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1. A minőségirányítási program bevezetésének jogszabályi háttere
A Kt. 40. §-a, mely kimondja:
(l0) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű
végrehajtásának
folyamatos
javítása,
fejlesztése
céljából
meghatározza
minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési
rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a
közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a
továbbiakban:
intézményi
minőségirányítási
program).
Az
intézményi
minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék [Kt. 60-61. §] és az
iskolai, kollégiumi diákönkormányzat [Kt. 63. §] véleményét. Az intézményi
minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
(11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény
működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az
intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény
működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési,
mérési, értékelési feladatok végrehajtását.
(l2) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi
minőségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni.
1.1. Az intézmény bemutatása
Az iskola közös fenntartású intézmény. Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és
Csesznek községekre terjed ki az
iskola beiskolázási körzete. A
gesztor szerepét a bakonyszenkirályi önkormányzat gyakorolja.
Az iskola mai helyén 1994.
szeptemberében kezdte el működését. A reprezentatív épületben 8
osztályos általános iskola működik
egy alsós napközis csoporttal. Az
az intézmény rendelkezik internetés nyelvi laborral, de hiányzik a
tornaterem és a közösségi élet
gyakorlásához
nélkülözhetetlen
aula. A tornaterem hiányát az
aszfaltos, a szabványnak megfelelő sportpálya és hatalmas, a szabadtéri sportoláshoz alkalmas szépen gondozott füves terület enyhíti. Tanteremként használt helyiségeink egy része nem felel meg a követelményeknek, eszközkészletünk egy része
korszerűtlen, illetve teljesen amortizálódott. A természettudományos előadó
kialakítása folyamatban van.
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Személyi feltételek
Az alkalmazotti kör jól képzett, nagy tapasztalatokkal rendelkező pedagógusokból tevődik össze. A
tanulók összetétele heterogén: a kimagasló értelmi képességű tanulók mellett közepes és az átlagosnál

gyengébb képességűek egyaránt
megtalálhatók iskolánkban. A szociális hátrányokkal
küzdők száma növekvő tendenciát mutat.
Várható osztálylétszámok alakulása az iskolában 2004. szeptember 1-től 2010-ig
ÉVFOLYAM
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Tartalmi munka
Oktató-nevelő munkánk alapelve: „Az iskolai oktatás és
nevelés célja nem lehet más, mint a különböző szociális
háttérrel
rendelkező
tanulók
számára
"egyenlő
életesélyeket" nyújtani, ami lehetővé teszi - a mindenkori
szociális hátrányoktól függetlenül - a társadalmi mobilitást,
az önmegvalósítást.”
Az iskolai programban hangsúlyos szerepet kap ennek megfelelően a differenciálás. A
tehetséggondozást szolgálják:
a) német nyelvből és informatikából a csoportbontás,
b) emeltszintű nyelvoktatás az 5-6. évfolyamon,
c) „az eszköztudást” – értő olvasás, számolási készségek – megalapozó tantárgyak
magasabb óraszáma egyes évfolyamokon,
d) kommunikációs készségeket fejlesztő tevékenységek.
A felzárkóztatás a tanórákon és a tanórán kívüli felzárkózató foglalkozások keretében zajlik.

1.2. Az intézmény minőségpolitikai múltja
A minőségpolitika összefoglalja az intézmény mint szervezet minőséggel kapcsolatos
céljait, továbbá a célok elérésének elveit, a célok eléréséhez alkalmazott eszközöket. A
minőségpolitikát a szervezeti célok (pedagógiai, működési), a minőségügyi szabályozók, a pedagógiai program és a felülvizsgált minőségügyi helyzet alapján kell
meghatározni. A fentiek értelmében az intézmény minőségpolitikai múltját a stratégiai
dokumentumok és a minőségügyi dokumentációs rendszer kidolgozása jelenti.
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1998.

Kezdetét veszi a kétszintű szabályozási rendszer
Helyi szintjét a tanterveket is magába foglaló pedagógiai program képviseli

2001.

Hárompólusú tanterv: NAT és a kerettanterv + a helyi tanterveket magába foglaló
pedagógiai program
Felülvizsgált, módosított, nevelőtestület, fenntartó által elfogadott pedagógiai program
bevezetése

2002.
20022004.
2004.

Pályázat a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési program
I. intézményi modelljének egyéni formában, tanácsadói segítséggel történő kiépítésére
Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési I. modell kiépítése
Alapító okirat, pedagógiai program, SZMSZ felülvizsgálata

1.3 Minőségfejlesztési irányelvek
A minőség fogalma sokféleképpen értelmezhető. Az intézmény dolgozói az alábbi
definíció szerint értelmezik.
A minőség nem más, mint a célnak való megfelelés. Vagyis az, ha a megtervezett és
elvárt követelmények szerint zajlanak a folyamatok. Erről a nevelési-oktatási
tevékenység szereplői a visszacsatolás fázisában győződhetnek meg.
Megkülönböztetünk szűkebb (szakmai-pedagógiai) és tágabb (társadalmi vagy
szervezeti) értelmezését is. A szűkebb szakmai-pedagógiai értelmezés szerint a
minőség a tanulmányi eredménnyel, a szocializációs folyamat sikerévei mérhető. A
tágabb értelmezés szerint a minőség mutatója a szolgáltatást igénybe vevők
elégedettsége. A szervezeti értelmezés alapján a minőség nem más, mint a minőséggel
való törődésnek a szervezetben való folyamatos jelenléte. Ebben az értelemben a
szervezeti működésnek az a jellemzője, hogy a résztvevők folyamatosan minőségproblémákat érzékelnek és ezekre folyamatosan reflektálnak.
A minőségfejlesztés tudatos intézményi tevékenység, amely az intézmény szakmai céljainak és tényleges működésének állandó közelítését szolgálja a tanulók, szülök, pedagógusok, fenntartók igényeinek kielégítése céljából.
Ennek érdekében:
 Azonosítjuk partnereinket.
 Rendszeresen figyelemmel kísérjük igényeiket, a kapott információkat feldolgozzuk.
 Rendszeres önértékelést végzünk, törekedve a felszínre hozott problémák dokumentálására és megoldására.
1.4 Tapasztalatok a minőségfejlesztésben
Intézményünk 2004. áprilisában fejezte be a Comenius I. intézményi modelljének
kidolgozását. A munkát 3-tagú minőségfejlesztő team fogta össze és a nevelőtestület
tagjai is részt vállaltak a munkában. A szabályozások kiinduló pontja minden esetben
az intézmény működését meghatározó alapdokumentumok tanulmányozása volt.
A partnerközpontú működés kiépítésével a következő eredményeket várjuk:
 az intézményen belül kimutatható, a pedagógusok által nyújtott minőségi szolgáltatás elismerése,
 átlátható irányítási elvek és döntéshozatal,
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a tanítás és tanulás hatékonyságának növekedése,
a problémák eredetének megértése és nem tüneti kezelése,
a tényszerű és konstruktív kommunikáció erősödése,
a tanulói, szülői, fenntartói elégedettség növekedése,
jobb pozíció és elismertség a "piacon".
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2. A fenntartó minőségpolitikája
2.1. Minőségpolitikai nyilatkozat
Közoktatási intézményeinktől elvárjuk, hogy szolgáltatásaikat tárgyi és személyi
feltételeiknek megfelelő, partnereik igényeit optimálisan kielégítő színvonalú minőség
jellemezze, amely:
 a demokrácia értékeit érvényre juttatja és az ifjúság számára olyan
nélkülözhetetlen alapismereteket nyújt, melyekre biztonságosan lehet építeni a
következő életszakaszban;
 a közös nemzeti érdekeket szolgálja, mert fontos szerepet szán a hagyományoknak,
hozzájárul a nemzeti azonosságtudat fejlesztéséhez;
 a tanulást, és az így megszerzett tudást a társadalmi mobilitás alapvető eszközének
tekinti;
 szocializál, nevel, épít az önismeretre és vallja: "az erkölcs a világ létezésének
feltétele...1" ;
 a nevelés és oktatás tárja fel az egyén és közösség egymásra utaltságát ;
 „egyenlő életesélyeket” nyújt, ami lehetővé teszi – a mindenkori szociális
hátrányoktól függetlenül – a társadalmi mobilitást, az önmegvalósítást.
Elvárjuk, hogy
iskolánk nyitott legyen az újra, tudjon lépést tartani a társadalmi
változások legújabb kihívásaival, képes legyen megújulásra. A folyamatos szakmai- és
rendszer-fejlesztési kultúra kapjon prioritást intézményeinkben. A pedagógusok és a
gyerekek vállaljanak szerepet a helyi hagyományok és értékek őrzésében.

MŰKÖDTETÉS, FELTÉTELEK

2.2. Minőségpolitikai célok

1

MINŐSÉGCÉLOK
Az 1-8. osztályos általános iskolai
feladatellátás biztosítása mindhárom
község iskolaköteles gyermekei számára.
Az iskola működésének a jogos és reális
szülői igényekhez való igazítása.

A gyermeklétszám, tantervek, stb.
változásait követő tárgyi, személyi és
szervezeti feltételek összehangolása. A
hiányzó tárgyi feltételek megteremtése.

Wittgenstein

TELJESÍTMÉNYMUTATÓK
Az iskolakötelesek nyilvántartása, a
beiratkozások követése.
Az érdekelt partnerek megtartása.
Nyilvántartások követése.
Szakos ellátottság biztosítása.
Az alkalmazottak szakképzettségének
bővítése. Minimális eszközjegyzékben
szereplő felszerelések biztosítása,
tornaterem, aula az anyagi lehetőségek
mértéke szerint.
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MINŐSÉGCÉLOK
A tanulók szocializációjának,
interperszonális kapcsolatainak,
környezeti higiéniájának az adott
személyiség fejlesztésének egyéni
lehetőség szerinti optimális fejlesztése.

hagyomány

egészség-védelem

tanulási utak

A tehetséggondozás erősítése
A nyolcadik osztályosok sikeres
pályaválasztásának, a következő
iskolafokozatban való helytállásnak a
megalapozása.
Emeltszintű nyelvoktatás.
Az informatika oktatás erősítése.
Művészeti alapoktatás külső
intézmények bevonásával (néptánc,
zene).
A diáksport támogatása az adott
körülményeknek megfelelően
Az egészségvédelem, drogprevenció
megerősítése. Környezettudatos
magatartásra nevelés.

TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

A partnerek elégedettsége.
Széleskörű bekapcsolódás a különféle
versenyekbe.
Partnerek elégedettsége.
A partnerek elégedettsége.
A partnerek elégedettsége.
Fellépések, bemutatók.
Sportrendezvények.
Egészségnevelési és drogprevenciós
programok feladatainak megvalósítása.

A meglévő hagyományok ápolása. A
névadóhoz kapcsolódó új hagyományok Békefi napok programjai.
teremtése.

2.3. Intézményműködtetés, szervezetfejlesztés
Minőségcél
Az intézmények napi működtetésében a törvények,
a jogszabályok, az önkormányzati határozatok, a
fenntartói elvárások következetes érvényesítése. Az
intézményvezető saját hatáskörű intézkedéseinek
szakmai, megfelelősége.

Mutatók
A helyi ügyek megnyugtató
rendezése az intézményekben. A
gyermekek érdekeit, a szülők reális
igényeit szem előtt tartó
megoldások a napi gyakorlatban és
a távlati tervekben.
A minőségirányítás, a folyamatszabályozás, a A minőségirányítási dokumentáció
folyamatfejlesztés, a szervezeti kultúrafejlesztés nyomon követése.
beépítése a napi gyakorlatba.
Partnerelégedettségi mutatók.
Nyilvántartások követése.
Szakos ellátottság biztosítása.
A gyermeklétszám, tantervek, stb. változásait követő
Az alkalmazottak
tárgyi, személyi és szervezeti feltételek
szakképzettségének bővítése.
összehangolása. A hiányzó tárgyi feltételek
Minimális eszközjegyzékben
megteremtése.
szereplő felszerelések biztosítása,
tornaterem, aula az anyagi
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lehetőségek mértéke szerint.
2.4. Humánerő fejlesztés
Minőségcélok
A pedagógusok megfelelése az újabb szakmai
kihívásoknak.
A pedagógusok aktív bekapcsolódása a helyi
innováció megvalósításába.

Mutatók
Továbbképzési mutatók. A beiskolázás és a
helyi célok összhangja.
Pályázatok készítése, projektek készítése a
helyi szakmai fejlesztésekhez.
A községi rendezvények segítése: a
gyermekek szerepeltetése, a szülők mozgóA pedagógusok közéleti tevékenységének
sítása. Tisztségek, feladatok vállalása a
szélesítése
község társadalmi, sport és kulturális
életében.
A Közoktatási Minőségfejlesztési
Elektronikus eszközrendszerre való
programigazgatóság szolgáltatásainak igénybe támaszkodás a helyi fejlesztéseknél.
vétele.
Pályázatok, továbbképzések, stb.

2.5. Az intézményvezető éves beszámolójának szempontjai
1. Statisztikai adatok, mutatók
a) Tanulólétszám,
b) Tanulócsoportok
c) Tanórai és tanórán kívüli csoportok szervezése, stb.
2. Személyi feltételek
a) Engedélyezett státuszok száma
b) Foglalkoztatott pedagógusok száma
c) Teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógusok száma
d) Részmunkaidőben, óraadóként foglalkoztatott pedagógusok száma
e) Nem pedagógus dolgozók száma
f) A pedagógusok végzettsége megfelel-e a törvényi előírásoknak?
g) Szakos ellátottság aránya
3. Tárgyi felszereltség
a) Jelentősebb beruházások, felújítások, karbantartások
b) Az intézmény működéséhez rendelkezésre álló eszközök, felszerelések elégségessége
c) A könyvtári állomány fejlesztése
d) A számítógéppark elégségessége
4. Az intézmény stratégiája
a) Ismertesse az intézmény céljait!
b) Ismertesse az intézmény legfontosabb feladatait!
c) Ismertesse az intézmény kiemelt nevelési területeit!
d) A továbbképzési terv megvalósulása
e) Az éves munkaterv és a pedagógiai program összefüggése
f) Hagyományok ápolása az intézményben
g) Partneriskola
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5. Az intézmény kulcsfolyamatai
a) Magatartás és szorgalom értékelése (osztályok, évfolyamok, alsó és felső tagozat
valamint az iskola átlaga)
b) A gyermekvédelemmel kapcsolatos intézményi intézkedések
c) A balesetvédelemmel kapcsolatos intézményi intézkedések
d) A tehetséggondozás terén végzett intézményi intézkedések
e) Az indulási hátrányok érdekében tett tevékenységek
f) Az idegen nyelv és az informatika tanulásának eredményessége
g) Az egészségnevelési program megvalósítása
h) Drogprevenciós tevékenység
i) Mulasztási adatok (1 főre jutó igazolt és igazolatlan hiányzási órák száma, egy napot
sem hiányzott tanulók száma, stb)
j) A 8. osztályos tanulók továbbtanulási mutatói (gimnázium, szakközépiskola,
szakképzési irányultság és ezek aránya)
k) Pályázati eredmények
6. Tanulmányi átlagok
a) Az iskola tanulmányi átlaga
b) A magyar nyelv és irodalom, a matematika, az első idegen nyelv, számítástechnika
tanulmányi átlaga
c) A legeredményesebb tantárgy átlaga
d) Év végén elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma – összlétszámhoz is viszonyítva
e) Évismétlők száma - összlétszámhoz is viszonyítva
7. Verseny- és mérési eredmények
a) A tanév legjobb versenyeredményei (országos, regionális, helyi)
b) Az OM által, illetve a régióban szervezett évfolyamszintű mérések eredményei
8. Az intézmény további fejlődése és a perspektívák
9. Egyéb
a) A szervezeti kultúrafejlesztés szintje az intézményben
b) A kistérségi tevékenység eredményei.

3. Az intézmény minőségpolitikája
Minőségpolitikánk meghatározásának alapja a szervezeti (pedagógiai, működési)
célokat tartalmazó pedagógiai program (PP) és a már elkészült minőségügyi
szabályozók. A Comenius 1. modell kidolgozása során megalkottunk jövőképünket és
megfogalmaztuk küldetésnyilatkozatunkat. A jövőkép megrajzolása a jelen helyzet
értékelése alapján (erősségek, gyengeségek), a szolgáltatást igénybevevő szülők,
tanulók elvárásainak megfelelően, településeink helyzetének alakulását figyelembe
véve, a dolgozók újító szándékára építve történt.
3.1. A jövőkép szöveges összefoglalása
Nevelésközpontú, az esélyegyenlőséget célként megfogalmazó, egyéni arculattal, jó
tárgyi feltételekkel, egészséges környezettel rendelkező intézmény, ahol jól képzett
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munkatársak dolgoznak, akiknek munkáját megbecsülik és a partnerek elégedettek.
3.2. Küldetésnyilatkozat
„Mi, a BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozói valljuk, hogy az iskolában
folyó munkának két célja van: személyiségfejlesztés és az ennek részét képező
ismeretek, kompetenciák közvetítése. Az iskola szocializál és tudást közvetít, ami
egyet jelent - felkészítést az önálló életvitelre. Az életben csak az tud boldogulni,
akinek az iskolai képzés befejezése után szocializációs- és tudásszintje megfelel
modern világunk társadalmába való zökkenőmentes beilleszkedéshez, állni tudja majd
a versenyt az életben. Az iskolai oktatás és nevelés célja a különböző szociális
háttérrel rendelkező tanulók számára egyenlő életesélyeket nyújtani, ami lehetővé
teszi - a mindenkori szociális hátrányoktól függetlenül - a társadalmi mobilitást, az
önmegvalósítást.”
Az intézmény hitvallását minőségpolitikai nyilatkozatban fogalmaztuk meg.
3.3. Minőségpolitikai nyilatkozat
Minőségpolitikai nyilatkozat

Intézményünk, a Békefi Antal Általános Iskola.
Fontosnak tartjuk, hogy partnereink minél teljesebb körű megelégedettségére végezzük
munkánkat.
Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk
nevelni a ránk bízott gyermekekből. Munkánk középpontjában mindenkor a tanuló és
annak érdeke áll, tanítványaink iránti tiszteletünket következetességgel, erőfeszítést kívánó
követelményekkel fejezzük ki.
Tanítványaink szocializációját és "eszköztudását" úgy alapozzuk meg, hogy valamennyi
növendékünk számára a 8. évfolyam végére olyan személyiségfejlődést eredményezzen, mely
megfelel az individuum pályaesélyei optimumának, ugyanakkor a következő iskolafokozat
első évfolyamának követelményeivel is összhangban van. Valljuk, hogy a kognitív szféra
kizárólagos fejlesztése ugyanolyan boldogtalanná tesz mint ennek a teljes ignorálása. A
nevelést és oktatást egymástól elválaszthatatlan tevékenységnek tekintjük. Nevelésünk
során elválaszthatatlan egymástól az egyes tanulók jellemformálása és a közösségteremtés.
A cél: embernevelés.
Arra törekszünk, hogy rugalmasan alkalmazkodjunk az intézményt érintő kihívásokhoz.
Elkötelezettek vagyunk a kiépített minőségbiztosítási rendszer működtetésében, figyelembe
véve a változó társadalom igényeit és partnereink elvárásait. Az intézmény vezetősége
biztosítja a hatékony működés feltételeit.
A minőségpolitika érvényes minden dolgozónkra, tanulónkra, az intézmény valamennyi
folyamatára és tevékenységére.

Békefi Antal Általános Iskola
dolgozói
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3.4. Az intézmény minőségcéljai2
Minőségcélok

A tanulók szocializációjának, interperszonális
kapcsolatainak, környezeti higiéniájának az adott
személyiség fejlesztésének egyéni lehetőség szerinti
optimális fejlesztése
A pedagógusok megfelelése az újabb szakmai
kihívásoknak.
 Továbbképzési mutatók. A beiskolázás és a helyi
célok összhangja
A pedagógusok aktív bekapcsolódása a helyi innováció
megvalósításába.
 Pályázatok készítése, projektek készítése a helyi
szakmai fejlesztésekhez.
A pedagógusok közéleti tevékenységének szélesítése
 A községi rendezvények segítése: a gyermekek
szerepeltetése, a szülők mozgósítása.
 Tisztségek, feladatok vállalása a község társadalmi,
sport és kulturális életében.
A Közoktatási Minőségfejlesztési programigazgatóság
szolgáltatásainak igénybe vétele.
A minőségirányítás, a folyamatszabályozás, a
folyamatfejlesztés, a szervezeti kultúrafejlesztés
beépítése a napi gyakorlatba.
A nyolcadik osztályosok sikeres pályaválasztásának, a
következő iskolafokozatban való helytállásnak a
megalapozása.
A tehetséggondozás erősítése.

Mutatók
A partnerek elégedettségi
mutatójának értéke legalább a 3-as
szintet érje el.
Továbbképzési terv 100%-os
végrehajtása.
Sikeres projekt, pályázat.

A partnerek javuló tendenciát mutató
elégedettségi mutatója.
Igénybe vett szolgáltatások száma.
A minőségirányítási dokumentáció
nyomon követése.
Partnerelégedettségi mutatók.
Továbbtanulási statisztika mutatói.
Széleskörű bekapcsolódás a
különféle versenyekbe. A
versenyeredmények statisztikai
eredményei.

Az iskola működésének a jogos és reális szülői
igényekhez való igazítása.

Az érdekelt partnerek megtartása.

Színvonalas nyelvoktatás
Színvonalas informatikaoktatás

A partnerek elégedettségi mutatói.
A partnerek elégedettségi mutatói.

2

A többit lásd a fenntartói minőségcélok listájánál.
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4. Az intézmény minőségirányítási rendszere
Minőségirányítási rendszerünk alapjait a Comenius 1. modell kiépítésével lefektettük. A partnerközpontú működés folyamatai szabályozottak. A folyamatok, szabályozások a PDCA elvét
érvényesítik: a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés-értékelés és visszacsatolás tervezett.
Minőségirányítási rendszerünk biztosítja partnereink igényeinek teljesülését, valamint a szervezet igényeinek teljesülését mind a külső, mind pedig a belső igényeket, optimális költségek
mellett rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásával. A minőségirányítási
programban használt fogalmak értelmezése megtalálható az alábbi helyeken:
Pedagógiai Program, (Rövidítve: PP)
Szervezeti és működési szabályzat, (SZMSZ)
Minőségügyi munkajelentés, (MÜJ)
Minőségügyi kézikönyv, (Kapcsoskönyv) (MÜKK)
Intézményi minőségirányítási program, (IMIP)
Az intézmény rendelkezik pedagógiai programmal, szervezeti és működési szabályzattal, házirenddel,
melyek felülvizsgálatakor törekedtünk arra, hogy azok koherensek legyenek egymással. A bennük
foglaltak szakszerű, hatékony megvalósulását segíti a MIP. A szabályozásra kerülő területeknél (fő
folyamatoknál) meghatároztuk a célt, a tartalmat, felsoroltuk a szabályozásokat, összegyűjtöttük a
tartalomra vonatkozó belső és külső szabályozókat. 7 terület szabályozását gondoltuk végig az
intézményi munka minőségének megteremtése, javítása céljából.

4.1 A vezetés elkötelezettsége, felelőssége
A minőségirányítási program működtetésében az intézményvezetés szerepe, felelőssége olyan
tevékenységekben nyilvánul meg, mint: személyes példamutatás, stratégiai dokumentumok tervezése,
partnerekkel való együttműködés, kommunikáció, erőforrás gazdálkodás, jogszerű működés,
intézményi szabályozó dokumentumok összehangolása.

4.1.1 Jogszerű működés
Cél: az intézmény jogszerű, törvényes működése.
Ennek érdekében az intézményvezetés egyik legfontosabb felelőssége a jogi dokumentumok ismerete
és betartása. Biztosítani kell az intézmény használói számára a hozzáférhetőséget, és hogy azokat az
alkalmazottak ismerjék és betartsák.

Alapvető jogi dokumentumok, szabályozók felsorolása, tárolási helye és formája, valamint
felülvizsgálatának ideje szerepel a következő táblázatban.
Három területet kezelünk egyidejűleg:
=> szakmai,
=> gazdasági és
=> tanügy- igazgatási feladatokat.
Elérhetőség

Szabályozó neve
Alapító okirat
Pedagógiai-program
Házirend (2004. november 15-ig
módosítandó)

MIP

titkárság
titkárság
könyvtár
tanári szobák
titkárság
tanári szoba
tantermek
titkárság
könyvtár
tanári szoba

Médium
nyomtatott

Mód. id.
2004

elektronikus és nyomtatott

2004

elektronikus és nyomtatott
Elektronikus és nyomtatott
nyomtatott

2004
2004
2004

elektronikus és nyomtatott

2004
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Szabályozó neve

Elérhetőség

Médium

titkárság
könyvtár
tanári szoba
igazgatói iroda
igazgatói iroda

nyomtatott
nyomtatott
nyomtatott
nyomtatott
nyomtatott

Titkárság

nyomtatott

Intézményi ügyintézés dokumentumai

titkárság

Munkaköri leírások
SZMSZ
Minőségügyi eljárások, szabályzatok
A többször módosított 1993.évi
LXXIX. tv. a közoktatásról
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
1992. évi államháztartásról szóló
XXXVIII. tv.
A költségvetési szervek 137/1993.
(X.12.) Korm. számú rendelet

titkárság
titkárság
titkárság
titkárság
könyvtár
titkárság, könyvtár

elektronikus vagy
nyomtatott
nyomtatott
elektronikus és nyomtatott
elektronikus és nyomtatott
elektronikus és nyomtatott
elektronikus
elektronikus és nyomtatott

Helyi tantervek
Továbbképzési pr., beiskolázási terv
Intézményi éves munkaterv
A gazdálkodás folyamatát szabályozó
dokumentumok

könyvtár

Nyomtatott, elektronikus

könyvtár

Elektronikus, nyomtatott

Mód. id.
Törvény
szerint
2004

2004
2004

Jogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartása
Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését
szabályzó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az
intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék
és betartsák.

A hozzáférhetőség biztosítása
Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű
rendeletek megtekinthetők az Oktatási Közlönyben.
Az Oktatási Közlöny, nyomtatott formában biztosítja az információk hozzáférhetőségét. Ezek egyegy példánya az igazgatói irodában, illetve a tanáriban tekinthető meg.
A jogi megfelelés biztosításához kiadott minőségügyi eljárásokat tartalmazó dokumentum:

Az eljárás azonosítója
Mi. 4.1.1.

Címe
Jogi megfeleléshez kapcsolódó eljárásrend

Az intézményi alapdokumentumok közül a pedagógiai program felülvizsgálatának
eljárásrendje meghatározza a többi dokumentum módosításának útját is.
Az eljárás azonosítója
Mi. 4.1.1.1

Címe
A pedagógiai program felülvizsgálatának
eljárásrendje

4.1.2 A vezetési modell
Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos
gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály ,(közalkalmazotti szabályzat) nem
utal más hatáskörébe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire
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vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség
megtartásával gyakorolja. Az intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az
intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségfejlesztési rendszerének működéséért, a
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató
munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanulóbaleset
megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.
A törvény előírásai megkövetelik bizonyos döntések meghozásában a demokrácia érvényesítését,
jogszabályban rögzítik a vezetőnek azt a kötelességét, hogy az iskolai élet mindenkit érintő ügyeiben
megkérdezze a nevelőtestületet, kikérje a véleményüket.

A intézmény vezetőjének hatásköre 4 területre terjed ki:
 Az intézmény pedagógiai tevékenységének irányítása
 Tanügyigazgatás feladatainak ellátása
 Személyzeti és munkáltatói jogkör gyakorlása
 Szervezeti és tárgyi feltételek biztosítása
Az intézményvezető a vezetés szervezettsége és demokratizmusa érdekében megosztja
munkáját közvetlen munkatársaival, döntéseiben meghallgatja véleményüket. Közvetlen
segítőtársai az igazgatóhelyettes, valamint a munkaközösségi vezetők és a diák-, szülői
önkormányzatok.
Az alkalmazottak munkaköri leírásában rögzítjük, hogy közvetlenül kitől kap feladatot, és ki
ellenőrzi a munkáját.
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A vezetési modell felépítése

KÖNYVTÁROS
TANÁR

NAPKÖZIS
PEDAGÓGUS

IGAZGATÓ

IGAZGATÓHELYETTES

DÖK SEGÍTÕ TANÁR

FELSÕS
M UNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS M UNKAKÖZÖSSÉG

B EOSZTOTT
PEDAGÓGUSOK

TAKARÍTÓK

PEDAGÓGUSOK

GYERM EKVÉDELM I
FELELÕS

ISKOLATITKÁR

KARB ANTARTÓ

A hatás-és felelősségi körök részletes megosztását az SZMSZ és a munkaköri leírás
tartalmazza.
Kapcslódó részterület megnevezése
A vezetők közötti munkamegosztás

Hivatkozott dokumentum
SZMSZ
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Hatás-és felelősségi körök

Munkaköri leírások
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4.2. A tervezés
A tervezési folyamat összefüggéseit mutatja a következő ábra.

Fenntartói
fejlesztési terv

SZMSZ
PP
Cél-stratégia

Helyzetfeltárás

Vezetõi
program

Irányított
önértékelés

szakmai
gazdasági
tanügyi

MIP
Éves munkaterv
Feladata

Munkaköri
leírások

Belsõ
ellenõrzés

Mérés-értékelés

sikerkritériumok

Korrekció - éves munkaterv
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Az eljárás azonosítója
Mi. 4.1.1.

Címe
Jogi megfeleléshez kapcsolódó eljárásrend
Jogi megfeleléshez kapcsolódó eljárásrend

1. Cél: az intézmény használói számára biztosítani, hogy az intézmény működését
szabályozó jogi dokumentumok hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény
alkalmazottai ismerjék és betartsák.
2. Felelősségi körök
Intézményvezető: gondoskodik arról, hogy az intézmény jogszerűen működjön, biztosítja a jogi dokumentumokhoz való hozzáférhetőséget, a megismerést és a betartást.
Alkalmazottak: ismerik az intézmény működését szabályozó alapvető jogi dokumentumokat, szabályozókat, rendeleteket, továbbá az egyéb belső szabályozókat, és be is
tartják azokat.
3. Alapvető jogi szabályozók
 A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv.
 A többször módosított 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási
intézmények működéséről
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. tv.
 Szervezeti és működési szabályzat
 Pedagógiai-művelődési program
 Intézményi minőségirányítási program
 Házirend
4. A megismerés biztosítása

4.1. A közlönyökben, illetve egyéb formában az intézményhez érkező információk
tartalmát elsőként az igazgató tekinti át. A működést befolyásoló fontos információt a faliújságon közzé teszi. Amennyiben az előírások tartalma
pedagógiai jellegű, úgy megismertetési célból tantestületi értekezleten
tájékoztatja az alkalmazottakkal.
4.2. A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul
meg az intézményben. Egyrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogi
dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos
figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó belső ellenőre is.
Másrészt az intézmény igazgatója az érdekképviseleti fórum - közalkalmazotti
tanács – számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi.
5. A megismerés eljárásrendje
5.1.
Az intézmény jogi szabályozóit az alkalmazottak számára teljes
terjedelemben hozzáférhetővé kell tenni elektronikus vagy nyomtatott
formában.
5.2.
A titkársági irodában, a könyvtárban kikérhető bármely dokumentum.
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5.3.
Az alkalmazottak a fenti szabályozókat az intézmény területéről nem
vihetik ki, azokról feljegyzéseket azonban készíthetnek.
5.4.
A dokumentumokban történő változásokról az intézményvezető
tájékoztatja a munkatársakat.
5.5.
A pedagógiai programot, a minőségirányítási programot, a szervezeti és
működési szabályzatot és a házirendet nyilvánossá tesszük. (Kt. 40.§ (12), 44.§
(2)) 5.6 A házirend egy példányát beiratkozáskor átadjuk a szülőnek,
tanulónak.
5.6.
A jogi szabályozók könyvtárban történő elhelyezésévei biztosítjuk a
szülőnek és tanulónak azt a jogát, hogy megismerjék a pedagógiai programot,
hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.
5.7.
Kérésre intézményünk dolgozói szóbeli tájékoztatást adnak a
dokumentumok tartalmáról a tanuló vagy a szülő számára.
5.8.
A MIP 4.1.1 fejezete tartalmazza a fenti szabályozókon kívüliek tárolási
helyét, formáját.
5.9.
Az eljárás rend módosítása, felülvizsgálata. Az intézményvezetés az éves
munkaterv elkészítése előtt felülvizsgálja az eljárásrendet, szükség esetén
módosítja azt.
5.10. Kapcsolódó dokumentum: Intézményi Minőségirányítási Program.
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Az eljárás azonosítója
Mi. 4.1.1.

Címe
PP felülvizsgálatának eljárásrendje

A pedagógiai program felülvizsgálatának eljárásrendje
1. Cél: az intézmény stratégiai tervezési folyamatának szabályozása, a pedagógiai
program érvényességének és jogszerűségének biztosítása.
2. Felelősségi és hatáskörök: Az intézményvezető felelős a tevékenység elvégzéséért, a
munkacsoport(ok) megalakításáért. A megalakult munkacsoport(ok) elvégzi(k) a PP
felülvizsgálatához kapcsolódó tevékenységeket. SZM képviselők elfogadják a
változásokat, a diákok információkat kapnak.
3. Eljárásrend
3.1. A PP teljes körű felülvizsgálata 5 évenként esedékes (legközelebb 2008-ban). Első
lépésként az iskola vezetése áttanulmányozza a Kt-t és a szükséges törvényi szabályozásokat.
3.2. A kibővített iskolavezetőség feltérképezi, majd azonosítja a PP módosításra,
kiegészítésre szoruló területeit, ismerteti a tantestülettel.
3.3. Szeptember közepén megalakulnak a munkacsoportok.
3.4. Szeptember végén a munkacsoportok felülvizsgá1ási témakört választanak
maguknak.
3.5. Október elején az igazgató alkalmazotti értekezleten tájékoztatja a kollégákat a
munkacsoportok megalakulásáról, és az első olvasat elkészítésének és
előterjesztésének időpontjáról.
3.6. A munkacsoportok október végéig elvégzik a kijelölt területek elemzését.
3.7. November közepéig a csoportok együttesen és kölcsönösen megbeszélik módosító
javaslataikat és összehasonlítják.
3.8. November közepén alkalmazotti értekezleten a munkacsoportok ismertetik elemzéseiket és módosító javaslataikat, melyeket a tantestület megvitat.
3.9. Amennyiben a tantestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések
bekerülnek a programba. Ha korrekció szükséges, a munkacsoportok elvégzik azt
egy héten belül.
3.10. Az így kiegészített pedagógiai-művelődési programot szülői munkaközösségi ülésen
elfogadtatjuk, DÖK ülésen a tanulókkal is megismertetjük.
3.11. December közepén az iskolavezetés ellenőrzi és összeveti a teljes programot a törvényi előírásokkal. Amennyiben a kiegészített pedagógiai program megfelel a törvényi
előírásoknak, akkor bővíthető. Ha hiányok adódnak, a munkacsoportok pótolják.
3.12. Január közepén az igazgató testületi vitára és elfogadásra bocsátja a PP fejlesztési
módosításait. Ha a tantestület nem ért egyet a módosításokkal visszairányítja az adott
munkacsoporthoz.
3.13. Elfogadás után, január végén a végleges programot az igazgató megismerteti
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közvetlen partnereinkkel (szülők, gyerekek) különböző fórumokon.
3.14. Az igazgató a második félév elején a módosított PP-t felterjeszti az önkormányzathoz elfogadásra.
4. A keletkezett dokumentumok és bizonylatok
A bizonylat neve
A PP módosításra
szoruló területe, folyamatai
Megalakult munkacsoportok listája
A területekhez rendelt
munkacsoportok
Módosító javaslatok,
kiegészítések
Kiegészített PP

Kitöltő/készítő

Megőrzési
hely

Intézményvezetőség

Minőségügyi
kézikönyv

Minőségügyi
kézikönyv
Minőségügyi
kézikönyv
Minőségügyi
Munkacsoportok
kézikönyv
Minőségügyi
Munkacsoportok
kézikönyv
Munkacsoport
vezetője
munkacsoport
vezetője

Megőrzési
Másolatot kap
idő
1 év

Munkacsoportok

1 év

Igazgató

1 év

Igazgató

1 év

Igazgató

5 év

Könyvtár, titkársági iroda
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Az eljárás azonosítója
Mi. 4.2.1.

Címe
Eljárásrend a stratégiai tervezéshez

Eljárásrend a stratégiai tervezéshez
Dokume
SZMSZ
PP
ntum
Igazgató Igazgató
Felelős
SZMK , DÖK
Vélemé
nyezési
joga
van
SZMK ,
Egyetér
DÖK
tési joga van
Szakalkal Szakalkalmazotti
Elfogad
értekezlet
mazotti
ási joga van
értekezlet
Országos
Jóváhag
közoktatási
yás előtt
Jóváhag

szakértő
Fenntartó Fenntartó

IMIP
Igazgató
SZMK , DÖK

HÁZIR
END
Igazgató

SZMK , DÖK
Közalkalmazotti Szakalkalmazotti
közösség
értekezlet

Fenntartó

Fenntartó

Nyilvánosságra
kell hozni

Nyilvánosságra
kell hozni

yás
Nyilváno Nyilvánosságra
Jóváhag
sságra kell hozni kell hozni
yás után
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Az eljárás azonosítója
Mi. 4.2.2.

Címe
Az éves munkaterv elkészítésének
eljárásrendje

Az éves munkaterv elkészítésének eljárásrendje
4. Cél: az intézmény munkájának kiszámíthatóságának és megbízhatóságának
biztosítása, ahol előreláthatóak a tervezhető események. A feladatokhoz rendelt
felelősök, határidők pontos megjelölésével minden dolgozó számára egyértelmű tenni
a munka szervezését, irányítását, ütemezését.
4. Felelősségi körök: Az intézményi éves munkaterv elkészítéséért az igazgató felelős.
Közvetlen résztvevői: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösségek vezetői,
minőségügyi felelős, DÖK-segítő tanár, gyermekvédelmi felelős.
4. Határidő: Minden tanév szeptember 1.
4. Eljárásrend:

.1 A munkatervet az alakuló értekezlet és a tanév megkezdése közötti
időszakban kell végleges formájában elkészíteni. Ez alatt az időszak alatt
kell érdemi vitáját lefolytatni, a javaslatokat beépíteni és elfogadni.
.2 A munkatervet a szakalkalmazotti értekezlet véleményezi és fogadja el. A
munkaterv életbelépéséhez a tantestületi elfogadottságnak legalább 51 %osnak kell lennie.
.3 A munkaterv az elfogadás napjától érvényes.
.4 A munkatervet nyilvánosságra kell hozni.
.5 A munkatervet, valamint az elfogadásáról készült jegyzőkönyvet meg kell
küldeni a fenntartónak.
.6 A munkaterv változtatása év közben a szakalkalmazotti értekezlet
egyetértésével lehetséges.
4.7 A változtatást a munkaterveken (nyilvános és irattári példányon is) át kell vezetni.
5. A munkaterv készítésének lépései
5.1. A tanév céljainak meghatározása
 A stratégiai célokból az aktuális tanévre lebontott célok meghatározása
 Az előző tanév év végi értékelésekor meghatározott célok
5.2.A feladatok meghatározása


Aktuális jogszabályok figyelembe vétele, a tanév rendjéről szóló rendelet,
fenntartói rendelkezésekből adódó feladatok



Ismétlődő feladatok



Előző évi vizsgálatok eredményeiből adódó (minőségügyi) feladatok



A minőségfejlesztés feladatai (mérések, vizsgálatok terve)



Speciális, egyedi feladatok a tanévben

Békefi Antal Általános Iskola
Az intézmény minőségirányítási rendszere



Projektek



Előző tanévről áthúzódó feladatok



Tanítás nélküli munkanapok programja



Munkaközösségek munkaterveiben megjelenő feladatok

5.3.Az egyes feladatok időtartamának megbecsülése.
5.4.Erőforrás tervezés:
A tervezett feladatok kinek milyen leterhelést adnak, hol van szabad kapacitás?
Mely feladatok milyen pénzügyi és tárgyi eszközöket igényelnek, és azokat
milyen forrásból tudjuk biztosítani? Erőforráshiány esetén szükséges a feladatmeghatározást megismételni, áttekinteni.
5.5.Felelősök kijelölése a feladatokhoz
5.6.Határidők rendezése - időterv készítése.
5.7.Eseménynaptár elkészítése.
5.8.Ellenőrzési terv elkészítése (KI,
ellenőrizni?)

MIT, MIKOR, MILYEN MÓDSZERREL

fog

5.9.Vita a munkatervről. Amennyiben a szakalkalmazotti értekezlet nem a
meghatározott arányban fogadja el a munkatervet, akkor az elfogadhatóság
irányában módosítani szükséges.
5.10. Elfogadás után a munkatervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni, a
fenntartó számára meg kell küldeni.
6. Dokumentáció
Bejövő dokumentumok:
a) Tanév végi értékelő beszámoló és jegyzőkönyv (tartalmazza az éves
vizsgálatok, mérések eredményeit)
b) A MIP és a PP
c) Munkaközösségek előzetes munkatervei
d) Önkormányzati feladatok határidői (fenntartói utasítások)
Készülő dokumentumok:
a) Intézményi munkaterv, melynek elemei:
b) Ellenőrzési terv
c) Eseménynaptár
d) Minőségfejlesztési terv
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Az eljárás azonosítója
Mi. 4.3.1.

Címe

A vezetői ellenőrzés eljárásrendje

A vezetői ellenőrzés eljárásrendje
4. Célja: adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez.
5. Felelősség és hatáskörök: A vezető felelős az ellenőrzés megszervezéséért. A folyamat
elején meghatározza vezetőtársai segítségével az általános vezetői ellenőrzés területeit,
szempontjait, delegálását gyakoriságát és módszereit.
6. Eljárásrendje:
6.1. Az iskolavezetés augusztus végén kiválasztja az ellenőrzött területeket.
6.2. Szeptember elején elkészítik az éves ellenőrzési tervet.
6.3. Az igazgató szeptember elején ismerteti az éves ellenőrzési tervet az alkalmazotti közösséggel szakalkalmazotti értekezleten.
6.4. Szeptember elején az ellenőrzésért felelős személyeket megbízza az igazgató. A
megbízással egy időben az igazgató meghatározza a beszámolók idejét.
6.5. Az ellenőrzés időben ütemezett végrehajtása.
6.6. Az ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése az ellenőrzés után 1 héten belül.
6.7. Az ellenőrzést végző személy javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására.
6.8. Az ellenőrzést végző személy beszámol az ellenőrzés tapasztalatairól az igazgatónak.
6.9. Az ellenőrzés eredményeinek adattárba helyezése az ellenőrzési folyamat végén,
amely majd az értékelési folyamat bemenete lesz.
7. Kapcsolódó dokumentumok:
Intézményi éves munkaterv
Minőségügyi dokumentumok
Tanév végi beszámolók
Önkormányzati minőségirányítási program
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Címe

Az eljárás azonosítója
Mi. 4.3.2.

Az irányított önértékelés eljárásrendje

AZ IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS ELJÁRÁSRENDJE
1. Cél
A partnerközpontú minőségfejlesztés feltételeinek és eredményeinek rendszeres értékelésével az
intézmény erősségeinek és fejlesztendő területeink, folyamatainak meghatározása, az intézményi
működés partnerek elégedettségének és elvárásainak megfelelő folyamatos fejlesztése.

2. Felelősségi körök
Intézményvezető: Az irányított önértékelés eljárásrendjének betartása és betartatása, az
adatgyűjtéshez, adatfeldolgozáshoz és elemzéshez szükséges humán és tárgyi erőforrások
biztosítása, az érdekeltek tájékoztatása az értékelés eredményeir6l. Az értékelés alapján a
munkatársak minél szélesebb körű bevonásával fejlesztési célok és intézkedések
meghatározása és megvalósítása.
Minőségügyi felelős: az aktuális önértékelés folyamattervének elkészítése, az adatgyűjtés,
adatfeldolgozás, elemzés, célmegvalósítás tevékenységeinek koordinálása, fejlesztési
javaslatok előkészítése.
3. Az irányított önértékelés eljárásrendje
3.1. A pedagógiai munka és a partnerközpontú minőségfejlesztés stratégiai céljaihoz
kapcsolódóan intézményünk 4 évenként (először 2003. november 12. és 2004.
február 1 között) irányított önértékelést végez. Az önértékelés kiterjed az intézmény
adottságaira és az adottságokkal elért eredményekre. Az önértékeléssel feltárjuk az
intézmény erősségeit és fejlesztendő területeit folyamatait, idősoros elemzéssel
tendenciákat mutatunk be.

3.2. Értékelendő adottságok és eredmények:
1. Az intézményvezetés értékelése
2. Stratégia és operatív tervezés
3. A dolgozók irányításának értékelése
4. Az erőforrások értékelése

5. A folyamatok és a szabályozottság értékelése
6. A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje
7. A szervezeti kultúra értékelése
8. A munkatársak részvétele (bevonásának értékelése)
9. A külső partnerek elégedettsége
10. Belső partnerek elégedettsége
11. Közösségi, társadalmi szerepvállalás
12. Az intézmény oktatási nevelési eredményei
Az Önértékelés keretében elvégzendő elemzések alapján következtetéseket vonunk
le, célokat tűzünk ki és megtervezzük azok megvalósítását. Az irányított
Önértékeléssel egy következő időszak PDCA ciklusát indítjuk újra.

3.3.A MODELL KIÉPÍTÉSÉNEK IDŐSZAKÁBAN A TÁMOGATÓ CSOPORT
VEZETŐJE IRÁNYÍTJA ÉS ELLENŐRZI AZ IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS
KIÉPÍTÉSÉT. A MODELL KIÉPÍTÉSÉT KÖVETŐEN AZ INTÉZMÉNY
MINŐSÉGÜGYI FELELŐSE KÉSZÍTI ELŐ ÉS SZERVEZI MEG AZ
ÖNÉRTÉKELÉS FOLYAMATÁT.
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3.4.A FELMÉRÉST LEGALÁBB 6 HÓNAPPAL KORÁBBAN ELŐ KELL KÉSZÍTENI.
AZ ELŐKÉSZÍTÉS MAGÁBAN FOGLALJA AZ ÖNÉRTÉKELÉSI CÉL, AZ
ELVÁRT KIMENETEK FORMÁJÁNAK PONTOS MEGHATÁROZÁSÁT, A
MELLÉKLET ERŐFORRÁSOK, S AZ ELVÁRT KIMENETEK FORMÁJÁNAK
PONTOS
MEGHATÁROZÁSÁT,
A
MELLÉKELT
FOLYAMATTERV
AKTUALIZÁLÁSÁVAL ÉS AZ ÉRTÉKELŐ CSOPORT FELADATRA TÖRTÉNŐ
FELKÉSZÍTÉSÉVEL.

3.5.AZ

IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS KERETÉBEN SZÜKSÉGES ADATGYŰJTÉS
ÉS AZ ADATOK KIÉRTÉKELÉSE AZ ELŐSZÖR A TCS, EZT KÖVETŐEN AZ
ÉRTÉKELŐ CSOPORT FELADATA.

3.6.AZ

ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEIRŐL A FELDOLGOZÁST VÉGZŐK SZÖVEGES
LEÍRÁST, ADATTÁBLÁKAT ÉS GRAFIKONOKAT KÉSZÍTENEK AZ E1EMZÉS
ÉS A KÉSŐBBI ÖSSZEHASONLÍTÁSOK SZÁMÁRA. KI KELL MUTATNI AZ
ÉRTÉKELÉSI
TERÜLETEKNEK
MEGFELELŐEN
RÉSZLETEZVE
AZ
"ADOTTSÁGOK" ÉS AZ "EREDMÉNYEK" VONATKOZÁSÁBAN AZ
ERŐSSÉGEKET ÉS A FEJLESZTENDŐ TERÜLETEKET.

3.7.AZ IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEIT A TELJES ALKALMAZOTTI
KÖRREL AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ ISMERTETI, ENNEK MÓDJÁRÓL A
VEZETŐI ÉRTEKEZLET DÖNT.
3.8.A FEJLESZTENDŐ TERÜLETEKKEL KAPCSOLATOS ELEMZÉSEK
ELVÉGZÉSRE, A KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSÁRA, A FEJLESZTÉSI
IRÁNYOK ÉS CÉLOK PONTOS MEGHATÁROZÁSÁRA VAGY TEAMEKET
VAGY MINŐSÉGI KÖRÖKET BÍZ MEG AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ AMELYEK
ELKÉSZÍTIK
FEJLESZTENDŐ
TERÜLETEKKEL
KAPCSOLATOS
ELEMZÉSEKET. ENNEK KERETÉBEN ELVÉGZIK A VALÓS HELYZET,
VALAMINT AZ ELÉRNI KÍVÁNT CÉLÁLLAPOT (ÉS ANNAK MÉRHETŐ
SIKERKRITÉRIUMAI) KÖZÖTTI ELTÉRÉSEK OKAINAK FELTÁRÁSÁT,
ELEMZÉSÉT, TOVÁBBÁ MEGTERVEZIK A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES
ERŐFORRÁSOKAT, ÉS JAVASLATOT TESZNEK A CÉLOK PRIORIZÁLÁSÁRA
ÉS IDŐTÁV SZERINTI STRUKTURÁLÁSÁRA. EKÖZBEN SZÜKSÉG SZERINT
KONZULTÁLNAK
AZ
INTÉZMÉNYVEZETŐVEL.
AZ ILY MÓDON
ELKÉSZÍTETT
ELEMZÉSEKET
ÉS
CÉLMEGHATÁROZÁSOKAT
A
MUNKATÁRSAK A KIBŐVÍTETT INTÉZMÉNYVEZETÉSSEL MEGVITATJA ÉS
DÖNT ARRÓL, MIRE SZÜKSÉGES AZONNALI VEZETŐI INTÉZKEDÉST HOZNI,
MIT KELL BEÉPÍTENI AZ INTÉZMÉNY STRATÉGIAI DOKUMENTUMAIBA,
ILLETVE MIRE KÉSZÜLJENEK EL AZ INTÉZMÉNYI MUNKATERV
MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ (VAGY A MUNKATERVBE BEÉPÜLŐ) INTÉZKEDÉSI
TERVBE.
VEZETŐSÉGI DÖNTÉSNEK MEGFELELŐEN A MINŐSÉGI KÖRÖK VAGY
TEAMEK A CÉLÁLLAPOT ELÉRÉSÉRE INTÉZKEDÉSI TERVET KÉSZTENEK.
AZ INTÉZKEDÉSI TERVEKET AZ ALKALMAZOTTI KÖR FOGADJA EL, ÉS
VALÓSÍTJA MEG. A MUNKÁT A MINŐSÉGÜGYI FELELŐS KOORDINÁLJA, AZ
INTÉZMÉNYVEZETŐ ELLENŐRZI, ÉS AZ ADOTT TANÉV VÉGÉN ÁTFOGÓAN
ÉRTÉKELI.

3.9.A

FELMÉRÉSI, ADATGYŰJTÉSI ESZKÖZÖK EGY-EGY PÉLDÁNYÁT, AZ
ÖNÉRTÉKELÉS ÖSSZESÍTETT ÉS ELEMZETT EREDMÉNYEIT, A CÉLLISTÁT,
AZ INTÉZKEDÉSEK TERVÉT ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSI
DOKUMENTÁCIÓJÁT INTÉZMÉNYÜNK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

3.10.A
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SZERINT AZ IRATTÁRBA ILLETVE ELEKTRONIKUS ÚTON, SZÁMÍTÓGÉPEN
TÁROLJUK. AZ ELEMZÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK EREDMÉNYEIRŐL AZ
IDŐSOROS ELEMZÉSEK SZÁMÁRA ADATBÁZIST ALAKÍTUNK KI. AZ
ADATOK ÉS A SZÖVEGES ÖSSZEGZÉSEK AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI
SZÁMÁRA HOZZÁFÉRHET6EK, EZT A TÁMOGATÓCSOPORT VEZETŐJE,
KÉSŐBBIEKBEN A MINŐSÉGÜGYI FELELŐS BIZTOSÍTJA.

4. AZ ELJÁRÁSREND FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA
AZ ELJÁRÁSREND MÓDOSÍTÁSÁRA AZ INTÉZMÉNY BÁRMELY
ALKALMAZOTTJA JAVASLATOT TEHET ÍRÁS-BAN VAGY SZÓBAN A COMENIUS
2000. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM "PARTNERKÖZPONTÚ MŰKÖDÉS"
MODELL KIÉPÍTÉSÉNEK IDEJE ALATT A TÁMOGATÓ CSOPORT VEZETŐJÉNÉL,
KÉSŐBBIEK-BEN AZ IGAZGATÓ ÁLTAL MEGBÍZOTT MINŐSÉGÜGYI
FELELŐSNÉL.A JAVASLATRÓL AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE DÖNT. AZ
INTÉZMÉNYVEZETÉS A MINDENKORI IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS
ELVÉGZÉSÉT KÖVETŐ 15 NAPON BELÜL FELÜLVIZSGÁLJA (ÉS SZÜKSÉG
SZERINT MÓDOSÍTJA) AZ ELJÁRÁSRENDET.
5. Dokumentálás
Az irányított Önértékelés eljárásrendje a minőségügyi dokumentáció része. Az eljárásrendet
mellékleteivel együtt kell kezelni és nyilvántartani. A keletkező dokumentumok és
bizonylatok az irattárazás rendje szerint kezelendők, oly módon, hogy visszakeresésük
biztosított legyen. A modell kiépítését követően az eljárásrend az- intézmény szervezeti és
működési szabályzatának mellékletét képezi.
1.sz. melléklet: Adatlap
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Címe

Az eljárás azonosítója
Mi. 4.3.2.1.

Adatlap

Adatlap

Az intézmény oktatási-nevelési
eredményei

Közösségi, társadalmi szerepválallás

Belső
partne-rek
elégedettsége

Külső partnerek elégedet-tsége

A munkatársak
részvétele (bevonásának
értékelése)

Terület

Adatok
Stratégiai és operatív tervezésbe
bevont munkatársak %-os aránya
Minőségfejlesztési rendszer
kidolgozása, működtetése
Közösségi programok,
rendezvények szervezésébe ,
lebonyolításába bevontak aránya

Értelmezés

Forrás

Felelős

Pedagógiai program,
tanterv, munkatervek
stb. készítése,
felülvizsgálata

Tanév végi beszámoló
Igazgató
létszámadatai

Feladatmegoldó teamek

Tanévvégi beszámoló Igazgató

Iskolai rendezvények

Tanévvégi beszámoló,
Igazgató
munkaterv

Szülők és tanulók elégedettségi
mutatói
Belső mutatószámok:
Szülői panaszok (db)
Tanulói panaszok (db)

Elégedettségi
vizsgálat eredményei

Mérésügyi
felelős

Az írásban benyújtott szülői és tanuló
panaszok

Igazgató

Akik nem nálunk
kaptak az adott
Az iskolát önként elhagyók száma:
tanévben
bizonyítványt
a) lakhely változás miatt
Tanulói nyilvántartás
b) egyéb ok miatt
Közvetett mutatók
a) Munkaügyi panaszok száma
Írásos anyagok
b) Nem kötelező belső
Kirándulások, kulturális
rendezvényeken részt vevők száma programok, stb.

Iskolatitkár

Az intézmény által szervezett
rendezvények száma.
Rendezvények, ahol az intézmény
diákjai fellépnek,

Osztály-főnökök
beszámolói

Igazgatóhelyettes

A következő iskolaszintre felvettek
aránya

Iskolatitkár
nyilvántartása

Iskolatitkár

Tanulmányi átlagok

Igazgatóhelyettes
statisztikája

Ig.h.

Osztályfőnökök
statisztikája

Ig.h.

Tanévre vonatkozóan

Igazgató
Iskolatitkár

Figyelembe veendő:
Kistérségi versenyek:
1-3. helyezett
Tanulmányi- és sportversenyek

Megyei versenyek
1-10. helyezett
Országos versenyek:
1-20. helyezett
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Az eljárás azonosítója
Mi. 4.3.3

Címe
Az éves értékelés elkészítésének eljárásrendje

Az éves értékelés elkészítésének eljárásrendje
1. Célja: Az intézmény működésének, a szabályozásoknak és a partneri
elvárásoknak való megfelelés és a szükséges módosítások feltárása.
2. Felelősség és hatáskörök
Elkészítéséért az igazgató felelős. A területek felelősei határidőre elkészítik az
érintett terület értékelését az igazgató részére. Az intézményvezető informálja a
tantestületet és a fenntartót.
3. Eljárásrend
3.1. Az igazgató május harmadik hetében felkéri az értékelésben érintett
területek felelőseit beszámolóik elkészítésére. A beszámolók
elkészítésének alapja az éves munkatervük megvalósulásának mértéke.
3.2. Júniusban az igazgatóhelyettes, munkaközösség- vezetők, a DÖK és
ifjúságvédelmi felelős, a minőségügyi felelős, az intézkedési tervek
felelősei elkészítik éves beszámolójukat.
3.3. Az igazgató összegzi a vezetői ellenőrzés eredményeit, értékeli a
tantestület tagjainak munkáját, ismerteti a megváltozott körülményeket
(tárgyi, személyi). Az igazgatóhelyettes összesíti az osztályok statisztikáit.
A minőségügyi felelős beszámol az aktuális statisztikai adatokról.
3.4. Az igazgató összegzi az éves beszámolót. Dokumentum elemzéssel
ellenőrzi a feladattervek, célkitűzések megvalósulását.
3.5. A tanévzáró értekezleten a 3.2. pontban megjelölt felelősök beszámolnak
éves munkájukról. A beszámolók alapján az igazgató összegzi, értékeli a
tanév munkáját.
3.6. Ezek után a szakalkalmazotti értekezlet tagjai hozzászólnak, véleményt
mondanak az elhangzottakról.
3.7. A szakalkalmazotti értekezlet elfogadja a tanév végi beszámolót.
3.8. Az igazgató gondoskodik róla, hogy az éves beszámoló a fenntartóhoz
kerüljön.
4. Felülvizsgálat
A minőségügyi felelős a tanévzáró értekezlet után, júniusban ellenőrzi az éves
beszámoló elkészítésének lépéseit, ahol szükséges, javaslatokat tesz a korrekciókra,
melyek beépülnek a következő éves tervezésbe.
5. Dokumentálás
Az éves beszámolókat, jegyzőkönyvet, intézményi éves beszámolót a bizonylatok
kezelésének általános szabályai szerint kell kezelni és nyilvántartani.
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Az eljárás azonosítója
Mi. 4.4.2.

Címe

A partneri igény- és elégedettségmérés eljárásrendje

A partneri igény- és elégedettségmérés eljárásrendje
1. Cél: Meghatározott partneri kör elégedettségének és igényeinek felmérését
biztosító folyamat szabályozott működtetése.
2. Hivatkozás: A COMENIUS 2000. Minőségfejlesztési program 1. modell 3.4.
pontja kimondja: "Az intézmény írja le a partnerek igényeinek meghatározási
folyamatát!"
3. Érvényessége: a közvetlen partneri körre vonatkozik. A többi partner esetében
a kapcsolattartás keretében gyűjtünk információkat.
4. Felelősségi körök: A minőségügyi felelős megszervezi a mérés folyamatát,
lebonyolítását irányítja. Munkatársak az adatok felvételében, és az
adatfeldolgozásban vesznek részt.
5. Az igény- és elégedettségmérés folyamatának leírása
5.1. A modellkiépítés időszakában a támogató csoport vezetője irányítja és
ellenőrzi a folyamat feladatait. A későbbiekben az intézmény vezetője
bízza meg a mérési felelőst az éves munkaterve elkészítésekor.
5.2. A megbízott mérési felelős részére a szükséges iratokat hozzáférhetővé
kell tenni. Ezek: felmérési eszközök egy-egy példánya, az előző mérések
összesített és kiértékelt eredményei, melyeket az intézmény iratkezelési
szabályzata szerint kell kezelni.
5.3. A mérést legalább 30 nappal korábban elő kell készíteni. A mérési
folyamattervet aktualizálni kell, az eszközöket megfelelő példányban el
kell készíteni, fel kell készíteni az adatgyűjtésben, feldolgozásban és
kiértékelésben közreműködőket. Megbízásukat írásban át kell adni.
5.4. Az eljárásrend melléklete tartalmazza a különböző partnercsoportok
mérési területeit, gyakoriságát, módját, eszközeit, a mintavételi eljárását,
az elfogadási kritériumokat.
5.5. A felmérésben részt vett valamennyi érdekelt felet a mérést követő 3
hónapon belül tájékoztatja az intézmény a mérési eredményekről. A
tájékoztatás formái: szóban vagy írásos formában. Megjelöljük azt a
forrást is, amelyből bővebben tájékozódhat a részletek iránt érdeklődő
partner.
5.6. A feldolgozás és kiértékelés után a kitöltött kérdőíveket, felmérési
eszközöket az intézmény megsemmisíti. Felelős: az intézményvezető és
a mérési felelős.
5.7. A felmérés ismételhetőségét biztosítja az eljárásrend betartása. Az
összehasonlíthatóság feltételeként valamennyi partnert érintő közös
területek, kérdések szerepelnek a mérőeszközeinken. A méréseket
hasonló nagyságú és összetételű mintán végezzük. A vizsgálati eszköz
kérdéseit (itemeit) a későbbiekben legfeljebb 50%-ban változtatjuk, a
frissítés lehetőségévei él az intézmény.
5.8. Minden 4. évben (legközelebb 2006-ban) az első mérés alkalmával alkalmazott
kérdőívvel és azonos mintavételi eljárással vizsgáljuk az elégedettséget a
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tanulók, a szülők és az alkalmazottak körében.
5.9. Az információk csoportosítását partnerenként és összesített módon is
elvégezzük az igényekre, az ezek kielégítésével való elégedettségre és
elégedetlenségre vonatkozóan.
5.10. A mérések során kapott adatok csak a felmérés céljára használhatók fel. Az
adatok védelméről és bizalmas kezeléséről az intézményvezető és a mérési
felelős gondoskodik.
6. Az eljárásrend módosítása
Az intézmény bármely alkalmazottja javaslatot tehet írásban vagy szóban a támogató
csoport vezetőjénél (későbbiekben az igazgató által megbízott mérési felelősnél) az
eljárásrend módosítására. A javaslatról az intézmény vezetője dönt.
7. Felülvizsgálat
Az intézményvezetés az éves munkaterv elkészítése előtt felülvizsgálja az eljárásrendet.
Szükség esetén módosítja azt.
8. Dokumentálás
A partneri igény- és elégedettségmérés eljárásrendjét a bizonylatok kezelésének általános
szabályai szerint kell kezelni és nyilvántartani.
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Az eljárás azonosítója
Mi. 4.4.2.1.

Címe
Mérési rend táblázat

Mérési rend táblázat
Partnerek
megnevezése

Mérés
módszere

Mintavételi
eljárás

Kérdőív zárt és
nyitott
kérdésekkel
Kérdőív zárt és
Tanulók az 5-8.
nyitott
évfolyamon
kérdésekkel
Csoportos
Gyermekek az
interjú, zárt
1. évfolyamon
kérdőív
Tanulók a 2. és Csoportos
interjú,
zárt
4. évfolyam
kérdőív
Kérdőív zárt és
nyitott
Szülők
kérdésekkel

Pedagógusok,
alkalmazottak

Fenntartó

3

Kérdőív zárt és
nyitott
kérdésekkel

Mérés
gyakorisága

100%

100%

100%

100%

100%
1 fenntartó 3
képviselőjével 100%

A későbbiekben a megbízott mérési felelős.

Első mérés:
január
második
hetében.
Évente:
december 15. és
január 15.
között

Sikerkritériumok
(visszaküldött
kérdőívek
alapján)

A mérést végző
személyek neve,
felelős
megnevezése

50%

TCS3

50%

Osztályfőnöki
MK vezetők

50%
Osztálytanító
50%

50%

2 válaszadó

Osztályfőnökök

TCS
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Az eljárás azonosító jele
4.4.3.1.

Címe
A tanulói panasz kezelésének eljárásrendje

A tanulói panasz kezelésének eljárásrendje

1. Cél: a tanulót érintő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban, a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani.
2. Felelősségek és hatáskörök
Felelős
Osztályfőnök
Osztályfőnök
Igazgató

Informált
Panaszos/ képviselője
Igazgató
Osztályfőnök

3. A panaszkezelés eljárás rendje
I. szint

A panaszos problémájával az osztályfőnökhöz fordul. Az osztályfőnök aznap
vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát,amennyiben az nem jogos,
akkor tisztázza az ügyet a panaszossal.
Jogos panasz esetén az osztályfőnök egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul.
II. szint

4. Abban az esetben, ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a
panaszt azonnal az igazgató felé.
5. Az igazgató 3 napon belül egyeztet a panaszossal.
6. Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban v. írásban rögzítik és
elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes. Amennyiben a probléma
megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után az érintettek közösen
értékelik a beválást.
III. szint

7. Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a fenn tartó
felé.

8. Az iskola igazgatója a fenntartó bevonásával 15 napon belül megvizsgálja a
panaszt, közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére.
9. A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek.
10. A folyamat gazdája a minőségügyi felelős, aki a tanév végén ellenőrzi a
panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi
a korrekciót az adott lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves
értékeléshez.
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4. A dokumentumok és bizonylatok rendje
Bizonylat
Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő
Jegyzőkönyv

Iskolatitkár

Iktató

5 év

Feljegyzés

fenntartó

Iktató

5 év

Másolatot kap
Panaszos/
képviselője
Panaszos/
képviselője
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Az eljárás azonosító jele
4.4.3.2.

Címe
Az alkalmazotti panasz kezelésének
eljárásrendje
Az alkalmazotti panasz kezelésének eljárásrendje

1. Cél: az intézményben történő munkavégzés során esetlegesen felmerülő
problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban a legmegfelelőbb szinten lehessen
feloldani, megoldani.
2. Felelősség és hatáskörök
Az intézményvezető a munkaköri leírásokban rögzíti a felelősségi területeket.
3. Eljárásrend leírása
I. szint
1. Az alkalmazott panaszát szóban vagy írásban eljuttatja ahhoz a személyhez,
aki a felelőse annak a területnek, ahol a probléma felmerült. Az adott területek
felelőseit a felelősségi mátrix (munkaköri leírás alapján) tartalmazza.
2. I. szinten a felelős megvizsgálja 3 napon belül a panasz jogosságát. Ha a panasz nem jogos, akkor a felelős tisztázza az ügyet a panaszossal.
3. Ha a panasz jogosnak minősül, akkor a felelős 5 napon belül egyeztet a panaszossal.
4. Ezt követően a felelős és a panaszos az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik és
elfogadja az abban foglaltakat. Ebben az esetben a probléma megnyugtatóan lezárult,
rögzíteni kell feljegyzésben. Amennyiben a panasz megoldásához türelmi idő szükséges, 1
hónap időtartam után közösen értékeli a panaszos és a felelős a beválást.
5. Ha a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg se a felelős, se az igazgató
közreműködésével, akkor az igazgató a fenntartó felé jelez.

II. szint
6. 15 napon belül az iskola igazgatója a fenntartó képviselőjének bevonásával
megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesz a probléma kezelésére
(írásban is).
7. Ezután, a fenntartó képviselője, az igazgató egyeztetnek a panaszossal, a megállapodást
írásban rögzítik. Amennyiben türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után közösen értékelik a beválást. Ha ekkor a probléma megnyugtatóan lezárult, a megoldást írásban rögzítik az érintettek.

III. szint
A PANASZOS EDDIG NEM FORDULT PROBLÉMÁJÁVAL A MUNKAÜGYI
BÍRÓSÁGHOZ, AKKOR MOST MÁR CSAK ODA FORDULHAT. AZ ELJÁRÁST
TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÓK HATÁROZZÁK MEG.
9. A FOLYAMAT GAZDÁJA A MINŐSÉGÜGYI FELELŐS, AKI TANÉV VÉGÉN
ELLENŐRZI A PANASZKEZELÉS FOLYAMATÁT, ÖSSZEGZI A TAPASZTALATOKAT.
HA SZÜKSÉGES, ELVÉGZI A KORREKCIÓKAT AZ ADOTT LÉPÉSNÉL, ÉS ELKÉSZÍTI
A BESZÁMOLÓJÁT AZ ÉVES ÉRTÉKELÉSHEZ.

8. HA

4. Dokumentálás
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Az írásbeli panaszokat iktatjuk, irattárba helyezzük.
Bizonylatok: feljegyzés, javaslat, amelyet a fenntartó készít, bírósági
határozat.
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4.7.1. Eljárásrend az emberi erőforrások kiválasztási és betanulási rendjének
működtetésére (pedagógus munkatárs)
Lépések
1. Pályázat kiírása

Módszer

Eszköz

Pályáztatás

Média

Érintett

Felelős Határidő

Adott szakterület Igazgató Tanév vége

Pályázat
Határidőre beérkező pályázatok DokumentumSzakmai önéletrajz Pályázó,igazgató Igazgató határideje
értékelése
elemzés
(aug. 1.)
Személyes beszélgetés a
Dokumentumok,
Pályázó,
III.
Beszélgetés
Igazgató Aug. 15.
pályázóval
pályázat
igazgató
II.

IV.

Intézmény céljainak
megismertetése

Beszélgetés

V.

A feltételrendszer
megismertetése

Beszélgetés

VI. Megbízás

Döntés

VII. Patronáló tanár kijelölése *

Felkérés

Személyes beszélgetés a
vezetővel
 egyéni érdeklődési kör
megismerése
 érdekvédelmi szervezetek
VIII.
megismerése
 munkaközösség
megismerése
 az iskola hagyományainak
megismerése
IX.

X.

XI.






Személyes találkozások
(a patronáló tanárral)
A kiválasztás és betanulás
értékelése

Beszélgetés

Küldetésnyilatkozat,
Pedagógiai program

Pályázó,
igazgató

Igazgató Aug. 15.

Munkajogi
dokumentumok
Munkaszerződés,
munkaköri leírás

Pályázó,
igazgató

Igazgató Aug. 15.

Pályázó,
igazgató

Igazgató Aug. 20.

Megbízás

Patronáló tanár,
pályázó,
Igazgató Aug. 28.
igazgató

Iskolai
dokumentumok

Pályázó,
igazgató,
Igazgató
szervezetek
patronáló Szept. l0.
képviselője,
tanár
munkaközösség
vezetője
Munkatársak+
Igazgató
új munkatárs+
Szept. l0.
helyettes
patronáló tanár

Bemutatás

Értékelés szempontjai
Megbeszélés
PP
Új munkatárs
Jan.31.
Írásbeli értéke Munkaköri leírás, Patronáló tanár igazgató
Május 31.
lés
óralátogatás,
igazgató
értékelő lap

Az eljárásrend korrekciója az
értékelés tapasztalatai alapján

Szempontok a patronáló tanár kiválasztásához
legalább öt éve az iskola kinevezett pedagógusa
A patronáló tanár feladata:
a belépő új, vagy kezdő kolléga óráinak látogatása, az óralátogatás értékelő lap
szempontjai szerint,
az adminisztráció vezetése,
informális problémák megbeszélése.
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Az eljárás azonosítója
Mi. 4.7.3

Címe

A továbbképzési rendszer működtetésének
eljárásrendje

A továbbképzési rendszer működtetésének eljárásrendje
1. Célja: Tudatos humán erőforrás fejlesztése, a felső képzési rendszer kihasználásával és
a pedagógus-továbbképzési rendszer kínálta lehetőségek figyelembevételével.
2. A folyamat leírása:
Minden év elején a megérkezés után az igazgató közzéteszi a tovább képzési jegyzéket
a nevelőtestület számára a tanári szobában.
3. A továbbképzésre jelentkezők március 8.-ig kiválasztják a számukra megfelelő
képzést, melyre írásban jelentkeznek az igazgatónál.
4. Márc. 10-ig az igazgató előterjeszti a munkaértekezleten a jelentkezési igényeket.
5. Ezután a tantestület a továbbképzési terv alapelvei és a pénzügyi lehetőségek alapján
kialakítja a támogatandó továbbtanulók névsorát.
6. A közalkalmazotti tanács ezzel egy időben véleményezi a jelentkezéseket.
7. Márc. 14.-ig az iskola igazgatója a véglegesíti a továbbtanulók személyét, figyelembe
véve a pénzügyi lehetőségeket és az iskola elsődleges érdekeit.
8. Márc. 15.-ig az igazgató elkészíti az éves beiskolázási tervet.
9. A továbbtanuló kollégák jelentkeznek a továbbképzést meghirdető intézményekbe.
10. A folyamatgazda minden évben a félévi értekezleten értékeli a beiskolázási terv
megvalósulását, ismerteti, hogy a folyamat mely lépésénél volt szükség beavatkozásra.
Felelősségi és hatáskörök

Igazgató, ig.helyettes, Közalkalmazotti Tanács, munkaközösségek.
Keletkezett dokumentumok, bizonylatok
LéDokumentum
Készítő /
pés
neve
kitöltő
Továbbképzési
1.
jegyzék
Irásbeli jelentke2.
Jelentkező
zés

Megőrzési hely

Megőrzési
idő

Igazgatói iroda,
1 év
titkárság
Továbbképzési
1 év
dosszié

Másolatot
kap
Igazgató

3.

Jegyzőkönyv

Igazgató

Irattár

1 év

Igazgató

4.

Jegyzőkönyv

igazgató

irattár

1 év

igazgató

5.

Jegyzőkönyv

igazgató

irattár

1 év

igazgató

6.

jegyzőkönyv

Közalkalmazotti
tanács

irattár

1 év

igazgató

igazgató

irattár

1 év

igazgató

igazgató

Irattár

1 év

igazgató

igazgató

irattár

1 év

igazgató

9.

Továbbtanulók
listája, éves
beiskolázási terv
Visszaigazolás

10.

Feljegyzés

7-8.
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4.2.1. Stratégiai tervezés
Cél: az intézmény fejlesztési irányának kijelölése a kitűzött céloknak megfelelően. Ennek
érdekében meghatározzuk hosszú távra szóló dokumentumaink elkészítési rendjét, tartalmát.
A stratégiai terv egy folyamat eredménye, ahol megválaszolásra kerülnek a következő

alapkérdések:
 Miért létezik a szervezet?
 Mit csinál?
 Merre kell haladnia?
 Hogyan fog odajutni?
Stratégiai tervezéskor az alábbi közös tartalmakat építettük be dokumentumainkba:
 intézményünk jövőképét,
 küldetését és értékrendjét helyzetfelmérést a környezetről, az eddigi
tapasztalatokról,
 célokat, feladatokat,
 a munka értékelésének módszerét.
Az intézmény stratégiai tervezésének dokumentumai:
1.)
2.)
3.)
4.)

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)
Pedagógiai Program (PP)
Minőségirányítási program (MIP)
Házirend (HR)

A dokumentumok tartalma
MIP
Helyzetfelmérés
A fenntartó minőségpolitikája, az intézményre
vonatkozó megállapítások
Az intézmény minőségpolitikája: minőségpolitikai
nyilatkozat, minőségcélok
Minőségirányítási rendszer:
A vezetés elkötelezettsége, felelőssége
Tervezés
A vezetői ellenőrzés, értékelés
A partnerkapcsolatok irányítása
Az oktató-nevelő munka értékelése
A minőségirányítási rendszer működtetése
A humán erőforrás fejlesztése
MellMellékletek: szabályzatok, eljárásrendek

HR
Az iskolai tanulói munkarend
A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje
Az iskola és az iskolához tartozó területek használatának rendje
Az iskola által szervezett, a pedagógiai
program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli
rendezvényeken elvárt, illetve tiltott tanulói magatartás.
Előírja az iskolába a tanulók által bevitt dolgok elhelyezését, illetve a bevitel bejelentését. Megtilthatja,
korlátozhatja vagy feltételhez kötheti a tanulói
jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek
gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok
bevitelét. Ha az előírt szabályokat megszegik, a
bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény csak
szándékos károkozás esetén felel.
Meghatározza azokat a védő-óvó előírásokat, amelyeket
a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg
kell tartani.
Rendelkezik a veszélyhelyzetek megelőzéséről.
Leírja a szülők tájékoztatásának módját.
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SZMSZ
HPP
A működés rendje, ezen belül a gyermekek, a tanulók fogadásának
Az intézmény működési területe
(nyitva tartás) és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való Személyi feltételek
tartózkodásának rendje
Technikai feltételek
A pedagógiai munka belső ellenőrzés rendje
Irányítási, szervezeti séma
A belépés és tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
Biztonság
jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel
Pedagógiai alapelvek
A vezetők közötti kapcsolattartás rendje, formája
Az intézmény nevelési-oktatási céljai
Az intézményvezető vagy intézményvezető- helyettes akadályoztatása Helyi tanterv
esetére a helyettesítés rendje
Tankönyvek és más
A vezetők SZMK, valamint az iskolai, szülői szervezet (közösség)
taneszközök kiválasztásának elvei
közötti kapcsolattartás formája
Magasabb évfolyamra lépés feltételei
A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a Az intézménybe jelentkező tanulók felfeladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések
vételének elve
A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a
A tanulók tanulmányi munkájának,
gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást
magatartásának, szorgalmának
biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás
Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával
ellenőrzése, értékelése
kapcsolatos feladatok
Az iskolai nevelés és oktatás
A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó
tevékenységi rendszere
rendelkezések
Csoportbontások szervezésének elvei,
A rendszeres egészségügyi felügyelet rendje
módja, ideje
Az intézményi védő, óvó előírások
A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők
Általános rendelkezések
Azok az ügyek, amelyeken a szülői szervezetet (közösséget) a
szervezeti és működési szabályzat véleményezési, egyetértési joggal
ruházza fel
Az intézmény felépítése, struktúrája szervezet helye, szerepe
A l l/l994. (VI. 8.) MKM rendelet 4.§ (2) bekezdése rendelkezik a
következő területek megjelenéséről is: a napközis és tanulószobai
foglalkozások, a tanórán kívüli foglalkozásokról, azok szervezeti
formái, az idegennyelvórák, a diák önkormányzati szervekkel való
kapcsolattartás, a sport, a szociális támogatás, a tanulók véleménynyilvánításának formái, a rendszeres tájékoztatás, a tanulók
jutalmazásának elvei és formái, a fegyelmező intézkedések, a könyvtár
működési rendje. A szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a nevelési
programról, illetve a pedagógiai programról.

Stratégiai tervezés minőségügyi eljárásait tartalmazó dokumentum:
Az eljárás azonosítója
Mi.4.2.1.

Cím
Eljárásrend a stratégia tervezéséhez

4.2.2. Éves tervezés
Célja: A vezetés az intézményt érintő külső és belső mérések, valamint az értékelések
tapasztalatainak összegzése alapján meghatározza az éves feladatokat, a javítandó,
fejlesztendő területeket. A közoktatási intézmény vezetőjének felelőssége kiterjed az
intézmény működésének valamennyi kérdésére. Feladata, hogy biztosítsa a szakszerű,
hatékony és gazdaságos működést.
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Feladatkörébe tartozik:
 a nevelőtestület vezetése,
 a nevelő- és oktatómunka irányítása és ellenőrzése,
 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk
szakszerű megszervezése és ellenőrzése,
 a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
 a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal,
illetve szülői szervezetekkel való együttműködés,
 a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése,
 a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása,
 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása.
Az intézményi szintű irányítás dokumentumai felölelik a fenti feladatokat, egyben
megadják a dokumentumok tartalmát is.
Az éves tervezés intézményi szintű dokumentumai:
 Vezetői program
 Intézményi éves munkaterv
 Igazgatói beszámoló az elmúlt tanévről
 Vezetői ellenőrzési terv
 Pedagógus-továbbképzési terv
Elkészítésükért az igazgató felelős.
Az eljárás azonosítója
Mi.4.2.2.

Címe
Az éves munkaterv elkészítésének eljárásrendje

Éves munkatervet készítenek még:






Munkaközösségek
Diákönkormányzat
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Osztályfőnökök

A munkaterv készítésének folyamatát ábrázolja a következő oldalon található folyamatábra.
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Az éves munkaterv elkészítésének folyamata I.
MIP és Pedagógiai
Program cél-és
feladatrendszere

Célmeghatározás

Tanév végi
beszámoló

Feladatok meghatározása

A fenntartó
munkaterve-ÖMIP

Minõségügyi
vizsgálat eredményei

Elõzetes
munkatervek

Erõforrások megtervezése

Megfelel
?

nem

Felelõsök, ellenõrök meghatározása

Idõterv készítése, határidõk

Munkaterv elkészítése
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Az éves munkaterv elkészítésének folyamata II.

Munkaterv készítése

Tantestületi vita

nem

Módosítás

Döntés

igen

Nyilvánoságra hozatal, elküldése
a fenntartónak

Idõtervek, határidõk

munkatervek

Jegyzőkönyvet kell készíteni minden intézményi szintű döntés megszületésének folyamatáról,
az intézményi szintű munka- és feladattervek elfogadásáról és módosításairól, a gazdálkodó
szervezetekkel, az állampolgárokkal és a közösségeikkel való kapcsolattartás elveinek
meghatározásáról, valamint az intézmény munkáját összefoglaló elemzések, értékelések,
beszámolók elfogadásáról. Utóbbit köteles az intézmény a fenntartó részére is megküldeni. A
jegyzőkönyv hitelességét a részt vevők aláírásukkal igazolják. Tárolási helye: titkárság.
Megőrzésének ideje: 1 év.

A tervezéshez kapcsolódó dokumentumok és bizonylatok:
A bizonylat

Megőrzési hely

Megőrzési
idő

Másolatot
kap

Dosszié (titkárság)

1 tanév

Irattár

1 tanév

Tanárok

Kitöltő

1. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyvvezető

2. Órarend

Igazgatóhelyettes Igazgatói iroda
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A bizonylat
3. DÖK és ifj. védelmi munkaterv
4. Munkaközösségi
tervek
5. Feladatterv
6. Mérési terv
7.

Eseménynaptár

Kitöltő
DÖK vez., ifj.
védelmi felelős

Megőrzési hely
Igazgatói iroda

Megőrzési
idő
1 tanév

Másolatot
kap
Igazgató,
irattár

Mk. vezetők

Igazgatói iroda

1 év

Mk. vezetők

Igazgató
Igazgató

Igazgatói iroda
Igazgatói iroda

1 év
1 év

Igazgató és
ig. helyettes

Igazgatói iroda

1 év

Mk.vezetők
Mk. vezetők
Szülők, alkalmazotti
közösség

8. Mérési rend

Igazgató

9. Az intézmény
munkaterve

Igazgató

Minőségügyi kézikönyv
Igazgatói iroda,
titkárság

1 év

irattár

1 év

Fenntartó

4.3. A vezetői ellenőrzés, értékelés
Az ellenőrzés célja: a hatékony működés elősegítése, a tények okainak keresése, mely lehetővé teszi a hiányok pótlását, a hibák javítását, a valós eredmények és a tetszetős látszatok
megkülönböztetését, az eredmények erősítését, az érdekükben alkalmazott jó módszerek
elterjesztését.
A pedagógiai ellenőrzés, mérés, értékelés elvei:
1. Sem az intézményt, sem pedagógust nem lehet kizárólag a tanulók teljesítménye, ill.
annak változása alapján megítélni. Figyelembe kell venni működésük, munkájuk eltérő körülményeit is. Komplex vizsgálódás keretében az értékelésre saját lehetőségeikhez, saját induló eredményeikhez képest kerül sor.
2. Nélkülözhetetlen háttéradatok: családi háttér, a tanulók jellemzői, adottságai, képességei, érdeklődése, a környezet változói.
3. Az iskolában minden pedagógus végez ellenőrzést, mérést, értékelést. Ezzel a
pedagógusok saját tevékenységük ellenőrzését is elvégzik.
4. A pedagógus joga a tanulók előrehaladásának megítélése, az osztályozás (a tanügyi
igazgatási eljárások betartása mellett).
5. Az ellenőrzés fontos része, hogy a végeredményt hasonlítsa össze a kívánalom szintjével. A végeredményt a tanulók neveltségi és tudásszintje adja, a kívánalom szintje
pedig a pedagógiai programban rögzített követelményrendszer.
6. Ezt megnyugtatóan csak tanév végén lehet lemérni, viszont a pedagógiai ellenőrzést a
nevelés-oktatás folyamatában kötelességünk végezni.
7. Az ellenőrzés, mérés színterei: legnagyobb részt tanítási órákon, de jelentős
mértékben tanórán kívül: napközi, szünetek, iskolai kirándulás, sportesemény,
kulturális élet, szakkörök.
8. Az ellenőrzési tervet az intézmény munkaterve rögzíti.
9. Az ellenőrzés tapasztalatainak írásbeli rögzítésére szükség van. Ezek a feljegyzések
csupán az emlékezet felidézésére és segítésére szolgálnak.
10. A szélesebb körű vizsgálatról írásbeli feljegyzést kell készíteni (pl. neveltségi szint,
tudásszint). Terjedelmét, tartalmát felhasználásuk célja határozza meg.

Az ellenőrzés rendszere intézményünkben
Az ellenőrzés = a normáknak, jogszabályoknak való megfelelés.
Területe többszintű:
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Az ellenőrzés „a közoktatási intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a
nevelési, illetve a pedagógiai program alapján.” Ellenőrzés alatt tehát megfogalmazott, az
előírásoknak, normáknak való megfelelést értjük. Az intézményi normák = pénzügyi,
törvényi, szakmai, a pedagógiai programban megfogalmazott elvárások összessége.

Az ellenőrzés szintjei

külső ellenőrzés
ágazati ellenőrzés
OKÉV, OM

belső ellenőrzés
intézményi szintű
ellenőrzési,
önellenőrzési rendszer

fenntartói ellenőrzés
megbízott szakértők,
jegyző által
lefolytatott
ellenőrzések

1.) Az ágazati ellenőrzés a művelődési tárca által elrendelt, az intézmény által nem
tervezhető vizsgálat.
2.) Az intézményt fenntartó önkormányzat mindenkori éves ellenőrzési terve szerint végzi
el az intézmény ellenőrzését, de legalább 5 évenként egy alkalommal külső szakértőt
bíz meg az iskola törvényes működésének, illetve a pedagógiai és nevelési
programban rögzített célok megvalósulásának mérésére és értékelésére.
Az ellenőrzési rendszer lényege: KI? KIT? MIKOR? MIT? HOGYAN? ellenőriz.
KI végzi az ellenőrzést:
 Igazgató
 igazgatóhelyettes
 munkaközösség-vezető
KIT ellenőriz:
 pedagógusokat (munkaközösség-vezetőket, osztályfőnököket,
szaktanárokat,
 tanítókat stb.),
 technikai dolgozókat (adminisztráció, titkárság, takarítók, karbantartó,
stb.),
 tanulókat (mely osztályokat, évfolyamokat, csoportokat).
MIKOR történik az ellenőrzés:
 a tanév rendjéhez kötött ellenőrzési pontok,
 tevékenység befejezésekor (kimenet szabályozás),
 tevékenység közben (folyamatellenőrzés).
MIT ellenőriz:
 intézményműködést,
 pedagógiai tevékenységet,
 tantárgyfelosztást, munkabeosztást,
 az óraszám tervezésének törvényi megfelelőségét,
 az órarendet,
 szakkörök ütemtervét,
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 szabadidős programokat,
 kirándulások tervezését, tanári felügyelet meglétét, ünnepségek,
rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat,
 határidők betartását,
 végrehajtások színvonalát,
 tanításra, oktatásra vonatkozó okmányok vezetését (naplók, anyakönyvek,
tanuló-nyilvántartások, osztályozó-, javítóvizsgák jegyzőkönyvei),
 tanterveket, tanmeneteket, tanítási órákat, foglalkozásokat,
 osztályfőnöki teendőket,
 tanórán kívüli tevékenységeket (könyvtár, tanfolyam, ügyelet stb.),
 munkatervi feladatok határidőre való teljesítése,
 szaktárgyi versenyek megszervezését,
 szakmai szertárak fejlesztését, anyagok, eszközök gazdaságos használatát,
 munkatervi iratok vezetését, értekezletek jegyzőkönyveit,
 osztályozást, értékelést,
 belső méréseket, tanulmányi eredményeket.
HOGYAN, milyen módszerrel:
 Folyamatos adatszolgáltatás elemzése,
 munkafolyamatba épített ellenőrzés során,
 adatellenőrzéssel,
 tevékenység-ellenőrzéssel,
 beszámoltatás,
 aláírási jog gyakorlása,
 helyszíni ellenőrzés,
 határidő nyilvántartási rendszer alapján,
 óralátogatás,
 dokumentum (iratok, okmányok) ellenőrzése tételesen vagy
szúrópróbaszerűen, formailag vagy tartalmilag, folyamatosan vagy
alkalomszerűen.

Az értékelés rendszere
Az értékelés szembesítést jelent: az eredmények számbavételét, a hibákkal való szembenézést, mely minősíti a munkában részt vevő személyeket.
A tanulók és pedagógusok értékelése egyaránt tapasztalatokon alapul.
Az intézményi értékelés elvei:
1. Elvégzett munka értékelés nélkül ne maradjon.
2. Az értékelést mindig azok előtt végezzük, akiknek a munkáját vizsgáltuk.
3. Dicséret és -ha van- hibák feltárása mindig szerepeljen az értékelésben.
4. Ellenvéleményre, érvek kifejtésére legyen mód.
5. Az értékelés soha nem lehet megalázó.
6. Eredményvizsgálatot csak az végezhet, aki ért is hozzá.
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ÉRTÉKELÉSI RENDSZER

KI ÉRTÉKEL

KIT ÉRTÉKEL

MIT ÉRTÉKEL

AZ ÉRTÉKELÉS
FAJTÁJA

 a nevelő

 a tanulót

 nevelőtestület

 a tanulót,
tanulóközösséget

 iskolavezetés

 a tanulót
 a nevelőt

 igazgató és igazgató a pedagógust
helyettes

 nevelőtestület

 az iskolavezetést

 igazgató

 az intézmény
tevékenységét

 tanuló közösségek, tanulók  tanulót, nevelőt

 külső szakértő, fenntartó

 tantárgyi
teljesítményt
 szorgalmat
 magatartást
 magatartás
 szorgalom
 fegyelmi ügyek
 a teljesítményt
 a módszerek
 egységességét,
 különbözőségét és
hatékonyságát
 a tanórai,
tantárgyi,
módszertani
munkát,
felkészülést,
eredményességet
 az igazgató vezetői
pályázatát,
 a vezetési
módszereit
 a kapcsolatteremtő
képességet

 minősítő
 diagnosztikus
 minősítő

 minősítő
 diagnosztizáló
 munkaértékelő
Óralátogatás:
 célorientált
 diagnosztizáló
 értékelő,
formáló

minősítő, értékelő

 erősségeket
 gyengeségeket
 lehetőségeket

 elemző,
értékelő jelleg

 saját munkájukat
 másik tanulót
 osztályközösséget

 önértékelés,
véleménynyilvánítás

 a gazdálkodást
 az iskolát mint
szervezetet
 kapcsolatrendszert  minősítő
 az iskola pszichés  diagnosztikus
klímáját
 pedagógiai
programot

 nevelőt
 iskolát
 iskolavezetést

Az igazgató félévi és év végi értekezleten értékeli az elvégzett munkát. A beszámolók tartalmazzák a következő időszak célkitűzéseit és tennivalóit is. A beszámoló előkészítésében nagy
szerepük van a szakmai munkaközösségeknek, az önellenőrzési és elemzési tapasztalatoknak.
Az elért eredményekről, az intézmény munkájáról rendszeresen tájékoztatjuk a tanulóifjúságot és a szülőket is. A szülők tájékoztatását az igazgató végzi a szülői munkaközösségen
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keresztül. Az ellenőrzési, értékelési feladatokban szükség esetén igénybe vesszük egy-egy
terület szakértőinek segítségét is.
Pedagógiai ellenőrzésre felkérést az intézmény igazgatója ad:
 az intézményben folyó nevelő és oktatómunka színvonalának ellenőrzésére,
értékelésére,
 valamely alkalmazott munkájával kapcsolatban felmerült teljesítménybeli problémák
rendezéséhez, vagy maga a pedagógus is kérheti, ha nem ért egyet a szakmai
munkájáról készített értékeléssel, ezért annak felülvizsgálatát kéri.

KINEK?

MIKOR?

A nevelőtestület számára

 Tanév végén

Nem pedagógus dolgozóknak

 Félévenként

Tanulóifjúságnak

 Félévkor, év végén






Szülői szervezetnek

 Év elején, félévkor

Fenntartónak

 Félévkor, év végén,
igény szerint



MIT?
Az iskolai munka egész
folyamatát
Tájékoztatás az iskola eredményeiről
Elemző értékelés, a további
feladatok ismertetése
Az iskolában folyó munkát,
tárgyi, személyi, szervezeti
feltételek alakulását
A félévi és év végi pedagógiai
munkát (jegyzőkönyv),
képviselői ülésen a kért területről
tájékoztatás

MILYEN FORMÁBAN? KÜLSÖ értékelés - BELSŐ értékelés MÓDJA:
 különböző jellegű értekezleteken,
 megbeszélés során,
 négyszemközti beszélgetés alkalmával,
 beszámolók alapján,
 minősítés során,
 jelentések alapján,
 csoportos értékelés keretében,
 kérdőíves módszerrel,
 minőségi értékelés alapján,
 összegező értékelés során,
 mennyiségi értékelés (megítélés, becslés, mérés) során.
MILYEN CÉLLAL?











a kitűzött célok, feladatok teljesítésére való ösztönzés,
a munkavégzés hatékonyságának javítása,
problémák, eredmények feltárása,
a továbbfejlesztés lehetőségeinek megbeszélése,
a tanórán kívüli foglalkozások színvonalának emelése,
a tanórai munka hatékonyságának növelése,
az adminisztrációs munka pontossága
a határidők pontos betartása
az ideális tanár-diákviszony erősítése
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 az iskola belső légkörének javítása
 a pedagógus-szülő kapcsolat gazdagítása
MILYEN SZEMPONTOK SZERINT ÉRTÉKELÜNK?
 A munkaköri leírásban szereplő elvárások teljesítési szintje,
 a nevelőmunka színvonala, eredményessége,
 az oktatómunka minősége, eredményessége,
 a munkához való viszonyulás,
 a tanulókkal való bánásmód,
 a kollégákkal való kapcsolat,
 az új módszerek iránti fogékonyság,
 az önképzés iránti igényesség (továbbképzés),
 a kezdeményezőkészség,
 az aktivitás,
 a konfliktuskezelési képesség, készség,
 tolerancia,
 önállóság,
 nyitottság,
 empátia,
 szervezőképesség, szervezőkészség.
A szaktárgyi értékelés legyen:
 folyamatos és kiszámítható,
 konkrét, érthető, támaszkodjon pozitívumokra,
 objektív, igazságos,
 személyre szóló, a fejlődésben megtett utat figyelembe vevő,
 a helyes önértékelést segítő,
 serkentsen további erőfeszítésekre,
 tartsa életben az egészséges munkakedvet.
4.3.1 A vezetői ellenőrzés, értékelés folyamata
Az intézmény vezetése meghatározott időszakonként és meghatározott szempontok alapján
vizsgálja meg az intézmény működésének gyakorlatát, a folyamatos alkalmasság, a szabályozásnak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és hatékonyság biztosítása érdekében.
Az ellenőrzési terv készítésének tevékenységi
sora:
1. Az iskolavezetés a folyamat elején meghatározza az általános vezetői ellenőrzés
területeit, szempontjait, delegálását, gyakoriságát és módszereit.
2. Az iskolavezetés augusztus végén kiválasztja az ellenőrzött területeket.
3. Az iskolavezetés szeptember elején elkészíti az éves ellenőrzési tervet.
4. Az igazgató szeptember elején ismerteti az éves ellenőrzési tervet az alkalmazotti
közösséggel, értekezleten.
5. Szeptember elején az ellenőrzésért felelős személyeket megbízza az igazgató. A
megbízással egy időben az igazgató meghatározza a beszámolók idejét.
6. Az ellenőrzés időben ütemezett végrehajtása.
7. Az ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése az ellenőrzés után 1 héten belül.
8. Az ellenőrzést végző személy javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására.
9. Az ellenőrzést végző személy beszámol az ellenőrzés tapasztalatairól az igazgatónak.
10. Az ellenőrzés eredményeinek adattárba helyezése az ellenőrzési folyamat végén,
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amely majd az értékelési folyamat bemenete lesz.
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Keletkezett dokumentumok és bizonylatok
A bizonylat ne- Kitöltő/készítő
ve
Szempontlista
Vezetői kör
A ellenőrzött
Igazgató
területek listája
Idő- és felelősség mátrix
Feljegyzés
Igazgató
Terv
Igazgató
Jegyzőkönyv

Igazgató

Megbízatások

Igazgató

Időterv (a beszámoláshoz)
Ellenőrzési lista
Elektronikus
adatbázis

Igazgató
A delegált
A feljegyzést
végző

Megőrzési hely
Minőségirányítási
Kézikönyv

Megőrzési idő

Másolatot kap

5 év
l év

Irattár
Irattár

1 év

Irattár

Minőségirányítási
Kézikönyv
Minőségirányítási
Kézikönyv
Minőségirányítási
Kézikönyv
Minőségirányítási
Kézikönyv

1 év

Önkormányzat

1 év

Önkormányzat

1 év

A delegált

Minőségirányítási
Kézikönyv

5 év

A delegált

Irattár

Kapcsolódó dokumentum
Az eljárás azonosítója
M.4.3.1.

Címe
A vezetői ellenőrzés eljárásrendje
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A vezetői értékelés eljárásrendje

Elektronik
us
adatbázis
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4.3.2 Mérési területek
A mérés célja: adatok, visszajelzések gyűjtése, rendszerezése, melyek segítségével képet kapunk az intézményben folyó munkáról, a vele szemben támasztott igényekről vagy a partnerek elégedettségéről.
A mérés területei:
 Partneri elégedettség mérése
 Intézményi önértékelés
 Fenntartó által megjelölt teljesítménymutatók
Kapcsolódó dokumentum:
Kapcsolódó részterület megnevezése
A partneri igény- és elégedettségvizsgálat
eljárásrendje

Hivatkozott dokumentum
Comenius I modell intézményi minőségügyi
dokumentumai
Comenius I. modell intézményi minőségügyi
dokumentumai
Comenius I. modell intézményi minőségügyi
dokumentumai
Teljesítménymutatók

Mérési rend táblázat
Irányított önértékelés eljárásrendje
Kérdőívek
ÖMIP

Az intézmény meghatározott időközönként teljes körű önértékelést végez. Célja: az intézmény
erősségeinek és fejlesztendő területeinek, folyamatainak meghatározása a feltételek és eredmények rendszeres értékelésével.
Értékelendő adottságok:
A vezetés szerepe a szervezeti kultúra fejlesztésében
Az intézmény stratégiájának meghatározása és megvalósítása
A meglévő folyamatok szabályozottsága
A szabályozási rendszer teljeskörűsége
Az erőforrások figyelembevételének módja
A partneri igények figyelembevételének módja
A bemutatandó eredmények:
A munkatársak bevonásának mértéke
A folyamatos fejlesztés eredményei
A partnerek elégedettsége
A szabályozási rendszer bevezetettsége, az alkalmazás hatékonysága
A kitűzött célok elérése, megvalósítása
Az erőforrások felhasználásának hatékonysága, területe
Címe

Az eljárás azonosítója
Mi.4.3.2

A nyitott önértékelés eljárásrendje

Fenntartó által megjelölt teljesítménymutatók
l) Magatartás és szorgalom értékelése (osztályok, évfolyamok, alsó és felső tagozat
valamint az iskola átlaga)
m) A gyermekvédelemmel kapcsolatos intézményi intézkedések
n) A balesetvédelemmel kapcsolatos intézményi intézkedések
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o)
p)
q)
r)
s)
t)

A tehetséggondozás terén végzett intézményi intézkedések
Az indulási hátrányok érdekében tett tevékenységek
Az idegen nyelv és az informatika tanulásának eredményessége
Az egészségnevelési program megvalósítása
Drogprevenciós tevékenység
Mulasztási adatok (1 főre jutó igazolt és igazolatlan hiányzási órák száma, egy napot
sem hiányzott tanulók száma, stb.)
u) A 8. osztályos tanulók továbbtanulási mutatói (gimnázium, szakközépiskola,
szakképzési irányultság és ezek aránya)
v) Pályázati eredmények
10. Tanulmányi átlagok
 Az iskola tanulmányi átlaga
 A magyar nyelv és irodalom, a matematika, az első idegen nyelv, számítástechnika
tanulmányi átlaga
 A legeredményesebb tantárgy átlaga
 Év végén elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma – összlétszámhoz is viszonyítva
 Évismétlők száma - összlétszámhoz is viszonyítva
 A tanév legjobb versenyeredményei (országos, regionális, helyi)
 Az OM által, illetve a régióban szervezett évfolyamszintű mérések eredményei
 A szervezeti kultúrafejlesztés szintje az intézményben 4 évenként
 A kistérségi tevékenység eredményei.

4.3.3 Éves értékelés
Célja: Az intézmény működésének, a szabályozásoknak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és
a szükséges módosítások feltárása.

A folyamat leírását tartalmazó dokumentum:
Címe
Az eljárás azonosítója
Mi. 4.3.3.
Az éves értékelés elkészítésének eljárásrendje
4.4. A partnerkapcsolatok irányítása
4.4.1 A partnerek (érdekelt felek) azonosítása
A partnerazonosítás célja: azon szervezetek, csoportok, személyek körének meghatározása, akik/amelyek igényeket fogalmaznak meg az intézmény működésével kapcsolatban.
A Comenius 1. partnerközpontú működés kiépítése során keletkezett bizonylatok és
dokumentumok alapján végezzük ezt a tevékenységet.
A partnereket közvetlen és közvetett partnerekre osztjuk.
Közvetlen partnereink:
A tanulási-tanítási és nevelési folyamat elsődleges szereplői: a tanulók, dolgozók.
A tanulási-tanítási és nevelési folyamat közvetlen megrendelői, akik elvárásokat
támasztanak és/vagy forrásokat biztosítanak az intézmény számára: szülők, fenntartó.
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Kapcsolódó részterület megnevezése

Hivatkozott dokumentum

 Szempontok a Békefi Antal
Általános Iskola partnereinek
azonosításához

 Comenius 1 modell intézményi
minőségügyi dokumentumai

 Partnerlista

 Comenius 1. modell intézményi
minőségügyi dokumentumai

 Eljárásrend az érdekelt felek
azonosításához

 Comenius 1. modell intézményi
minőségügyi dokumentumai

Közvetett partnereink:
Mindazon megrendelők, akik társadalmi és szakmai igényeket fogalmaznak meg
és/vagy közvetítenek az intézménynek.
Azok a partnerek, akik együttműködésükkel segíthetik az intézményt céljainak elérésében.
Azok a szervezetek és közösségek, amelyek elvárásokat fogalmaznak meg a tanulásitanítási és nevelési tevékenység folyamatával és/vagy eredményével szemben.
Közvetett partnereink felsorolása a partnerlistán található.
A listán szerepelnek a partner intézmények, szervezetek vagy közösségek képviselői, azok
elérhetősége. Az intézményi kapcsolattartók biztosítják a kétoldalú információáramlást.

A partnerazonosítás folyamatát bizonyos időközönként meg kell ismételni, fel kell
frissíteni az adatainkat, vagy éppen felül kell vizsgálni a fontossági sorrendet. A
folyamat ismételhetőségét biztosítja a megfelelő írásbeli dokumentumok megléte.
Ebben a munkaszakaszban született meg: Az érdekelt felek azonosításának
szabályzata és az Eljárásrend az érdekelt felek azonosításához szabályozza a
partnerek azonosítási folyamatának megismétlését, a partnerlista érvényességi idejét,
az ismételt partnerazonosításban résztvevőket, a jóváhagyó személyét.
A munka során keletkező dokumentumok:
 Az érdekelt felek azonosításának szabályzata
 Eljárásrend az érdekelt felek azonosításához
4.4.2 Partneri igény-és elégedettségmérés
A mérés célja: adatok, visszajelzések gyűjtése, rendszerezése, melyek segítségével képet kapunk egy meghatározott partneri kör intézményünkkel szemben támasztott igényeiről, elégedettségéről, elégedetlenségéről. Ezeket feldolgozva célokat tudunk meghatározni, hogy gyengeségeinket kiküszöböljük.
Célunk: a partnerek elégedettségének növelése, a jogos és kielégíthető igények teljesítése, az elégedetlenség csökkentése.
 Ennek megfelelően mérünk:
 Partneri igényt
 Partneri elégedettséget
 Az elégedettség mértékéből levonható elégedetlenséget.
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A mérés főbb közös tartalmi területei:
I. A tanítás, nevelés minősége
II. Nevelési-oktatási eredmények
III. Iskolai környezet
IV. Külső kapcsolatok
V. Belső kapcsolatok
Az eljárás azonosítója
Mi.4.4.2.
Mi.4.4.2.1.

Címe
A partneri igény-és elégedettségmérés eljárásrendje
Mérési rend táblázat

4.4.3. A partneri kommunikáció
Az intézmény szabályozza a közvetett és közvetlen partnerekkel történő kommunikációját, az
őket érintő információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét.
Az elégedettségről a korrekt tájékoztatás és visszajelzés elengedhetetlen. Az elsődleges
tájékoztatók felelőseit és a tájékoztatás módjait tartalmazza a következő táblázat.
Partnercsoport
Felelős
A tájékoztatás módja
Osztályfőnökök,
DÖKsegítő
tanár
Tanulók
Szóban
igazgató
Alkalmazottak
Írásos anyag alapján, szóban
igazgató
Fenntartó
Írásos anyag alapján, szóban
igazgató
Szülők
Írásos anyag alapján, szóban
A partnerekkel való kapcsolattartás, kommunikáció módszerei az intézményben:
 szülői értekezlet,
 meghívó (pl.: rendezvények, stb.) bemutató órákra, szórólap, plakát,
 rendkívüli megbeszélések,
 ellenőrző, üzenő-füzet,
 levél,
 fogadóórák, nyílt napok.

Kapcsolódó rész terület
Vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája
A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás
Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja
Partnerlista

Hivatkozott dokumentum
SZMSZ
SZMSZ
SZMSZ
COM.I. minőségügyi dokumentáció

4.4.3.1 A tanulók panaszkezelési eljárása
Cél: hogy a tanulót érintő felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban, a
legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani.
A következő oldal tartalmazza a panaszkezelési eljárás folyamatábráját.
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4.4.3.1 A tanulók panaszkezelési eljárásának folyamatábrája
1.

Start

Jogtalan
2
PANASZ

osztályfõnök tisztázza

Jogos
eredményes egyeztetés

3 .az osztályfõnök egyeztet az érintettel
nem

a probléma megoldódott
4. a panasz leírása

5. az igazgató egyeztet a panaszossal

6. a megállapodás rögzítése írásban
a probléma megnyugtatóan
megoldódik

türelmi idõ szükséges

1 hónap
múlva

nem

a probléma megnyugtatóan
megoldódott

7.
a probléma fennáll, panasz
jelentése a fenntartónak

8. Az igazgató a fenntartó bevonásával kivizsgálja a panasz,
közös javaslatot tesznek a megoldásra

9. Egyeztetés a panaszossal, a megállapodás
írásban rögzítése

A probléma megnyugtatóan
lezárult, felejgyzés

10. Vége
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A panaszkezelés folyamatának eljárásrendjét tartalmazó dokumentáció:
Az eljárás azonosítója
Címe
Mi. 4.4.3.1.
A tanulói panasz kezelésének eljárásrendje
4.4.3.2. Panaszkezelés az alkalmazottak részére
Az eljárás azonosítója
Címe
Mi. 4.4.3.2.
Az alkalmazotti panasz kezelésének
eljárásrendje
A következő oldal tartalmazza a panaszkezelési eljárás folyamatábráját.
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Az alkalmazotti panaszkezelési eljárás folyamatábrája

Start

Panaszleírás

1. A panasz, a panaszleírás eljuttatása

Felelõsségi mátrix

nem jogos
Panaszleírás

2. A panasz jogosságának vizsgálata
A felelõs tisztázza az ügyet a panaszossal

Panaszleírás

3. A felelõs egyeztet a panaszossal
eredményes egyeztetés
4. Az egyeztetést , megállapodást írásban rögzítik, és
elfogadják az abban leírtakat
Türelmi idõ szükséges

feljegyzés
1 hónap
múlva

igen

nem

Panaszleírás

Feljegyzés

feljegyzés

5. Probléma fennáll. Panasz jelzése a fenntartó felé

feljegyzés

6. Az igazgató, a dolgozó egyeztet a fennatrtó kéõviselõjének
bevonásával

Javaslat

7. Egyeztetés a panaszossal, a megállapodás írásban
rögzítve
türelmi idõ szükséges
A probléma megoldódott,
rögzítés, feljegyzés
8.
STOP

9. A döntés dokumentálása
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4.5. A nevelő-oktató munka érékelése
Az intézményben az oktatás-nevelés a pedagógiai program szerint történik.
Az intézmény alapfeladata (szakfeladat szerint):
 801214 KSH sz. nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás
 80511-3 napközi otthonos és tanuloszobai ellátás
 92403-6 diáksport
 75176-3 intézményi vagyon működtetése.
 A gazdálkodás megszervezésének módja szerint részben önállóan gazdálkodó, az
előirányzatok fölötti rendelkezés jogosultságának szempontjából részjogokkal
rendelkező.
Az intézmény vállakozási tevékenységet nem folytat.
4.5.1. Tanulói értékelés
Kapcsolódó részterület
Szaktárgyi követelményrendszer
Tanulmányi munka értékelése
Magatartás-szorgalom értékelése
Magasabb évfolyamra lépés feltételei
Jutalmazás, büntetés
A tanulók jutalmazásának elvei és formái

HIVATKOZOTT DOKUMENTUM
Helyi tanterv
PP
PP
PP
Házirend
SZMSZ,PP

4.5.2.A tanulásszervezés módszerek meghatározása
Kapcsolódó részterület
Tankönyvek és más eszközök kiválasztásának elvei
A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani és
szervezeti formái a tanítási órákon
A nevelési-oktatási célok megvalósítása a tanítási órákon
kívül
A tehetség, képesség kibontakoztatásának lehetőségei
Az iskolai könyvtár működési rendje
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása

Hivatkozott dokumentum
PP
PP
PP
PP
PP, SZMSZ
PP

4.5.3. A nevelési-oktatási tevékenység eredményei
Az intézményi önértékelés területe az intézmény oktatási-nevelési eredményeinek mérése
Kapcsolódó részterület
Hivatkozott dokumentum
Irányított önértékelés eredménymérés
Comenius I. minőségügyi dokumentumai
kérdőívei
Az oktatási-nevelési eredmények mutatói

a következõ
iskolafokozatba
felvettek aránya

tanulmányi
átlagok

Az eredmények számmal kifejezhetőek, trendet lehet alkotni.
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4.6. A minőségirányítási rendszer működtetése

A Minőségirányítási program működtetéséért az igazgató a felelős. A minőségirányítási
vezető az iskolavezetés munkájában partnerként vesz részt. Feladata a MIP-ben meghatározott
folyamatok koordinálása és felügyelete. A munkaköri leírásában előírtaknak megfelelően
végzi a MIP működtetésének feladatát. Munkáját a folyamatgazdák segítik, akik az adott
folyamatok működtetéséért felelnek, s beszámolási kötelezettséggel tartoznak az alkalmazotti
kör illetve a minőségirányítási vezető felé.
Feladatukat a munkaköri leírásuk tartalmazza. Az egyes folyamatokhoz rendelt folyamatgazdák terü1etét a felelősségi mátrix
Felelősségi mátrix
tartalmazza. Folyamatainkat a PDCAciklusnak megfelelően működtetjük. A Szervezeti egység vagy folyamatgazda
mérés, elemzés, javítás követelményeit A Igazgató
egyrészt a folyamatok szintjén valósítjuk
B Igazgatóhelyettes
meg (kis PDCA). másrészt az intézmény
C Minőségügyi vezető
szintjén belső audittal (nagy PDCA).
D Folyamatgazda: alsós MK-vezető
A MIP felülvizsgálatát 5 évenként illetve a
törvényi változásoknak megfelelően vé- E Folyamatgazda: felsős MK-vezető
gezzük. A MIP illetve a folyamataink F Folyamatgazda: DÖK-segítő tanár
működtetése felelősségteljes, időigényes G Folyamatgazda: gyermekvédelmi felelős
munka, amelynek minőségi elvégzéséhez H Folyamatgazda: Tantárgyi bizottságok
heti órakedvezmény szükséges.
A felelősségi mátrix láthatóvá teszi a folyamatok gazdáit.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Folyamat
Stratégiai tervezés
Éves tervezés
Vezetői ellenőrzés
Irányított önértékelés
Partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének
mérése
Kiválasztási és betanulási rend működtetése
Továbbképzési rendszer működtetése
Belső értékelési rendszer (munkatársak értékelése)
Eszköz, felszerelés, épület biztosítása (infrastruktúra)
Gazdasági és pénzügyi folyamatok
Egyéb kiszolgáló folyamatok
Beiskolázás
A tanulás támogatása
Az adott csoport előrehaladására vonatkozó éves
pedagógiai tervezés (tanmenet)
A tanuló értékeléséhez szükséges közös követelmények
és mérőeszközök
Pedagógusok együttműködése
Az intézmény működésének éves értékelése
Továbbtanulás
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4.7 A humán erőforrás fejlesztése
A fejezet célja: A megfelelő szakképzett munkaerő kiválasztásával, a munkatársak teljesítményének megerősítésével, javításával, ösztönzésével és fejlesztésével a szervezet célkitűzéseinek elérése.
A fejezet tartalma: A belépő új munkaerő kiválasztására és betanulására (figyelembe véve a
jogszabályokat, intézményünk küldetését, alapértékeit ill. a kiválasztás szempontjait)
eljárásrendet alkalmazunk.
Kiemelt szerepet kap az új munkatárs betanulása, amelyet egy patronáló személy külön
szabályozás alapján végez.
A működés szempontjából meghatározó partnerek-pedagógusok és nem pedagógus továbbképzésének fő dokumentuma a továbbképzési terv, mely az intézmény küldetésére és Pedagógiai Programra épül.
Az alapdokumentum alapján készítjük az éves beiskolázási tervet, melyben a partneri igények
is megjelennek. A pénzügyi fedezetét az éves költségvetési keret biztosítja.
A nem pedagógus továbbképzéséről a helyi szükségletek és lehetőségek figyelembevételével
az iskolavezetőség dönt.
A pedagógus alkalmazottak munkájának értékelési rendjét tartalmazó szabályozás:
Kapcsolódó részterület

A minőségi munka elvei

Hivatkozott dokumentum

SZMSZ

A fejezet tartalmára vonatkozó külső szabályozás

Tartalmi rész

A szabályozás neve

Alkalmazási feltételek
 Kinevezés
Kiválasztás, betanulás
KJT
KJT
KJT

A szabályozás ban hol
található?

16. -17.§
20.§
21.§ közalkalmazotti jogviszony létesítése
111. §

Munka Törvénykönyve
138/92. Korm. rendelet
Pedagógusok továbbképzése, szakvizsga,
7 éven- kénti
kötelezettség

Továbbképzés

20-21.§

KT

122.§ 3.bek.
19.§ 5.bek.

KT
138/92. Korm. Rend.
277/97. Korm.rend.

A továbbképzés /A továbbképzés teljesítése

41/1999. OM rendelet
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Tartalmi rész
 Kiemelt munkáért
járó kereset
kiegészítés

 Jutalom

A szabályozás neve

A szabályozás ban hol
található?

Ösztönző rendszer

KJT
138/92. Korm.rend.
KT
24/200. OM rendelet

67.§
118. § 10-12 bek.
77.§ 1-2.bek

KJT
A humán erőforrás fejlesztésére készített dokumentáció
Címe
Az eljárás azonosítója
Eljárásrend az emberi erőforrások kiválasztási és betanulási
rendjének működtetésére (pedagógus munkatárs)
Mi. 4.7.1
Mi.4.7.2
Mi. 4.7.3

Eljárásrend az emberi erőforrások kiválasztási és betanulási
rendjének működtetésére (nem pedagógus munkatárs)
A továbbképzési rendszer működtetésének eljárásrendje
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Címe

Az eljárás azonosítója

Az irányított önértékelés eljárásrendje

Mi. 4.3.2.

AZ IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS ELJÁRÁSRENDJE
1. Cél
A partnerközpontú minőségfejlesztés feltételeinek és eredményeinek rendszeres értékelésével az
intézmény erősségeinek és fejlesztendő területeink, folyamatainak meghatározása, az intézményi
működés partnerek elégedettségének és elvárásainak megfelelő folyamatos fejlesztése.

2. Felelősségi körök
Intézményvezető: Az irányított önértékelés eljárásrendjének betartása és betartatása, az
adatgyűjtéshez, adatfeldolgozáshoz és elemzéshez szükséges humán és tárgyi erőforrások
biztosítása, az érdekeltek tájékoztatása az értékelés eredményeir6l. Az értékelés alapján a
munkatársak minél szélesebb körű bevonásával fejlesztési célok és intézkedések
meghatározása és megvalósítása.
Minőségügyi felelős: az aktuális önértékelés folyamattervének elkészítése, az adatgyűjtés,
adatfeldolgozás, elemzés, célmegvalósítás tevékenységeinek koordinálása, fejlesztési
javaslatok előkészítése.
3. Az irányított önértékelés eljárásrendje
3.2. A pedagógiai munka és a partnerközpontú minőségfejlesztés stratégiai céljaihoz
kapcsolódóan intézményünk 4 évenként (először 2003. november 12. és 2004.
február 1 között) irányított önértékelést végez. Az önértékelés kiterjed az intézmény
adottságaira és az adottságokkal elért eredményekre. Az önértékeléssel feltárjuk az
intézmény erősségeit és fejlesztendő területeit folyamatait, idősoros elemzéssel
tendenciákat mutatunk be.

3.2. Értékelendő adottságok és eredmények:
13. Az intézményvezetés értékelése
14. Stratégia és operatív tervezés
15. A dolgozók irányításának értékelése
16. Az erőforrások értékelése
17. A folyamatok és a szabályozottság értékelése
18. A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje
19. A szervezeti kultúra értékelése
20. A munkatársak részvétele (bevonásának értékelése)
21. A külső partnerek elégedettsége
22. Belső partnerek elégedettsége
23. Közösségi, társadalmi szerepvállalás
24. Az intézmény oktatási nevelési eredményei
Az Önértékelés keretében elvégzendő elemzések alapján következtetéseket vonunk le,
célokat tűzünk ki és megtervezzük azok megvalósítását. Az irányított Önértékeléssel egy
következő időszak PDCA ciklusát indítjuk újra.

4. A MODELL KIÉPÍTÉSÉNEK IDŐSZAKÁBAN A TÁMOGATÓ CSOPORT
VEZETŐJE IRÁNYÍTJA ÉS ELLENŐRZI AZ IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS
KIÉPÍTÉSÉT. A MODELL KIÉPÍTÉSÉT KÖVETŐEN AZ INTÉZMÉNY
MINŐSÉGÜGYI FELELŐSE KÉSZÍTI ELŐ ÉS SZERVEZI MEG AZ ÖNÉRTÉKELÉS
FOLYAMATÁT.

5. A felmérést legalább 6 hónappal korábban elő kell készíteni. Az előkészítés magában
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foglalja az önértékelési cél, az elvárt kimenetek formájának pontos meghatározását, a
melléklet erőforrások, s az elvárt kimenetek formájának pontos meghatározását, a
mellékelt folyamatterv aktualizálásával és az értékelő csoport feladatra történő
felkészítésével.
6. Az irányított önértékelés keretében szükséges adatgyűjtés és az adatok kiértékelése az
először a TCS, ezt követően az értékelő csoport feladata.
7. Az értékelés eredményeiről a feldolgozást végzők szöveges leírást, adattáblákat és
grafikonokat készítenek az e1emzés és a későbbi összehasonlítások számára. Ki kell
mutatni az értékelési területeknek megfelelően részletezve az "adottságok" és az
"eredmények" vonatkozásában az erősségeket és a fejlesztendő területeket.
8. Az irányított önértékelés eredményeit a teljes alkalmazotti körrel az intézményvezető
ismerteti, ennek módjáról a vezetői értekezlet dönt.
9. A fejlesztendő területekkel kapcsolatos elemzések elvégzésre, a következtetések
levonására, a fejlesztési irányok és célok pontos meghatározására vagy teameket vagy
minőségi köröket bíz meg az intézményvezető amelyek elkészítik fejlesztendő
területekkel kapcsolatos elemzéseket. Ennek keretében elvégzik a valós helyzet, valamint
az elérni kívánt célállapot (és annak mérhető sikerkritériumai) közötti eltérések okainak
feltárását, elemzését, továbbá megtervezik a megvalósításhoz szükséges erőforrásokat, és
javaslatot tesznek a célok priorizálására és időtáv szerinti strukturálására. Eközben
szükség szerint konzultálnak az intézményvezetővel. Az ily módon elkészített
elemzéseket és célmeghatározásokat a munkatársak a kibővített intézményvezetéssel
megvitatja és dönt arról, mire szükséges azonnali vezetői intézkedést hozni, mit kell
beépíteni az intézmény stratégiai dokumentumaiba, illetve mire készüljenek el az
intézményi munkaterv mellékletét képező (vagy a munkatervbe beépülő) intézkedési
tervbe.
10. A vezetőségi döntésnek megfelelően a minőségi körök vagy teamek a célállapot elérésére
intézkedési tervet késztenek. Az intézkedési terveket az alkalmazotti kör fogadja el, és
valósítja meg. A munkát a minőségügyi felelős koordinálja, az intézményvezető ellenőrzi,
és az adott tanév végén átfogóan értékeli.
11. A felmérési, adatgyűjtési eszközök egy-egy példányát, az önértékelés Összesített és
elemzett eredményeit, a céllistát, az intézkedések tervét és azok megvalósításának
értékelési dokumentációját intézményünk iratkezelési szabályzata szerint az irattárba
illetve elektronikus úton, számítógépen tároljuk. Az elemzések és értékelések
eredményeiről az idősoros elemzések számára adatbázist alakítunk ki. Az adatok és a
szöveges Összegzések az intézmény dolgozói számára hozzáférhet6ek, ezt a
támogatócsoport vezetője, későbbiekben a minőségügyi felelős biztosítja.
12. Az eljárásrend felülvizsgálata és módosítása
Az eljárásrend módosítására az intézmény bármely alkalmazottja javaslatot tehet írásban vagy
szóban a Comenius 2000. Minőségfejlesztési program "Partnerközpontú Működés" modell
kiépítésének ideje alatt a támogató csoport vezetőjénél, későbbiekben az igazgató által
megbízott minőségügyi felelősnél.
A javaslatról az intézmény vezetője dönt.
Az intézményvezetés a mindenkori irányított Önértékelés elvégzését követő 15 napon belül
felülvizsgálja (és szükség szerint módosítja) az eljárásrendet.
5. Dokumentálás
Az irányított Önértékelés eljárásrendje a minőségügyi dokumentáció része. Az eljárásrendet
mellékleteivel együtt kell kezelni és nyilvántartani. A keletkező dokumentumok és
bizonylatok az irattárazás rendje szerint kezelendők, oly módon, hogy visszakeresésük
biztosított legyen. A modell kiépítését követően az eljárásrend az- intézmény szervezeti és
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működési szabályzatának mellékletét képezi.
1.sz. melléklet: Adatlap
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Címe

Az eljárás azonosítója
Mi. 4.3.2.1.

Adatlap

Adatlap
Adatok
Stratégiai és operatív tervezésbe
bevont munkatársak %-os aránya
Minőségfejlesztési rendszer
kidolgozása, működtetése
Közösségi programok,
rendezvények szervezésébe ,
lebonyolításába bevontak aránya

Értelmezés

Forrás

Az intézmény oktatási-nevelési
eredményei (12)

Közösségi, társadalmi szerepválallás (11)

Felelős

Pedagógiai program,
tanterv, munkatervek
stb. készítése,
felülvizsgálata

Tanév végi beszámoló
Igazgató
létszámadatai

Feladatmegoldó teamek

Tanévvégi beszámoló Igazgató

Iskolai rendezvények

Tanévvégi beszámoló,
Igazgató
munkaterv

Szülők és tanulók elégedettségi
mutatói
Belső mutatószámok:
Szülői panaszok (db)
Tanulói panaszok (db)

Elégedettségi
vizsgálat eredményei

Mérésügyi
felelős

Az írásban benyújtott szülői és tanuló
panaszok

Igazgató

Akik nem nálunk
kaptak az adott
Az iskolát önként elhagyók száma:
tanévben
bizonyítványt
a) lakhely változás miatt
Tanulói nyilvántartás
b) egyéb ok miatt
Közvetett mutatók
a) Munkaügyi panaszok száma
Írásos anyagok
b) Nem kötelező belső
Kirándulások, kulturális
rendezvényeken részt vevők száma programok, stb.

Iskolatitkár

Az intézmény által szervezett
rendezvények száma.
Rendezvények, ahol az intézmény
diákjai fellépnek,

Osztály-főnökök
beszámolói

Igazgatóhelyettes

A következő iskolaszintre felvettek
aránya

Iskolatitkár
nyilvántartása

Iskolatitkár

Tanulmányi átlagok

Igazgatóhelyettes
statisztikája

Ig.h.

Osztályfőnökök
statisztikája

Ig.h.

Belső
partnerek
elégedettsége (10)

Külső partnerek elégedet-tsége (9)

A munkatársak
részvétele (bevonásának
értékelése) (8)

Terület

Tanévre vonatkozóan

Igazgató
Iskolatitkár

Figyelembe veendő:
Kistérségi versenyek:
1-3. helyezett
Tanulmányi- és sportversenyek

Megyei versenyek
1-10. helyezett
Országos versenyek:
1-20. helyezett
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Az eljárás azonosítója
Mi. 4.1.1.

Címe
Jogi megfeleléshez kapcsolódó eljárásrend
Jogi megfeleléshez kapcsolódó eljárásrend

5. Cél: az intézmény használói számára biztosítani, hogy az intézmény működését
szabályozó jogi dokumentumok hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény
alkalmazottai ismerjék és betartsák.
6. Felelősségi körök
Intézményvezető: gondoskodik arról, hogy az intézmény jogszerűen működjön, biztosítja a jogi dokumentumokhoz való hozzáférhetőséget, a megismerést és a betartást.
Alkalmazottak: ismerik az intézmény működését szabályozó alapvető jogi dokumentumokat, szabályozókat, rendeleteket, továbbá az egyéb belső szabályozókat, és be is
tartják azokat.
7. Alapvető jogi szabályozók
 A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv.
 A többször módosított 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási
intézmények működéséről
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. tv.
 Szervezeti és működési szabályzat
 Pedagógiai program
 Intézményi minőségirányítási program
 Házirend
8. A megismerés biztosítása

8.1. A közlönyökben, illetve egyéb formában az intézményhez érkező információk
tartalmát elsőként az igazgató tekinti át. A működést befolyásoló fontos információt a faliújságon közzé teszi. Amennyiben az előírások tartalma
pedagógiai jellegű, úgy megismertetési célból tantestületi értekezleten
tájékoztatja az alkalmazottakkal.
8.2. A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul
meg az intézményben. Egyrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogi
dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos
figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó belső ellenőre is.
Másrészt az intézmény igazgatója az érdekképviseleti fórum - közalkalmazotti
tanács – számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi.
6. A megismerés eljárásrendje
5.11.
Az intézmény jogi szabályozóit az alkalmazottak számára teljes
terjedelemben hozzáférhetővé kell tenni elektronikus vagy nyomtatott
formában.
5.12.
A titkársági irodában, a könyvtárban kikérhető bármely dokumentum.
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5.13.
Az alkalmazottak a fenti szabályozókat az intézmény területéről nem
vihetik ki, azokról feljegyzéseket azonban készíthetnek.
5.14.
A dokumentumokban történő változásokról az intézményvezető
tájékoztatja a munkatársakat.
5.15.
A pedagógiai programot, a minőségirányítási programot, a szervezeti és
működési szabályzatot és a házirendet nyilvánossá tesszük. (Kt. 40.§ (12), 44.§
(2)) 5.6 A házirend egy példányát beiratkozáskor átadjuk a szülőnek,
tanulónak.
5.16.
A jogi szabályozók könyvtárban történő elhelyezésévei biztosítjuk a
szülőnek és tanulónak azt a jogát, hogy megismerjék a pedagógiai programot,
hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.
5.17.
Kérésre intézményünk dolgozói szóbeli tájékoztatást adnak a
dokumentumok tartalmáról a tanuló vagy a szülő számára.
5.18.
A MIP 4.1.1 fejezete tartalmazza a fenti szabályozókon kívüliek tárolási
helyét, formáját.
5.19.
Az eljárás rend módosítása, felülvizsgálata. Az intézményvezetés az éves
munkaterv elkészítése előtt felülvizsgálja az eljárásrendet, szükség esetén
módosítja azt.
5.20. Kapcsolódó dokumentum: Intézményi Minőségirányítási Program.
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Az eljárás azonosítója
Mi. 4.1.1.1.

Címe
PP felülvizsgálatának eljárásrendje

A pedagógiai program felülvizsgálatának eljárásrendje
4. Cél: az intézmény stratégiai tervezési folyamatának szabályozása, a pedagógiai
program érvényességének és jogszerűségének biztosítása.
5. Felelősségi és hatáskörök: Az intézményvezető felelős a tevékenység elvégzéséért, a
munkacsoport(ok) megalakításáért. A megalakult munkacsoport(ok) elvégzi(k) a PP
felülvizsgálatához kapcsolódó tevékenységeket. SZM képviselők elfogadják a
változásokat, a diákok információkat kapnak.
6. Eljárásrend
3.15. A PP teljes körű felülvizsgálata 5 évenként esedékes (legközelebb 2008-ban). Első
lépésként az iskola vezetése áttanulmányozza a Kt-t és a szükséges törvényi szabályozásokat.
3.16. A kibővített iskolavezetőség feltérképezi, majd azonosítja a PP módosításra,
kiegészítésre szoruló területeit, ismerteti a tantestülettel.
3.17. Szeptember közepén megalakulnak a munkacsoportok.
3.18. Szeptember végén a munkacsoportok felülvizsgá1ási témakört választanak
maguknak.
3.19. Október elején az igazgató alkalmazotti értekezleten tájékoztatja a kollégákat a
munkacsoportok megalakulásáról, és az első olvasat elkészítésének és
előterjesztésének időpontjáról.
3.20. A munkacsoportok október végéig elvégzik a kijelölt területek elemzését.
3.21. November közepéig a csoportok együttesen és kölcsönösen megbeszélik módosító
javaslataikat és összehasonlítják.
3.22. November közepén alkalmazotti értekezleten a munkacsoportok ismertetik elemzéseiket és módosító javaslataikat, melyeket a tantestület megvitat.
3.23. Amennyiben a tantestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések
bekerülnek a programba. Ha korrekció szükséges, a munkacsoportok elvégzik azt
egy héten belül.
3.24. Az így kiegészített pedagógiai programot szülői munkaközösségi
elfogadtatjuk, DÖK ülésen a tanulókkal is megismertetjük.

ülésen

3.25. December közepén az iskolavezetés ellenőrzi és összeveti a teljes programot a törvényi előírásokkal. Amennyiben a kiegészített pedagógiai program megfelel a törvényi
előírásoknak, akkor bővíthető. Ha hiányok adódnak, a munkacsoportok pótolják.
3.26. Január közepén az igazgató testületi vitára és elfogadásra bocsátja a PP fejlesztési
módosításait. Ha a tantestület nem ért egyet a módosításokkal visszairányítja az adott
munkacsoporthoz.
3.27. Elfogadás után, január végén a végleges programot az igazgató megismerteti
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közvetlen partnereinkkel (szülők, gyerekek) különböző fórumokon.
3.28. Az igazgató a második félév elején a módosított PP-t felterjeszti az önkormányzathoz elfogadásra.
4. A keletkezett dokumentumok és bizonylatok
A bizonylat neve
A PP módosításra
szoruló területe, folyamatai
Megalakult munkacsoportok listája
A területekhez rendelt
munkacsoportok
Módosító javaslatok,
kiegészítések
Kiegészített PP

Kitöltő/készítő

Megőrzési
hely

Intézményvezetőség

Minőségügyi
kézikönyv

Minőségügyi
kézikönyv
Minőségügyi
kézikönyv
Minőségügyi
Munkacsoportok
kézikönyv
Minőségügyi
Munkacsoportok
kézikönyv
Munkacsoport
vezetője
munkacsoport
vezetője
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Megőrzési
Másolatot kap
idő
1 év

Munkacsoportok

1 év

Igazgató

1 év

Igazgató

1 év

Igazgató

5 év

Könyvtár, titkársági iroda
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Az eljárás azonosítója
Mi. 4.2.1.

Címe
Eljárásrend a stratégiai tervezéshez

Eljárásrend a stratégiai tervezéshez
Dokume
SZMSZ
PP
ntum
Igazgató Igazgató
Felelős
SZMK , DÖK
Vélemé
nyezési
joga
van
SZMK ,
Egyetér
DÖK
tési joga van
Szakalkal Szakalkalmazotti
Elfogad
értekezlet
mazotti
ási joga van
értekezlet
Országos
Jóváhag
közoktatási
yás előtt
Jóváhag

szakértő
Fenntartó Fenntartó

IMIP
Igazgató
SZMK , DÖK

HÁZIR
END
Igazgató

SZMK , DÖK
Közalkalmazotti Szakalkalmazotti
közösség
értekezlet

Fenntartó

Fenntartó

Nyilvánosságra
kell hozni

Nyilvánosságra
kell hozni

yás
Nyilváno Nyilvánosságra
Jóváhag
sságra kell hozni kell hozni
yás után
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Az eljárás azonosítója
Mi. 4.2.2.

Címe
Az éves munkaterv elkészítésének
eljárásrendje

Az éves munkaterv elkészítésének eljárásrendje
1. Cél: az intézmény munkájának kiszámíthatóságának és megbízhatóságának
biztosítása, ahol előreláthatóak a tervezhető események. A feladatokhoz rendelt
felelősök, határidők pontos megjelölésével minden dolgozó számára egyértelművé
tenni a munka szervezését, irányítását, ütemezését.
2. Felelősségi körök: Az intézményi éves munkaterv elkészítéséért az igazgató
felelős. Közvetlen résztvevői: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösségek
vezetői, minőségügyi felelős, DÖK-segítő tanár, gyermekvédelmi felelős.
3. Határidő: Minden tanév szeptember 1.
4. Eljárásrend:

.1 A munkatervet az alakuló értekezlet és a tanév megkezdése közötti
időszakban kell végleges formájában elkészíteni. Ez alatt az időszak
alatt kell érdemi vitáját lefolytatni, a javaslatokat beépíteni és
elfogadni.
.2 A munkatervet a szakalkalmazotti értekezlet véleményezi és fogadja
el. A munkaterv életbelépéséhez a tantestületi elfogadottságnak
legalább 51 %-osnak kell lennie.
.3 A munkaterv az elfogadás napjától érvényes.
.4 A munkatervet nyilvánosságra kell hozni.
.5 A munkatervet, valamint az elfogadásáról készült jegyzőkönyvet meg
kell küldeni a fenntartónak.
.6 A munkaterv változtatása év közben a szakalkalmazotti értekezlet
egyetértésével lehetséges.
.7 A változtatást a munkaterveken (nyilvános és irattári példányon is) át
kell vezetni.
6. A munkaterv készítésének lépései
5.1. A tanév céljainak meghatározása
 A stratégiai célokból az aktuális tanévre lebontott célok meghatározása
 Az előző tanév év végi értékelésekor meghatározott célok
5.11. A feladatok meghatározása


Aktuális jogszabályok figyelembe vétele, a tanév rendjéről szóló rendelet,
fenntartói rendelkezésekből adódó feladatok



Ismétlődő feladatok



Előző évi vizsgálatok eredményeiből adódó (minőségügyi) feladatok



A minőségfejlesztés feladatai (mérések, vizsgálatok terve)
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Speciális, egyedi feladatok a tanévben



Projektek



Előző tanévről áthúzódó feladatok



Tanítás nélküli munkanapok programja



Munkaközösségek munkaterveiben megjelenő feladatok

5.12. Az egyes feladatok időtartamának megbecsülése.
5.13. Erőforrás tervezés:
A tervezett feladatok kinek milyen leterhelést adnak, hol van szabad kapacitás?
Mely feladatok milyen pénzügyi és tárgyi eszközöket igényelnek, és azokat
milyen forrásból tudjuk biztosítani? Erőforráshiány esetén szükséges a feladatmeghatározást megismételni, áttekinteni.
5.14. Felelősök kijelölése a feladatokhoz
5.15. Határidők rendezése - időterv készítése.
5.16. Eseménynaptár elkészítése.
5.17. Ellenőrzési terv elkészítése (KI,
ellenőrizni?)

MIT, MIKOR, MILYEN MÓDSZERREL

fog

5.18. Vita a munkatervről. Amennyiben a szakalkalmazotti értekezlet nem a
meghatározott arányban fogadja el a munkatervet, akkor az elfogadhatóság
irányában módosítani szükséges.
5.19. Elfogadás után a munkatervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni, a
fenntartó számára meg kell küldeni.
6. Dokumentáció
Bejövő dokumentumok:
a) Tanév végi értékelő beszámoló és jegyzőkönyv (tartalmazza az éves
vizsgálatok, mérések eredményeit)
b) A MIP és a PP
c) Munkaközösségek előzetes munkatervei
d) Önkormányzati feladatok határidői (fenntartói utasítások)
Készülő dokumentumok:
e) Intézményi munkaterv, melynek elemei:
f)

Ellenőrzési terv

g) Eseménynaptár
h) Minőségfejlesztési terv
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Az eljárás azonosítója
Mi. 4.3.1.

Címe

A vezetői ellenőrzés eljárásrendje

A vezetői ellenőrzés eljárásrendje
8. Célja: adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez.
9. Felelősség és hatáskörök: A vezető felelős az ellenőrzés megszervezéséért. A folyamat
elején meghatározza vezetőtársai segítségével az általános vezetői ellenőrzés területeit,
szempontjait, delegálását gyakoriságát és módszereit.
10. Eljárásrendje:
10.1.Az iskolavezetés augusztus végén kiválasztja az ellenőrzött területeket.
10.2.Szeptember elején elkészítik az éves ellenőrzési tervet.
10.3.Az igazgató szeptember elején ismerteti az éves ellenőrzési tervet az alkalmazotti közösséggel szakalkalmazotti értekezleten.
10.4.Szeptember elején az ellenőrzésért felelős személyeket megbízza az igazgató. A
megbízással egy időben az igazgató meghatározza a beszámolók idejét.
10.5.Az ellenőrzés időben ütemezett végrehajtása.
10.6.Az ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése az ellenőrzés után 1 héten belül.
10.7.Az ellenőrzést végző személy javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására.
10.8.Az ellenőrzést végző személy beszámol az ellenőrzés tapasztalatairól az igazgatónak.
10.9.Az ellenőrzés eredményeinek adattárba helyezése az ellenőrzési folyamat végén,
amely majd az értékelési folyamat bemenete lesz.
11. Kapcsolódó dokumentumok:
Intézményi éves munkaterv
Minőségügyi dokumentumok
Tanév végi beszámolók
Önkormányzati minőségirányítási program
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Címe

Az eljárás azonosítója

Az irányított önértékelés eljárásrendje

Mi. 4.3.2.

AZ IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS ELJÁRÁSRENDJE
1. Cél
A partnerközpontú minőségfejlesztés feltételeinek és eredményeinek rendszeres értékelésével az
intézmény erősségeinek és fejlesztendő területeink, folyamatainak meghatározása, az intézményi
működés partnerek elégedettségének és elvárásainak megfelelő folyamatos fejlesztése.

2. Felelősségi körök
Intézményvezető: Az irányított önértékelés eljárásrendjének betartása és betartatása, az
adatgyűjtéshez, adatfeldolgozáshoz és elemzéshez szükséges humán és tárgyi erőforrások
biztosítása, az érdekeltek tájékoztatása az értékelés eredményeiről. Az értékelés alapján a
munkatársak minél szélesebb körű bevonásával fejlesztési célok és intézkedések
meghatározása és megvalósítása.
Minőségügyi felelős: az aktuális önértékelés folyamattervének elkészítése, az adatgyűjtés,
adatfeldolgozás, elemzés, célmegvalósítás tevékenységeinek koordinálása, fejlesztési
javaslatok előkészítése.
3. Az irányított önértékelés eljárásrendje
3.3. A pedagógiai munka és a partnerközpontú minőségfejlesztés stratégiai céljaihoz
kapcsolódóan intézményünk 4 évenként (először 2003. november 12. és 2004.
február 1 között) irányított önértékelést végez. Az önértékelés kiterjed az intézmény
adottságaira és az adottságokkal elért eredményekre. Az önértékeléssel feltárjuk az
intézmény erősségeit és fejlesztendő területeit folyamatait, idősoros elemzéssel
tendenciákat mutatunk be.

3.2. Értékelendő adottságok és eredmények:
25.
26.
27.
28.

Az intézményvezetés értékelése
Stratégia és operatív tervezés
A dolgozók irányításának értékelése
Az erőforrások értékelése

29. A folyamatok és a szabályozottság értékelése
30. A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje
31. A szervezeti kultúra értékelése
32. A munkatársak részvétele (bevonásának értékelése)
33. A külső partnerek elégedettsége
34. Belső partnerek elégedettsége
35. Közösségi, társadalmi szerepvállalás
36. Az intézmény oktatási nevelési eredményei
Az Önértékelés keretében elvégzendő elemzések alapján következtetéseket vonunk
le, célokat tűzünk ki és megtervezzük azok megvalósítását. Az irányított
Önértékeléssel egy következő időszak PDCA ciklusát indítjuk újra.

3.11.

A MODELL KIÉPÍTÉSÉNEK IDŐSZAKÁBAN A TÁMOGATÓ CSOPORT

VEZETŐJE IRÁNYÍTJA ÉS ELLENŐRZI AZ IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS
KIÉPÍTÉSÉT. A MODELL KIÉPÍTÉSÉT KÖVETŐEN AZ INTÉZMÉNY
MINŐSÉGÜGYI FELELŐSE KÉSZÍTI ELŐ ÉS SZERVEZI MEG AZ
ÖNÉRTÉKELÉS FOLYAMATÁT.
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A FELMÉRÉST LEGALÁBB 6 HÓNAPPAL KORÁBBAN ELŐ KELL
KÉSZÍTENI. AZ ELŐKÉSZÍTÉS MAGÁBAN FOGLALJA AZ ÖNÉRTÉKELÉSI
CÉL, AZ ELVÁRT KIMENETEK FORMÁJÁNAK PONTOS MEGHATÁROZÁSÁT,
A MELLÉKLET ERŐFORRÁSOK, S AZ ELVÁRT KIMENETEK FORMÁJÁNAK
PONTOS
MEGHATÁROZÁSÁT,
A
MELLÉKELT
FOLYAMATTERV
AKTUALIZÁLÁSÁVAL ÉS AZ ÉRTÉKELŐ CSOPORT FELADATRA TÖRTÉNŐ
FELKÉSZÍTÉSÉVEL.

3.12.

AZ IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS KERETÉBEN SZÜKSÉGES
ADATGYŰJTÉS ÉS AZ ADATOK KIÉRTÉKELÉSE AZ ELŐSZÖR A TCS, EZT
KÖVETŐEN AZ ÉRTÉKELŐ CSOPORT FELADATA.

3.13.

AZ ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEIRŐL A FELDOLGOZÁST VÉGZŐK
SZÖVEGES LEÍRÁST, ADATTÁBLÁKAT ÉS GRAFIKONOKAT KÉSZÍTENEK AZ
E1EMZÉS ÉS A KÉSŐBBI ÖSSZEHASONLÍTÁSOK SZÁMÁRA. KI KELL
MUTATNI AZ ÉRTÉKELÉSI TERÜLETEKNEK MEGFELELŐEN RÉSZLETEZVE
AZ "ADOTTSÁGOK" ÉS AZ "EREDMÉNYEK" VONATKOZÁSÁBAN AZ
ERŐSSÉGEKET ÉS A FEJLESZTENDŐ TERÜLETEKET.

3.14.

AZ IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEIT A TELJES
ALKALMAZOTTI KÖRREL AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ ISMERTETI, ENNEK
MÓDJÁRÓL A VEZETŐI ÉRTEKEZLET DÖNT.

3.15.

FEJLESZTENDŐ TERÜLETEKKEL KAPCSOLATOS ELEMZÉSEK
ELVÉGZÉSRE, A KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSÁRA, A FEJLESZTÉSI
IRÁNYOK ÉS CÉLOK PONTOS MEGHATÁROZÁSÁRA VAGY TEAMEKET
VAGY MINŐSÉGI KÖRÖKET BÍZ MEG AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ AMELYEK
ELKÉSZÍTIK
FEJLESZTENDŐ
TERÜLETEKKEL
KAPCSOLATOS
ELEMZÉSEKET. ENNEK KERETÉBEN ELVÉGZIK A VALÓS HELYZET,
VALAMINT AZ ELÉRNI KÍVÁNT CÉLÁLLAPOT (ÉS ANNAK MÉRHETŐ
SIKERKRITÉRIUMAI) KÖZÖTTI ELTÉRÉSEK OKAINAK FELTÁRÁSÁT,
ELEMZÉSÉT, TOVÁBBÁ MEGTERVEZIK A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES
ERŐFORRÁSOKAT, ÉS JAVASLATOT TESZNEK A CÉLOK PRIORIZÁLÁSÁRA
ÉS IDŐTÁV SZERINTI STRUKTURÁLÁSÁRA. EKÖZBEN SZÜKSÉG SZERINT
KONZULTÁLNAK
AZ
INTÉZMÉNYVEZETŐVEL.
AZ ILY MÓDON
ELKÉSZÍTETT
ELEMZÉSEKET
ÉS
CÉLMEGHATÁROZÁSOKAT
A
MUNKATÁRSAK A KIBŐVÍTETT INTÉZMÉNYVEZETÉSSEL MEGVITATJA ÉS
DÖNT ARRÓL, MIRE SZÜKSÉGES AZONNALI VEZETŐI INTÉZKEDÉST HOZNI,
MIT KELL BEÉPÍTENI AZ INTÉZMÉNY STRATÉGIAI DOKUMENTUMAIBA,
ILLETVE MIRE KÉSZÜLJENEK EL AZ INTÉZMÉNYI MUNKATERV
MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ (VAGY A MUNKATERVBE BEÉPÜLŐ) INTÉZKEDÉSI
TERVBE.

3.16.

A

A VEZETŐSÉGI DÖNTÉSNEK MEGFELELŐEN A MINŐSÉGI KÖRÖK
VAGY TEAMEK A CÉLÁLLAPOT ELÉRÉSÉRE INTÉZKEDÉSI TERVET
KÉSZTENEK. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEKET AZ ALKALMAZOTTI KÖR
FOGADJA EL, ÉS VALÓSÍTJA MEG. A MUNKÁT A MINŐSÉGÜGYI FELELŐS
KOORDINÁLJA, AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ ELLENŐRZI, ÉS AZ ADOTT TANÉV
VÉGÉN ÁTFOGÓAN ÉRTÉKELI.

3.17.

FELMÉRÉSI, ADATGYŰJTÉSI ESZKÖZÖK EGY-EGY PÉLDÁNYÁT, AZ
ÖNÉRTÉKELÉS ÖSSZESÍTETT ÉS ELEMZETT EREDMÉNYEIT, A CÉLLISTÁT,
AZ INTÉZKEDÉSEK TERVÉT ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSI
DOKUMENTÁCIÓJÁT INTÉZMÉNYÜNK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

3.18.A
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SZERINT AZ IRATTÁRBA ILLETVE ELEKTRONIKUS ÚTON, SZÁMÍTÓGÉPEN
TÁROLJUK. AZ ELEMZÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK EREDMÉNYEIRŐL AZ
IDŐSOROS ELEMZÉSEK SZÁMÁRA ADATBÁZIST ALAKÍTUNK KI. AZ
ADATOK ÉS A SZÖVEGES ÖSSZEGZÉSEK AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI
SZÁMÁRA HOZZÁFÉRHETŐEK, EZT A TÁMOGATÓCSOPORT VEZETŐJE,
KÉSŐBBIEKBEN A MINŐSÉGÜGYI FELELŐS BIZTOSÍTJA.

4. AZ ELJÁRÁSREND FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA
AZ ELJÁRÁSREND MÓDOSÍTÁSÁRA AZ INTÉZMÉNY BÁRMELY
ALKALMAZOTTJA JAVASLATOT TEHET ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN A COMENIUS
2000. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM "PARTNERKÖZPONTÚ MŰKÖDÉS"
MODELL KIÉPÍTÉSÉNEK IDEJE ALATT A TÁMOGATÓ CSOPORT VEZETŐJÉNÉL,
KÉSŐBBIEKBEN AZ IGAZGATÓ ÁLTAL MEGBÍZOTT MINŐSÉGÜGYI
FELELŐSNÉL. A JAVASLATRÓL AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE DÖNT. AZ
INTÉZMÉNYVEZETÉS A MINDENKORI IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS
ELVÉGZÉSÉT KÖVETŐ 15 NAPON BELÜL FELÜLVIZSGÁLJA (ÉS SZÜKSÉG
SZERINT MÓDOSÍTJA) AZ ELJÁRÁSRENDET.

5. Dokumentálás
Az irányított Önértékelés eljárásrendje a minőségügyi dokumentáció része. Az eljárásrendet
mellékleteivel együtt kell kezelni és nyilvántartani. A keletkező dokumentumok és
bizonylatok az irattárazás rendje szerint kezelendők, oly módon, hogy visszakeresésük
biztosított legyen. A modell kiépítését követően az eljárásrend az- intézmény szervezeti és
működési szabályzatának mellékletét képezi.
1.sz. melléklet: Adatlap
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Címe

Az eljárás azonosítója
Mi. 4.3.2.1.

Adatlap

Adatlap

Az intézmény oktatási-nevelési
eredményei

Közösségi, társadalmi szerepválallás

Belső
partne-rek
elégedettsége

Külső partnerek elégedet-tsége

A munkatársak
részvétele (bevonásának
értékelése)

Terület

Adatok
Stratégiai és operatív tervezésbe
bevont munkatársak %-os aránya
Minőségfejlesztési rendszer
kidolgozása, működtetése
Közösségi programok,
rendezvények szervezésébe ,
lebonyolításába bevontak aránya

Értelmezés

Forrás

Felelős

Pedagógiai program,
tanterv, munkatervek
stb. készítése,
felülvizsgálata

Tanév végi beszámoló
Igazgató
létszámadatai

Feladatmegoldó teamek

Tanévvégi beszámoló Igazgató

Iskolai rendezvények

Tanévvégi beszámoló,
Igazgató
munkaterv

Szülők és tanulók elégedettségi
mutatói
Belső mutatószámok:
Szülői panaszok (db)
Tanulói panaszok (db)

Elégedettségi
vizsgálat eredményei

Mérésügyi
felelős

Az írásban benyújtott szülői és tanuló
panaszok

Igazgató

Akik nem nálunk
kaptak az adott
Az iskolát önként elhagyók száma:
tanévben
bizonyítványt
a) lakhely változás miatt
Tanulói nyilvántartás
b) egyéb ok miatt
Közvetett mutatók
a) Munkaügyi panaszok száma
Írásos anyagok
b) Nem kötelező belső
Kirándulások, kulturális
rendezvényeken részt vevők száma programok, stb.

Iskolatitkár

Az intézmény által szervezett
rendezvények száma.
Rendezvények, ahol az intézmény
diákjai fellépnek,

Osztály-főnökök
beszámolói

Igazgatóhelyettes

A következő iskolaszintre felvettek
aránya

Iskolatitkár
nyilvántartása

Iskolatitkár

Tanulmányi átlagok

Igazgatóhelyettes
statisztikája

Ig.h.

Osztályfőnökök
statisztikája

Ig.h.

Tanévre vonatkozóan

Igazgató
Iskolatitkár

Figyelembe veendő:
Kistérségi versenyek:
1-3. helyezett
Tanulmányi- és sportversenyek

Megyei versenyek
1-10. helyezett
Országos versenyek:
1-20. helyezett
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Az eljárás azonosítója
Mi. 4.3.3

Címe
Az éves értékelés elkészítésének eljárásrendje

Az éves értékelés elkészítésének eljárásrendje
4. Célja: Az intézmény működésének, a szabályozásoknak és a partneri
elvárásoknak való megfelelés és a szükséges módosítások feltárása.
5. Felelősség és hatáskörök
Elkészítéséért az igazgató felelős. A területek felelősei határidőre elkészítik az
érintett terület értékelését az igazgató részére. Az intézményvezető informálja a
tantestületet és a fenntartót.
6. Eljárásrend
3.9. Az igazgató május harmadik hetében felkéri az értékelésben érintett
területek felelőseit beszámolóik elkészítésére. A beszámolók
elkészítésének alapja az éves munkatervük megvalósulásának mértéke.
3.10. Júniusban az igazgatóhelyettes, munkaközösség- vezetők, a DÖK és
ifjúságvédelmi felelős, a minőségügyi felelős, az intézkedési tervek
felelősei elkészítik éves beszámolójukat.
3.11. Az igazgató összegzi a vezetői ellenőrzés eredményeit, értékeli a
tantestület tagjainak munkáját, ismerteti a megváltozott körülményeket
(tárgyi, személyi). Az igazgatóhelyettes összesíti az osztályok statisztikáit.
A minőségügyi felelős beszámol az aktuális statisztikai adatokról.
3.12. Az igazgató összegzi az éves beszámolót. Dokumentum elemzéssel
ellenőrzi a feladattervek, célkitűzések megvalósulását.
3.13. A tanévzáró értekezleten a 3.2. pontban megjelölt felelősök beszámolnak
éves munkájukról. A beszámolók alapján az igazgató összegzi, értékeli a
tanév munkáját.
3.14. Ezek után a szakalkalmazotti értekezlet tagjai hozzászólnak, véleményt
mondanak az elhangzottakról.
3.15. A szakalkalmazotti értekezlet elfogadja a tanév végi beszámolót.
3.16. Az igazgató gondoskodik róla, hogy az éves beszámoló a fenntartóhoz
kerüljön.
4. Felülvizsgálat
A minőségügyi felelős a tanévzáró értekezlet után, júniusban ellenőrzi az éves
beszámoló elkészítésének lépéseit, ahol szükséges, javaslatokat tesz a korrekciókra,
melyek beépülnek a következő éves tervezésbe.
5. Dokumentálás
Az éves beszámolókat, jegyzőkönyvet, intézményi éves beszámolót a bizonylatok
kezelésének általános szabályai szerint kell kezelni és nyilvántartani.
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Az eljárás azonosítója
Mi. 4.4.2.

Címe

A partneri igény- és elégedettségmérés eljárásrendje

A partneri igény- és elégedettségmérés eljárásrendje
6. Cél: Meghatározott partneri kör elégedettségének és igényeinek felmérését
biztosító folyamat szabályozott működtetése.
7. Hivatkozás: A COMENIUS 2000. Minőségfejlesztési program 1. modell 3.4.
pontja kimondja: "Az intézmény írja le a partnerek igényeinek meghatározási
folyamatát!"
8. Érvényessége: a közvetlen partneri körre vonatkozik. A többi partner esetében
a kapcsolattartás keretében gyűjtünk információkat.
9. Felelősségi körök: A minőségügyi felelős megszervezi a mérés folyamatát,
lebonyolítását irányítja. Munkatársak az adatok felvételében, és az
adatfeldolgozásban vesznek részt.
10. Az igény- és elégedettségmérés folyamatának leírása
5.1. A modellkiépítés időszakában a támogató csoport vezetője irányítja és
ellenőrzi a folyamat feladatait. A későbbiekben az intézmény vezetője
bízza meg a mérési felelőst az éves munkaterve elkészítésekor.
5.2. A megbízott mérési felelős részére a szükséges iratokat hozzáférhetővé
kell tenni. Ezek: felmérési eszközök egy-egy példánya, az előző mérések
összesített és kiértékelt eredményei, melyeket az intézmény iratkezelési
szabályzata szerint kell kezelni.
5.3. A mérést legalább 30 nappal korábban elő kell készíteni. A mérési
folyamattervet aktualizálni kell, az eszközöket megfelelő példányban el
kell készíteni, fel kell készíteni az adatgyűjtésben, feldolgozásban és
kiértékelésben közreműködőket. Megbízásukat írásban át kell adni.
5.4. Az eljárásrend melléklete tartalmazza a különböző partnercsoportok
mérési területeit, gyakoriságát, módját, eszközeit, a mintavételi eljárását,
az elfogadási kritériumokat.
5.5. A felmérésben részt vett valamennyi érdekelt felet a mérést követő 3
hónapon belül tájékoztatja az intézmény a mérési eredményekről. A
tájékoztatás formái: szóban vagy írásos formában. Megjelöljük azt a
forrást is, amelyből bővebben tájékozódhat a részletek iránt érdeklődő
partner.
5.6. A feldolgozás és kiértékelés után a kitöltött kérdőíveket, felmérési
eszközöket az intézmény megsemmisíti. Felelős: az intézményvezető és
a mérési felelős.
5.7. A felmérés ismételhetőségét biztosítja az eljárásrend betartása. Az
összehasonlíthatóság feltételeként valamennyi partnert érintő közös
területek, kérdések szerepelnek a mérőeszközeinken. A méréseket
hasonló nagyságú és összetételű mintán végezzük. A vizsgálati eszköz
kérdéseit (itemeit) a későbbiekben legfeljebb 50%-ban változtatjuk, a
frissítés lehetőségével él az intézmény.
5.8. Minden 4. évben (legközelebb 2006-ban) az első mérés alkalmával alkalmazott
kérdőívvel és azonos mintavételi eljárással vizsgáljuk az elégedettséget a
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tanulók, a szülők és az alkalmazottak körében.
5.9. Az információk csoportosítását partnerenként és összesített módon is
elvégezzük az igényekre, az ezek kielégítésével való elégedettségre és
elégedetlenségre vonatkozóan.
5.10. A mérések során kapott adatok csak a felmérés céljára használhatók fel. Az
adatok védelméről és bizalmas kezeléséről az intézményvezető és a mérési
felelős gondoskodik.
6. Az eljárásrend módosítása
Az intézmény bármely alkalmazottja javaslatot tehet írásban vagy szóban a támogató
csoport vezetőjénél (későbbiekben az igazgató által megbízott mérési felelősnél) az
eljárásrend módosítására. A javaslatról az intézmény vezetője dönt.
7. Felülvizsgálat
Az intézményvezetés az éves munkaterv elkészítése előtt felülvizsgálja az eljárásrendet.
Szükség esetén módosítja azt.
8. Dokumentálás
A partneri igény- és elégedettségmérés eljárásrendjét a bizonylatok kezelésének általános
szabályai szerint kell kezelni és nyilvántartani.
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Az eljárás azonosítója
Mi. 4.4.2.1.

Címe
Mérési rend táblázat

Mérési rend táblázat
Partnerek
megnevezése

Mérés
módszere

Mintavételi
eljárás

Kérdőív zárt és
nyitott
kérdésekkel
Tanulók az 5-8. Kérdőív zárt és
nyitott
évfolyamon
kérdésekkel
Csoportos
Gyermekek az
interjú, zárt
1. évfolyamon
kérdőív
Tanulók a 2. és Csoportos
interjú,
zárt
4. évfolyam
kérdőív
Kérdőív zárt és
nyitott
Szülők
kérdésekkel

Pedagógusok,
alkalmazottak

Fenntartó

4

Kérdőív zárt és
nyitott
kérdésekkel

Mérés
gyakorisága

100%

100%

100%

100%

100%
1 fenntartó 3
képviselőjével 100%

A későbbiekben a megbízott mérési felelős.
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Sikerkritériumok
(visszaküldött
kérdőívek
alapján)
50%

Első mérés:
január
második
hetében.
Évente:
december 15. és
január 15.
között

50%

A mérést végző
személyek neve,
felelős
megnevezése
4

TCS

Osztályfőnöki
MK vezetők

Partnerek
tájékoztatása

A
megkérdezet
t

partnerek
tájékoztatása a
felmérések
50%
elemzése, értékOsztálytanító lése, összehasonlítása
50%
után történik,
ennek megszer50%
Osztályfőnökök vezése a TCS
feladata.
Tájékoztatás:
2 válaszadó
TCS A tantestületi
értékelő
értekezletet
követő 3
hónapon belül.

A nevelőtestület
tájékoztatása

A
nevelőtestül
et
tájékoztatása a
szakasz
lezárása előtt
történik
tantestületi
értekezleten.
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Az eljárás azonosító jele
4.4.3.1.

Címe
A tanulói panasz kezelésének eljárásrendje

A tanulói panasz kezelésének eljárásrendje

3. Cél: a tanulót érintő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban, a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani.
4. Felelősségek és hatáskörök
Felelős
Osztályfőnök
Osztályfőnök
Igazgató

Informált
Panaszos/ képviselője
Igazgató
Osztályfőnök

3. A panaszkezelés eljárás rendje
I. szint

A panaszos problémájával az osztályfőnökhöz fordul. Az osztályfőnök aznap
vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát,amennyiben az nem jogos,
akkor tisztázza az ügyet a panaszossal.
Jogos panasz esetén az osztályfőnök egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul.
II. szint

7. Abban az esetben, ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a
panaszt azonnal az igazgató felé.
8. Az igazgató 3 napon belül egyeztet a panaszossal.
9. Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban v. írásban rögzítik és
elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes. Amennyiben a probléma
megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után az érintettek közösen
értékelik a beválást.
III. szint

7. Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a fenn tartó
felé.

11. Az iskola igazgatója a fenntartó bevonásával 15 napon belül
megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére.
12. A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is
rögzítenek.
13. A folyamat gazdája a minőségügyi felelős, aki a tanév végén ellenőrzi a
panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi
a korrekciót az adott lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves
értékeléshez.
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4. A dokumentumok és bizonylatok rendje
Bizonylat
Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő
Jegyzőkönyv

Iskolatitkár

Iktató

5 év

Feljegyzés

fenntartó

Iktató

5 év
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Másolatot kap
Panaszos/
képviselője
Panaszos/
képviselője
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Az eljárás azonosító jele
4.4.3.2.

Címe
Az alkalmazotti panasz kezelésének
eljárásrendje
Az alkalmazotti panasz kezelésének eljárásrendje

1. Cél: az intézményben történő munkavégzés során esetlegesen felmerülő
problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban a legmegfelelőbb szinten lehessen
feloldani, megoldani.
2. Felelősség és hatáskörök
Az intézményvezető a munkaköri leírásokban rögzíti a felelősségi területeket.
3. Eljárásrend leírása
I. szint
1. Az alkalmazott panaszát szóban vagy írásban eljuttatja ahhoz a személyhez,
aki a felelőse annak a területnek, ahol a probléma felmerült. Az adott területek
felelőseit a felelősségi mátrix (munkaköri leírás alapján) tartalmazza.
2. I. szinten a felelős megvizsgálja 3 napon belül a panasz jogosságát. Ha a panasz nem jogos, akkor a felelős tisztázza az ügyet a panaszossal.
3. Ha a panasz jogosnak minősül, akkor a felelős 5 napon belül egyeztet a panaszossal.
4. Ezt követően a felelős és a panaszos az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik és
elfogadja az abban foglaltakat. Ebben az esetben a probléma megnyugtatóan lezárult,
rögzíteni kell feljegyzésben. Amennyiben a panasz megoldásához türelmi idő szükséges, 1
hónap időtartam után közösen értékeli a panaszos és a felelős a beválást.
5. Ha a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg se a felelős, se az igazgató
közreműködésével, akkor az igazgató a fenntartó felé jelez.

II. szint
6. 15 napon belül az iskola igazgatója a fenntartó képviselőjének bevonásával
megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesz a probléma kezelésére
(írásban is).
7. Ezután, a fenntartó képviselője, az igazgató egyeztetnek a panaszossal, a megállapodást
írásban rögzítik. Amennyiben türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után közösen értékelik a beválást. Ha ekkor a probléma megnyugtatóan lezárult, a megoldást írásban rögzítik az érintettek.

III. szint
A PANASZOS EDDIG NEM FORDULT PROBLÉMÁJÁVAL A MUNKAÜGYI
BÍRÓSÁGHOZ, AKKOR MOST MÁR CSAK ODA FORDULHAT. AZ ELJÁRÁST
TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÓK HATÁROZZÁK MEG.
9. A FOLYAMAT GAZDÁJA A MINŐSÉGÜGYI FELELŐS, AKI TANÉV VÉGÉN
ELLENŐRZI A PANASZKEZELÉS FOLYAMATÁT, ÖSSZEGZI A TAPASZTALATOKAT.
HA SZÜKSÉGES, ELVÉGZI A KORREKCIÓKAT AZ ADOTT LÉPÉSNÉL, ÉS ELKÉSZÍTI
A BESZÁMOLÓJÁT AZ ÉVES ÉRTÉKELÉSHEZ.

8. HA

4. Dokumentálás
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Az írásbeli panaszokat iktatjuk, irattárba helyezzük.
Bizonylatok: feljegyzés, javaslat, amelyet a fenntartó készít, bírósági
határozat.
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4.7.1. Eljárásrend az emberi erőforrások kiválasztási és betanulási rendjének
működtetésére (pedagógus munkatárs)
Lépések
1. Pályázat kiírása
II.

Határidőre beérkező pályázatok
értékelése

III.

Személyes beszélgetés a
pályázóval

IV.

Intézmény céljainak
megismertetése

V. A feltételrendszer megismertetése

Módszer

Eszköz

Pályáztatás

Média

Beszélgetés

VII. Patronáló tanár kijelölése *

Felkérés

X.

XI.






Személyes találkozások
(a patronáló tanárral)
A kiválasztás és betanulás
értékelése

Adott szakterület Igazgató Tanév vége

Küldetésnyilatkozat,
Pedagógiai program

Pályázó,
igazgató

Igazgató Aug. 15.

Munkajogi
dokumentumok
Munkaszerződés,
munkaköri leírás

Pályázó,
igazgató

Igazgató Aug. 15.

Pályázó,
igazgató

Igazgató Aug. 20.

Beszélgetés
Döntés

IX.

Felelős Határidő

Pályázat
DokumentumSzakmai önéletrajz Pályázó,igazgató Igazgató határideje
elemzés
(aug. 1.)
Dokumentumok,
Pályázó,
Beszélgetés
Igazgató Aug. 15.
pályázat
igazgató

VI. Megbízás

Személyes beszélgetés a vezetővel
 egyéni érdeklődési kör
megismerése
 érdekvédelmi szervezetek
VIII.
megismerése
 munkaközösség megismerése
 az iskola hagyományainak
megismerése

Érintett

Beszélgetés

Megbízás

Patronáló tanár,
Igazgató Aug. 28.
pályázó, igazgató

Iskolai
dokumentumok

Pályázó,
igazgató,
Igazgató
szervezetek
patronáló Szept. l0.
képviselője,
tanár
munkaközösség
vezetője
Munkatársak+ új
Igazgató
munkatárs+
Szept. l0.
helyettes
patronáló tanár

Bemutatás

Értékelés szempontjai
Megbeszélés
PP
Új munkatárs
Jan.31.
Írásbeli értéke Munkaköri leírás, Patronáló tanár igazgató
Május 31.
lés
óralátogatás,
igazgató
értékelő lap

Az eljárásrend korrekciója az
értékelés tapasztalatai alapján

Szempontok a patronáló tanár kiválasztásához
legalább öt éve az iskola kinevezett pedagógusa
A patronáló tanár feladata:
a belépő új, vagy kezdő kolléga óráinak látogatása, az óralátogatás értékelő lap
szempontjai szerint,
az adminisztráció vezetése,
informális problémák megbeszélése.
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Az eljárás azonosítója

Címe

A továbbképzési rendszer működtetésének
eljárásrendje

Mi. 4.7.3

A továbbképzési rendszer működtetésének eljárásrendje
11. Célja: Tudatos humán erőforrás fejlesztése, a felső képzési rendszer kihasználásával és a
pedagógus-továbbképzési rendszer kínálta lehetőségek figyelembevételével.
12. A folyamat leírása:
Minden év elején a megérkezés után az igazgató közzéteszi a tovább képzési jegyzéket a
nevelőtestület számára a tanári szobában.
13. A továbbképzésre jelentkezők március 8.-ig kiválasztják a számukra megfelelő képzést,
melyre írásban jelentkeznek az igazgatónál.
14. Márc. 10-ig az igazgató előterjeszti a munkaértekezleten a jelentkezési igényeket.
15. Ezután a tantestület a továbbképzési terv alapelvei és a pénzügyi lehetőségek alapján
kialakítja a támogatandó továbbtanulók névsorát.
16. A közalkalmazotti tanács ezzel egy időben véleményezi a jelentkezéseket.
17. Márc. 14.-ig az iskola igazgatója a véglegesíti a továbbtanulók személyét, figyelembe
véve a pénzügyi lehetőségeket és az iskola elsődleges érdekeit.
18. Márc. 15.-ig az igazgató elkészíti az éves beiskolázási tervet.
19. A továbbtanuló kollégák jelentkeznek a továbbképzést meghirdető intézményekbe.
20. A folyamatgazda minden évben a félévi értekezleten értékeli a beiskolázási terv megvalósulását, ismerteti, hogy a folyamat mely lépésénél volt szükség beavatkozásra.
Felelősségi és hatáskörök

Igazgató, ig.helyettes, Közalkalmazotti Tanács, munkaközösségek.
Keletkezett dokumentumok, bizonylatok
LéDokumentum
Készítő /
pés
neve
kitöltő
Továbbképzési
1.
jegyzék
Irásbeli jelentke2.
Jelentkező
zés

Megőrzési hely

Megőrzési
idő

Igazgatói iroda,
1 év
titkárság
Továbbképzési
1 év
dosszié

Másolatot
kap
Igazgató

3.

Jegyzőkönyv

Igazgató

Irattár

1 év

Igazgató

4.

Jegyzőkönyv

igazgató

irattár

1 év

igazgató

5.

Jegyzőkönyv

igazgató

irattár

1 év

igazgató

6.

jegyzőkönyv

Közalkalmazotti
tanács

irattár

1 év

igazgató

igazgató

irattár

1 év

igazgató

igazgató

Irattár

1 év

igazgató

igazgató

irattár

1 év

igazgató

9.

Továbbtanulók
listája, éves
beiskolázási terv
Visszaigazolás

10.

Feljegyzés

7-8.
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Minőségcélok

Mutatók
A partnerek elégedettségi
mutatójának értéke értéke legalább a
3-as szintet érje el.

A tanulók szocializációjának, interperszonális
kapcsolatainak, környezeti higiéniájának az adott
személyiség fejlesztésének egyéni lehetőség szerinti
optimális fejlesztése
A pedagógusok megfelelése az újabb szakmai
Továbbképzési terv 100%-os
kihívásoknak.
végrehajtása.
 Továbbképzési mutatók. A beiskolázás és a helyi
célok összhangja
A pedagógusok aktív bekapcsolódása a helyi innováció Sikeres projekt, pályázat.
megvalósításába.
 Pályázatok készítése, projektek készítése a helyi
szakmai fejlesztésekhez.
A pedagógusok közéleti tevékenységének szélesítése
 A községi rendezvények segítése: a gyermekek
szerepeltetése, a szülők mozgósítása.
 Tisztségek, feladatok vállalása a község társadalmi,
sport és kulturális életében.
A Közoktatási Minőségfejlesztési programigazgatóság
szolgáltatásainak igénybe vétele.
A minőségirányítás, a folyamatszabályozás, a
folyamatfejlesztés, a szervezeti kultúrafejlesztés
beépítése a napi gyakorlatba.
A nyolcadik osztályosok sikeres pályaválasztásának, a
következő iskolafokozatban való helytállásnak a
megalapozása.

A partnerek javuló tendenciát mutató
elégedettségi mutatója.
Igénybe vett szolgáltatások száma.
A minőségirányítási dokumentáció
nyomon követése.
Partnerelégedettségi mutatók
Továbbtanulási statisztika mutatói.
Széleskörű bekapcsolódás a
különféle versenyekbe. A
versenyeredmények statisztikai
eredményei.

A tehetséggondozás erősítése.
Az iskola működésének a jogos és reális szülői
igényekhez való igazítása.

Az érdekelt partnerek megtartása.

Színvonalas nyelvoktatás
Színvonalas informatikaoktatás

A partnerek elégedettségi mutatói.
A partnerek elégedettségi mutatói.
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5. AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS
JÓVÁHAGYÁSA

AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMOT a Szülői Munkaközösség
iskolai vezetősége a …… év ….. hó … napján tartott ülésén véleményezte és
elfogadásra javasolta.
Kelt:
................................................................
az iskolai Szülői Munkaközösség elnöke

AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMOT a nevelőtestület a …… év

……… hó … napján tartott ülésén elfogadta.
Kelt:
.................................................
igazgató

A Békefi Antal Általános Iskola
INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI
FENNTARTÓ ……. év ………. hó ……. napján tartott ülésén jóváhagyta.

Kelt:
.................................................
polgármester

95

PROGRAMJÁT a

Békefi Antal Általános Iskola
Az intézmény minőségirányítási rendszere

96

Békefi Antal Általános Iskola
Az intézmény minőségirányítási rendszere

97

Békefi Antal Általános Iskola
Az intézmény minőségirányítási rendszere

98

Békefi Antal Általános Iskola
Az intézmény minőségirányítási rendszere

99

Békefi Antal Általános Iskola
Az intézmény minőségirányítási rendszere

100

