv a

találkozók

ütemezésére? Kérjük,

válassza ki!

Milyen

gyakoriságúak a

találkozók? Kérjük,

válassza ki!

A partnerkapcsolatot

eredményesnek ítéli

meg? Kérjük,

válassza ki!

Kérjük, értékelje,

hogy az Önök

tagintézménye az

1-100-as skálán hol

tart a partnerség

megvalósításában?

Vegye figyelembe a

minőségi

szempontokat! A

megfelelő százalékos

értéket számmal írja

be!

1. Szülőkkel igen / nem igen / nem Hetente / Havonta / 

Félévente / Évente / 

Nincs

igen / nem / részben 80

2. Kisebbségi

Önkormányzattal

igen / nem igen / nem Hetente / Havonta / 

Félévente / Évente / 

Nincs

igen / nem / részben 0

3. Civil

szervezetekkel

igen / nem igen / nem Hetente / Havonta / 

Félévente / Évente / 

Nincs

igen / nem / részben 80

4. Középfokú oktatási

intézményekkel

igen / nem igen / nem Hetente / Havonta / 

Félévente / Évente / 

Nincs

igen / nem / részben 50

5. Gyermekjóléti és

családsegítő

szolgálattal

igen / nem igen / nem Hetente / Havonta / 

Félévente / Évente / 

Nincs

igen / nem / részben 50

6. Szakmai és

szakszolgálatokkal

igen / nem igen / nem Hetente / Havonta / 

Félévente / Évente / 

Nincs

igen / nem / részben 80

III. Az iskolai integrációs programot elősegítő eszközök

( 2010. szeptember 1. - 2011. június 15.)

Milyen tevékenységre fordították a

támogatási összeget?

Kérjük, válassza ki! Beszerzett eszközök/megvalósított

tevékenységek felsorolása. (A beszerzett

eszközöket kérjük, számszerűen adja meg

pl. 5 db asztal, 10 db szék, 30 db

színházjegy stb.)

1. Tanulóbarát osztályterem kialakítására igen / nem 48 db asztal, 48 db szék, 2 db szekrény, 2 db

polc, 4 db számítógép asztal,

2. A tanulók által közvetlenül használt

fejlesztő eszközökre

igen / nem 7 db BoboCar, 1 db kültéri geológiai

gyűjtemény, 1 db pénztörténeti gyűjtemény, 10

db szorzó fűző, 33 db számolókocka, 18 db

multix fejlesztő eszköz, 3 db kalóz abc, 2

csomag mágneses szám,

3. Szakkönyvre igen / nem 2 db módszertani füzet, 10 db roma

hagyományok könyv, 1 db

szövegértés-szövegalkotás szakkönyv

4. Az egyéni fejlesztési tervekkel

kapcsolatos dokumentációs feladatokra

igen / nem 98 db lefűző mappa, 10 csomag genoterm, 2

csomag A4-es nyomtató papír,

5. Szociális hátrányok enyhítésére igen / nem 185 db fejlesztő feladatlap, 48 db társasjáték, 1

db művészetoktatás támogatása, 4 db

személyszállítás, 10 db tükör, 41 db

sporteszköz, 187 csomag A4-es papír, 4

csomag színes papír, 11 db rendezvény
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belépő, 27 csomag rajzlap, 235 db ragasztó,

98 db lefűző mappa, 98 db iratgyűjtő, 98 db

olló, 39 csomag genoterm, 59 db körző, 160 db

füzet, 216 db ceruza, 39 db hegyező,60

csomag krepp papír, 196 csomag színes

ceruza, 59 db rostiron, 15 db számológép, 3 db

táboroztatási támogatás, 11 db sportmez

garnitúra,

6. Honlapfejlesztésre igen / nem
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IV. Az iskolai integrációs program intézményi dokumentációja

1. Az intézmény alapító okirata tartalmazza-e a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók

képességkibontakoztató, integrációs felkészítését?

igen / nem

2. Az intézmény SzMSz-e tartalmazza-e a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók

képességkibontakoztató, integrációs felkészítéssel kapcsolatos feladatokat?

igen / nem

3. Az intézmény Házirendje tartalmazza-e a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók

képességkibontakoztató, integrációs felkészítéshez kapcsolódó feladatok rendjét?

igen / nem

4. Pedagógiai program tartalmazza-e az IPR elemeit? igen / nem

a) nevelési program tartalmazza-e az IPR elemeit? igen / nem

b) helyi tanterv tartalmazza-e az IPR elemeit? igen / nem

b 1.) a multikulturális oktatás beépült-e a helyi tantervbe igen / nem

5. Minőségirányitási program tartalmazza-e az IPR elemeit? igen / nem

a) az intézményben létezik tanári együttműködésekre épülő értékelési rendszer igen / nem

6. Tanévi munkaterve tartalmazza-e az IPR elemeit? igen / nem

7. Éves beiskolázási munkaterv tartalmazza-e az IPR elemeit? igen / nem

8. Készült-e iskolai integrációs program (amely tartalmazza a helyzetelemzésre épülő célokat,

tevékenységeket, a várható eredményeket)?

igen / nem

Budapest, 2011.06.23

  PH.               ..........................................................................

Intézmény/tagintézmény vezető aláírása

  PH.               ..........................................................................

Fenntaró aláírása
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Intézményi önértékelés általános iskolák részére - 2010/2011-ES TANÉV

Vállalások képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés szervezése esetén a 2010. szeptember 1-től december 31 -ig tartó

időszakra vonatkozóan

Az intézményi önértékelést minden támogatásban részesült tagintézménynek ki kell töltenie! (Amennyiben nincs az intézménynek

tagintézménye, akkor az adatokat intézményi szinten kérjük megadni!)

Fenntartó neve: Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános

Iskolai Intézményfenntartó Társulás

Intézmény neve: Cecei Általános Iskola

Intézmény címe: 7013 Cece, Árpád u. 3.

Intézmény OM azonosítója: 038726

Együttműködési Megállapodás száma: EM2010/0/1/3/I/1539

Tagintézmény neve: Cecei Általános Iskola

Tagintézmény címe: 7013 Cece, Árpád u. 3.

Melyik tanév óta igényel az intézmény integrációs, képesség-kibontkaztató program után járó

támogatást?

2007/2008

2009. októberi statisztika alapján kapott integrációs, képesség-kibontakoztató program után

járó támogatás mértéke (Ft):

1183000

2010. októberi statisztika alapján kapott integrációs, képesség-kibontakoztató program után

járó támogatás mértéke (Ft):

1156610

Vállalások képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés szervezése esetén

2010. szeptember 1-től december 31 -ig

Az IPR megvalósítására vonatkozó cselekvési ütemterv elkészítette igen / nem

Az IPR alkalmazása kapcsán az adott tanévre vonatkozó célkitűzéseket megfogalmazta,

konkrét tevékenységeket beazonosította, elvárt eredményeket kitűzte

igen / nem

A 2010/2011-es tanévben a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést támogató

pedagógiai, módszertani képzettséggel rendelkező pedagógusok száma (fő)

25

A 2010/2011-es tanévben a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés megvalósításával

kapcsolatosan működtetni kívánt munkacsoportok megnevezése, felsorolása:

Módszertani-adaptációs munkacsoport

Átmenetek (óvoda-iskola, alsó-felső

tagozat)munkacsoport

Pályaorientációs munkacsoport

IPR menedzsment - IKCS munkacsoport

A 2010/2011-es tanévben a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés megvalósításával

kapcsolatosan létrehozott munkacsoportokban résztvevő pedagógusok száma (fő)

21

Az óvoda – iskola átmenetet támogató programok száma a támogatott időszakban (db) 4

Az óvoda – iskola átmenetet támogató programok megnevezése, felsorolása: Itthon otthon vagyok...! akadályverseny

és családi nap

Óvodalátogatás - 1 évfolyam

IPR Módszertani nap

Alsós pedagógusok óvodai fejlesztő

foglalkozáson való látogatásai

Szaktanácsadó segítségét igénybe vette e? igen / nem

Amennyiben igen, a szaktanácsadó neve: OOIH-I2046 Fehér Attila

Pedagógusok hospitálása más intézményekben a támogatott időszakban (alkalom) 3

Intézmény OM kódja Intézmény neve Települése

038726 Cecei Általános Iskola Alap

030075 Általános Művelődési Központ Sárbogárd

030151 Általános Művelődési Központ Dég
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Budapest, 2011.06.23

  PH.               ..........................................................................

Intézmény/tagintézmény vezető aláírása

  PH.               ..........................................................................

Fenntaró aláírása
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Intézményi önértékelés általános iskolák részére - 2010/2011-ES TANÉV

Vállalások képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés szervezése esetén a 2011. január 1-től június 15 -ig tartó időszakra

vonatkozóan

Az intézményi önértékelést minden támogatásban részesült tagintézménynek ki kell töltenie! (Amennyiben nincs az intézménynek

tagintézménye, akkor az adatokat intézményi szinten kérjük megadni!)

Fenntartó neve: Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános

Iskolai Intézményfenntartó Társulás

Intézmény neve: Cecei Általános Iskola

Intézmény címe: 7013 Cece, Árpád u. 3.

Intézmény OM azonosítója: 038726

Együttműködési Megállapodás száma: EM2010/0/1/3/I/1539

Tagintézmény neve: Cecei Általános Iskola

Tagintézmény címe: 7013 Cece, Árpád u. 3.

Vállalások képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés szervezése esetén

2011. január 1-től június 15 -ig tartó időszakra

az IPR megvalósítására

vonatkozó cselekvési ütemtervet

elkészítette

(az IPR alkalmazása kapcsán az

adott időszakra vonatkozó

célkitűzések megfogalmazása,

konkrét tevékenységek

beazonosítása, elvárt

eredmények kitűzése)

igen / nem

az adott időszakban a

képesség-kibontakoztató,

integrációs felkészítés

megvalósításával kapcsolatosan

létrehozott pedagógusokból álló

munkacsoport(ok)at működtetett

igen / nem Munkacsoportok száma: 4

az adott időszakban a

képesség-kibontakoztató,

integrációs felkészítés

megvalósításával kapcsolatosan

létrehozott pedagógusokból álló

munkacsoport(ok)at felsorolása

Módszertani-adaptációs munkacsoport

Átmenetek (óvoda-iskola, alsó-felső tagozat)munkacsoport

Pályaorientációs munkacsoport

IPR menedzsment - IKCS munkacsoport

a támogatott időszakban óvoda

– iskola átmenetet támogató

program(ok)at szervezett

igen / nem Programok száma: 5

a támogatott időszakban óvoda

– iskola átmenetet támogató

program(ok) felsorolása:

Szülői megbeszélés a cecei óvodában

Szülői megbeszélés a sáregresi óvodában

Nagycsoportos óvodások iskolai látogatása

Leendő első osztályosok és szüleik iskolai látogatása

Családi nap a leendő első osztályosoknak
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a támogatott időszakban

pályaorientációt segítő

program(ok)at szervezett

középiskolák, szakiskolák

bevonásával

igen / nem Programok száma: 7

pályaorientációt segítő

program(ok) megnevezése:

Középiskolai bemutatkozó előadás - ESZI Paks

Középiskolai bemutatkozó előadás - Gandhi Gimnázium Pécs

Középiskolai bemutatkozó előadás - Soós István Szakközépiskola Villány

Középiskolai bemutatkozó előadás - Garay Gimnázium Szekszárd

Középiskolai bemutatkozó előadás - Petőfi Gimnázium Sárbogárd

Középiskolai kollégiumi bemutatkozó előadás - Székesfehérvári kollégiumok

Továbbtanulási szülői értekezlet

IPR alapú fejlesztéshez

kapcsolódó továbbképzés(ek)en,

felkészítés(ek)en, tréning(ek)en,

illetőleg az ezekhez kapcsolódó

mentorálásban vett részt

igen / nem Felkészítések, Tréningek száma:

IPR alapú fejlesztéshez

kapcsolódó továbbképzés(ek),

felkészítés(ek), tréning(ek)

felsorolása

IPR alapú komplex

intézményfejlesztési,

minőségbiztosítási,

mérés-értékelési, illetőleg

tanügy-igazgatási, jogi

szolgáltatás(ok)at vett igénybe

igen / nem Szolgáltatások száma:

IPR alapú komplex

intézményfejlesztési,

minőségbiztosítási,

mérés-értékelési, illetőleg

tanügy-igazgatási, jogi

szolgáltatás(ok) felsorolása

Szaktanácsadó segítségét igénybe vette e? igen / nem

Amennyiben igen, a szaktanácsadó neve:

a támogatott időszakban

pedagógus hospitáció(ko)n, IPR

műhelyekben vett részt más

intézményekben

igen / nem Hospitációk száma: 5

Hospitált intézmény OM kódja Hospitált intézmény neve Települése

038726 Cecei Általános Iskola Alap

030075 Általános Művelődési Központ Sárbogárd

200290 Pannon Oktatási Központ Általános és

Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat

Dunaújváros

030074 Központi Általános Iskola, Óvoda,

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Sárbogárd

030151 Általános Művelődési Központ Dég

a támogatott időszakban

pedagógus hospitáció(ka)t, IPR

műhelyeket szervezett saját

telephelyén

igen / nem Programok száma: 1
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Összesen hány intézményből érkeztek pedagógusok 1

a programban résztvevő tanulók

részére a szociális hátrányok

enyhítését elősegítő

program(ok)at, akció(k)at

szervezett

igen / nem Programok száma: 5

szociális hátrányok enyhítését

elősegítő program(ok)at,

akció(k) felsorolása

Itthon otthon vagyok! - akadályverseny

Mozogj az egészségedért! - sportnap

Levegőt! -projektzáró

Labdarúgó mérkőzés látogatás - Székesfehérvár

Tanulmányi kirándulások

az együttműködések és a

partneri kapcsolatok erősítése

érdekében az IPR alkalmazását

támogató iskolán kívüli

program(ok)at szervezett

igen / nem Programok száma: 3

az IPR alkalmazását támogató

iskolán kívüli program(ok)

felsorolása:

Mozogj az egészségedért! - sportnap

Színházlátogatás szervezése

Kézilabda és labdarúgó versenyek szervezése

Budapest, 2011.06.23

  PH.               ..........................................................................

Intézmény/tagintézmény vezető aláírása

  PH.               ..........................................................................

Fenntaró aláírása

 12 / 12


