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BEVEZETÉS
Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról a 2003. áprilisi módosításokkal
40. §. (A működés rendje)
(10) 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 (továbbiakban: 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.
(12) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minőségirányítási
programot nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba
történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni.

Kiegészítés a „BEVEZETÉS”-hez (3.oldal)*
A 2006. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
40. §. (A működés rendje)
(11) Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői
feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének
szempontjait és az értékelés rendjét. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű
intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való
kapcsolatát. A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos
mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének
kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos
mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok
teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják,
hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan
közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javasolt
intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával
válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap
hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia.
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Bevezetés
A törvényi és rendeleti megszabások alapján az intézménynek fel kell készülni a
minőségirányítás rendszerjellegű, funkcionális kiépítésére, működtetésére.
A hangsúly az alábbi feladatokra esik:
Minőségtervezés (stratégiai elvek, célok meghatározása)
Az irányítási és szakmai terület szabályozása és ezen szabályok működtetése
A folyamatos mérés – ellenőrzés – értékelés a partneri elégedettség, a
működés és a szakmai folyamatok illetve az intézményi eredményesség terén
A mérések – ellenőrzések – értékelések alapján történő folyamatos fejlesztés
A jogszabályok az elvárásoknak megfelelő egységes megvalósítása érdekében az
alábbiakban a minőség szakirodalmak értelmezése alapján próbáljuk kibontani a
szabályzókban érintett meghatározó fogalmak, kategóriák tartalmát.
MINŐSÉGPOLITIKA
Egy szervezetnek a minőségre vonatkozóan a felső vezetőség által hivatalosan
kinyilvánított átfogó szándékai és irányvonala. A minőségpolitika általában
összhangban van a szervezet általános politikájával és keretet ad a minőségcélok
kitűzéséhez.
A Minőségpolitika az intézmény „hitvallása” a minőségről. Stratégia és gyakorlat
egyben.
Tartalma:
Az intézmény minőség iránt való elkötelezettségét kifejező elvek
Az intézmény hosszú távú elképzelései szolgáltatása minőségével
kapcsolatban
A szolgáltatás és munkavégzés hatékonyságának növelésével kapcsolatos
stratégiai céljai
A személyes felelősségek teljes személyzetre való kiterjesztése
A partnerekhez való viszony elvei
A minőségügyi dokumentációs rendszer megvalósításának alapvető
szempontjai
A minőségjavító programok alkalmazásának elvei és gyakorisága
A minőségügyi fejlesztések, képzések iránya, tartalma és ütemezése
A minőségpolitika a minőségcélok mellett, attól külön megfogalmazva
tartalmazza a minőségpolitika megvalósítására vonatkozó feladatokat is.

4

Bevezetés
MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER
A minőségfejlesztési rendszer olyan szabályok, szabályozások összessége, amelyek a
minőségpolitikában megfogalmazott filozófiai és annak mentén kitűzött célok
megvalósítását és a megvalósulás folyamatát segítik. A minőségpolitika fogalmazza
meg egy szervezet számára a „mit”, a minőségfejlesztési rendszer a „hogyan”-t.
A szervezet a minőség megőrzése, a minőségi működés fenntartása és fejlesztése
érdekében mind a minőségügyi tevékenységekben, mind az intézményi működés
egészében a PDCA elveit érvényesíti:
Tervezés, melyet helyzetértékelés előz meg
Megvalósítás
Ellenőrzés – értékelés
Korrekció
A folyamatos fejlesztés kialakításához elengedhetetlen:
a szolgáltatás, a folyamatok, a rendszer, mérhetősége
a fejlesztési módszerek ismerete
a fejlesztési módszerek alkalmazása
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM
Bevezetés
A Minőségirányítási Program egységes dokumentum, amely szakmai tartalmát
illetően két részből áll:
minőségpolitika és
minőségfejlesztési rendszer.
Az egyes alkotóelemek tartalmát taxatív módon nem határozza meg a törvény, de az
intézményi MIP szakmai jellemzőire utal a 40. § (11)-ben. Ennek megfelelően azt
mondhatjuk, hogy
a minőségpolitika a működés hosszú távra szóló elveit és a megvalósításra
vonatkozó elképzeléseket tartalmazza;
a minőségfejlesztési rendszer pedig a működést szabályozó folyamatokat, ennek
keretén belül pedig a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok
végrehajtását és annak intézményi szervezeti kereteit határozza meg.
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A minőségirányítási rendszer területei:
Irányítási, vezetési feladatok
Minőségtervezési rendszer (stratégiai tervezés)
Folyamatirányítási rendszer (folyamatok működtetése, benne mérési –
ellenőrzési – értékelési feladatok)
Folyamatos fejlesztés rendszere (benne mérési – ellenőrzési – értékelési
feladatok)
A MIP funkciója:
A PP megvalósításának, végrehajtásának, az intézmény működésének a
támogatása
A folyamatos fejlesztés napi gyakorlattá tétele
Európai Uniós kötelezettség a minőségről való gondolkodás
A Pedagógiai Program és a MIP kapcsolata:
PP: stratégiai alapdokumentum
- célok, alapelvek, feladatok, feltételek
MIP: megvalósítást, végrehajtást támogat
SZMSZ: működést szabályoz

6

1. Az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnázium adatai
NEVE:

Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnázium

SZÉKHELYE:

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. Tel./fax: 92/596-393
E-mail: suli699@zala.sulinet.hu
FENNTARTÓJA: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u.17-19.
JOGÁLLÁSA:
Önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési
szerv. Az intézmény élén Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
által kinevezett igazgató áll, aki az intézmény dolgozóinak tekintetében
munkáltatói joggal rendelkezik.
TÍPUSA:
Nyolc évfolyamos általános iskola,
négy és hatosztályos gimnázium és
alapfokú művészeti oktatási intézmény
AZ ALAPÍTÓ OKIRAT KELTE: 2002. június 13.
ALAPTEVÉKENYSÉGE: nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás,
fogyatékos tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget
megalapozó oktatása,
alapfokú művészetoktatás - zene
- tánc
- képzőművészeti ág
TAGOZATOK:
általános iskola
- tánc tagozat
- rajz
- ének-zene tagozat
gimnázium
- hatosztályos képzőművészeti
- négyosztályos általános tantervű
napközi otthoni ellátás:
1 – 8. évfolyamon szülői igények alapján
sporttevékenység:
- diáksport – az intézmény tanulóinak sportolási lehetőség biztosítása
AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELŐJE:
MŰKÖDŐ ALAPÍTVÁNYOK:

az iskola igazgatója

- A Tanulókért és az Iskoláért Ady Alapítvány
- Képzőművészeti Támogatási Alapítvány
- Gyermekhangok Alapítvány
- Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa

KÜLFÖLDI KAPCSOLATAINK: Olaszország:
Franciaország:
Ausztria:
Románia:

Gorizia
Sully-sur- Loire
Feldkirchen
Marosvásárhely Művészeti Líceum

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK: Alapító Okirat
SZMSZ
Házirend stb.
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2. Az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnázium
minőségpolitikája
2.1. Oktatási-nevelési irány
Az intézmény több mint 125 éves múlttal rendelkező, polgári tradíciókat őrző
általános iskolai, gimnáziumi és művészeti alapképzést folytató belvárosi iskola.
Története 1875-tel kezdődik, amikor létrejött a polgári leányiskola. Az 1947-48-ban
kezdődő 8 évfolyamos általános iskolai képzésen belül előbb ének-zenei tagozat
(1982-től), majd rajztagozat (1984-től) indult.
1996 szeptemberétől művészeti alapképzéssel, vizuális képzéssel és klasszikus baletttagozattal bővült a kínálat, lehetőséget adva ezzel a város és a városkörnyék
tehetséges tanulóinak művészeti nevelésére.
1991-ben megindulhatott a hatosztályos képzőművészeti gimnáziumi oktatás. A
képzés során tanulóink képzőművészeti és művészettörténeti ismereteket kapnak,
valamint elsajátíthatják az ipar- és képzőművészeti műhelymunkák (sokszorosító- és
reklámgrafika, kerámia, festészet, tűzzománc) alapjait.
1998-tól a hatosztályos képzőművészeti gimnáziumi képzés mellett egy 4 osztályos
általános tantervű gimnáziumi osztályba is jelentkezhetnek az általános iskolát
eredményesen befejező tanulók.
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2.2. Küldetésnyilatkozat

Iskolánk nagy múltú intézmény, hiszen 1875-től valósul meg benne a felnövekvő
nemzedék tanítása.
Nálunk tehát hosszabb távon egyenletes és megbízható az oktatás-nevelés folyamata.
Célunk a hagyományos polgári értékek átadása. Magas szintű tudást közvetítünk,
tisztességes, becsületes munkavégzésre ösztönözzük tanítványainkat, és fogékonnyá
tesszük őket a művészetek befogadására, illetve a művészeti alkotások létrehozására.
Valljuk, hogy a neveléssel hozzájárulhatunk a tehetség kibontakoztatásához, a
harmonikus és kiegyensúlyozott személyiség kialakításához.
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2.3. Jövőkép
Az iskolai tartalmi fejlesztések mozgatója a környezet elvárásainak való megfelelés
mellett az iskola rangját, presztízsét, vonzási indexét növelő szolgáltatások, illetve a
minőségi mutatók felé fordulás.
Jól működő, minőségi, tehát versenyképes iskola kialakítása lehet a célunk.
A versenyképesség szempontjait az iskola alapfunkcióiból lehet levezetni. Ezek a
következők:
- a tudásközvetítés és képességfejlesztés
- az értékszocializáció és szociális ellátás
- a hátránykompenzálás és tehetségfejlesztés
- az iskolai jó közérzet biztosítása.
Az iskola továbbfejlesztésének célkitűzései:
- az iskola kiállja az összemérést az azonos feltételek mellett működő iskolákkal
- a tanulók jól érzik magukat az iskolában, megoldott a humanizált,
komfortélménnyel kapcsolatos szükségleteik kielégítése
- a szülők többsége elégedett az iskolával
- az iskolát igényes magatartás- és környezetkultúra jellemzi
- az iskolában számottevő a tehetséges, az oktatás iránt érdeklődő tanulók száma
- az iskola eredményesen oldja meg a szociálisan lemaradó gyerekek
felzárkóztatását
- az iskola sokféle szabadon választható programot kínál tanulóinak
- az iskola autonóm, önállóan határozza meg önmagát: helyi programjára
alapozva hiteles szakmai propagandát fejt ki
- önálló fejlesztési produktummal is rendelkezik, szakmailag elismerten folytat
innovációs tevékenységet
Az iskola vállalható feladatai:
Az iskola versenyképességének továbbfejlesztését a menedzsment önmagában nem
tudja megoldani. A tantestület pedagógusainak legalább kétharmada feltétlenül kell,
hogy elfogadja a versenyképesség kritériumait. Ehhez meg kell nyernünk a szülők, a
gyerekek és a helyi önkormányzat támogatását.
Az iskolának tudatosítani kell a versenyhelyzetet mind a tanulók, mind a szülők
körében. Ezzel erősíthetik a szülők és a környezet bizalmát.
Összegezve a továbbiakban is szeretnénk megfelelni annak a megtisztelő
minősítésnek, miszerint Zalaegerszeg legjobb általános iskolája az Ady Endre
Általános Iskola. (A közvélemény-kutatást a Magyar Gallup Intézet végezte, a
felmérés eredményét a Magyar Nemzet 1998. november 24-i, keddi számában
„Zalaegerszeg: fejlődő város a zalai dombok között” címmel közölte.
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2.4. Minőségügyi előzmények és minőségügyi program
A Comenius 2000 I. intézményi modellre sikeresen pályáztunk 2000 márciusában
a Vas Megyei Pedagógiai Intézettel mint tanácsadó céggel.
Kiépítettük 2000-2002 között a partnerközpontú működést: a folyamatainkat
azonosítottuk, szabályoztuk, elkészítettük a záró beszámolót.
2003. november 12-én átvettünk a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési
program I. modellje bevezetésében való részvételt tanúsító oklevelet.
A Comenius 2000 program befejezése után is folyamatos feladat maradt a
partnerközpontú működés és a folyamatokkal szabályozott területek működtetése és
állandó fejlesztése.
Kapcsolódó dokumentumok: a COMENIUS I. intézményi dokumentumai
1.sz. munkajelentés (az iskola minőségbiztosítási folyamatának munkaterve, a
nyitott önértékelés keretében végzett kérdőíves felmérés elemzése)
2.sz. munkajelentés (partnerelégedettség vizsgálata)
3. sz. munkajelentés (összefoglalás a partneri igények elemzéséről, intézkedési terv)
4. sz. munkajelentés (az intézkedési terv megvalósításának előkészítése és a követő
értékelés)
5. sz. munkajelentés (az intézkedési tervek korrekciója)
6. sz. munkajelentés (az irányított önértékelés, az irányított önértékelés területeinek
részletes elemzése, az irányított önértékelés alapján megfogalmazott célkitűzések)
Intézményi záró beszámoló:
„A” fejezet: Összefoglaló a partneri igény- és elégedettségmérés, valamint az
irányított önértékelés eredményeiről;
„B” fejezet: A COMENIUS I. program eredményeiről a partnerközpontú működés
fenntarthatóságáról, módszerekről, problémákról, valamint a programmal
kapcsolatos javaslatokról, elvárásokról.
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2.5. A fenntartói minőségpolitika intézményünkre vonatkozó feladatai
1. Az eszközellátottság biztosítása
2. Intézményi együttműködés, kapcsolattartás szülőkkel, fenntartóval, patronálókkal
3. Baleseti források felülvizsgálata, megszüntetése
4. Költség-hatékony és törvényes gazdálkodás (osztályszámok, osztálylétszámok)
5. Tankötelezettség teljesítése
6. Kommunikációs alapkészségek, szociális képességek fejlesztése; készségek,
képességek magas szintű továbbfejlesztése
7. A hátrányos helyzetűekkel és a tehetségekkel való egyenrangú törődés, az
esélyegyenlőséget segítő oktatási-nevelési formák alkalmazása
8. Tehetséggondozási, képességfejlesztési feladatok ellátása
9. Előadásokkal, kiállításokkal a település kulturális életének színesítése
10.Tanulói növendékbázis bővítése
11.Pályaorientáció, pályaválasztás segítése
12.A nevelési feladatok teljesítése a pedagógiai programban foglaltak szerint – helyi
specifikumok
13.Az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés
14.Az oktatás tartalmi színvonalának fejlesztése
15.A beiskolázás tudatos tervezése
16.Évenként tervezett belső ellenőrzés, mérés-értékelés
17.Az Intézményi Minőségirányítási Program elkészítése, megvalósítása és
folyamatos fejlesztése
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2.6. Szervezeti (minőség) célunk

Szervezeti kultúra értékelése
ÉRTÉK
A szervezeti kultúra működő szintjei. Ezen szintek iránti igény kialakítása,
fenntartása. A fejlett, szervezeti kultúra iránti igény, a helyi gyakorlat jellemzői.
CÉL
A fejlett szervezeti kultúra iránti igény felkeltése. Az elvárásoknak megfelelő
szervezeti kultúra összevetése a helyi gyakorlattal .
FELADATOK
Adatfelvétel, számítógépes kiértékelés, az adatok statisztikai elemzése. Az
elemzések alapján az intézmény dolgozói számára célok kitűzése. A célok
megvalósítása érdekében, ha szükséges, intézkedési tervek készítése, a célok
megvalósítására, a szervezet működési jellemzőinek, erőforrásainak a
figyelembevételével. A partnerek tájékoztatása

SIKERKRITÉRIUM
Hiteles és bevált mérőeszköz alkalmazása a méréshez.
A partnerek 70 % - a visszajelez.
Az erőforrások, értékek figyelembe vételével a visszajelzett igények beépítése,
illetve betervezése.
A MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA:

A COMENIUS I. program előírása szerint (2,5 évente)
FELELŐS
Az iskolai minőségbiztosítási csoport
A BESZÁMOLÁS HATÁRIDEJE
Az irányított önértékelés ütemezése szerint.
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2.7. Pedagógiai (minőség) céljaink

1.
ÉRTÉK
Nyilvánosság, együttműködés, partnerközpontúság
CÉL
A partnerközpontú működés fenntartása, fejlesztése
A partnerek igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése
A közvetlen és közvetett partnerektől jelentkező igények koordinálása,
prioritási sorrend megállapítása
A lehetőségekhez mérten az igények kielégítése
FELADATOK
A partnerközpontú működés folytatása az eljárás rendnek megfelelően
Az irányított önértékelés folytatása az eljárás rendnek megfelelően
Adatfelvétel, számítógépes kiértékelés, az adatok statisztikai elemzése.
Az elemzések alapján célok kitűzése.
A célok megvalósítása érdekében intézkedési tervek készítése.
Az irányított önértékelés hozadékáról tájékoztatjuk a partnereket.

SIKERKRITÉRIUM
A partnerek 60 %-a visszajelez.
Az erőforrások, értékek figyelembe vételével a visszajelzett igények beépítése,
illetve betervezése.
A MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA:
Az irányított önértékelés időegységei
FELELŐS:
Az iskolai minőségbiztosítási csoport
A BESZÁMOLÁS HATÁRIDEJE:
Az irányított önértékelés időegységei után.
14

Pedagógiai (minőség) céljaink

2.
ÉRTÉK
Tehetséggondozás, - kutatás
CÉL
Tudatos beiskolázás alapján, - lehetőség szerint minél szélesebb körből merítve alakítsuk a növendékbázist
A biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra
tegyenek szert tanulóink
Az iskolai dokumentumokban megfogalmazott értékeknek, alapelveknek megfelelően
biztosítsuk a tehetséggondozást
Szerepvállalás a város és megye kulturális életében (koncertek, kiállítások, városi, megyei
tanulmányi és művészeti versenyek)

FELADATOK
Egyeztetés után a partneri igényeknek és a lehetőségeknek megfelelő képzési
kínálat kialakítása
A nevelési-oktatási céljainkat szolgáló tanórán kívüli tevékenységek – tehetséggondozás,
képességfejlesztés biztosítása
A tanulás támogatása: ennek érdekében a megfelelő foglalkozások biztosítása
Az intézmény éves munkatervében megfogalmazott – az iskola keretein túlmutató –
programok (koncertek, kiállítások, versenyek – szervezése, lebonyolítása.

SIKERKRITÉRIUM
-A tanulmányi versenyeredmények szinten tartása (lásd: irányított önértékelés
trendvizsgálatai) alapján
-A tehetséggondozást szolgáló rendezvények számának szinten tartása (a vizuális tagozat által
szervezett kiállítások, az ének-zenei koncertek, az iskola hagyományos versenyrendezvényei:
négy kiállítás, két hangverseny, tantárgyi iskolai versenyek, városi, megyei kitekintésű egyéb
rendezvények – német rejtvényfejtő, Ady szavaló, Kazinczy találkozó, mesemondó, meseíró
verseny, alsós matematika)
- Az első osztályos beiskolázásnál lehetőleg másfélszeres legyen a jelentkezők és felvettek
aránya
- a hatosztályos gimnáziumba jelentkezők száma legalább 30 %-kal haladja meg a
felvehetőkét
- a négyosztályos rajzos és az általános tantervű gimnáziumba jelentkezők aránya legalább
háromszoros legyen
- A rendelkezésre álló időkeret teljes kihasználása

A MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA:
Az aktuális tanévben
FELELŐS:
Az iskolai szakaszok igazgatóhelyettesei
A BESZÁMOLÁS HATÁRIDEJE:
A tanév végi szakaszértekezletek
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Pedagógiai (minőség) céljaink

3.
ÉRTÉK
Felzárkóztatás – esélyegyenlőség
CÉL
A szakértői vélemények alapján kiszűrt tanulási és magatartási problémákkal
küzdő tanulók hátrányának csökkentése, esélyegyenlőségük növelése
FELADATOK
- A fenti problémákkal küzdő tanulók kiszűrése az őket oktató pedagógusok
által
- Szakértői bizottsághoz irányításuk
- A szakértői véleményeknek megfelelően – törvényes kereteken belül fejlesztésük, felzárkóztatásuk megszervezése, biztosítása személyre szóló
fejlesztési tervvel

SIKERKRITÉRIUM
A felzárkóztatáson résztvevő tanulók legalább 80 %-ának továbbhaladása
biztosítva legyen
A MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA:
Az aktuális tanév vége
FELELŐS:
Az iskolai szakaszok igazgatóhelyettesei
A BESZÁMOLÁS HATÁRIDEJE:
A tanév végi szakaszértekezletek
16

Pedagógiai (minőség) céljaink

4.
ÉRTÉK
Egészség- és környezetvédelem

CÉL
Tanulóink alkalmassá tétele fizikailag, lelkileg és szociálisan arra, hogy teljes
és egészséges életet élő felnőtté váljanak
FELADATOK
- Rendezett, higiénikus, esztétikus iskolai tárgyi környezet és eszközök
biztosítása a tanuláshoz, testneveléshez, étkeztetéshez, sporthoz, iskolaegészségügyi szolgáltatáshoz
-Életkori sajátosságokat figyelembe vevő iskolai napirend,
követelményrendszer,
fegyelmi szabályzatok
- Személyes példamutatás, magatartásminták
- Egészséges életmóddal kapcsolatos témakörökben történő aktuális
ismeretátadás, -bővítés
- Célzott tevékenységek, programok szervezése, lebonyolítása
- Pedagógusok, nevelők célirányos elméleti felkészítése
- Team-munka megszervezése (iskola-egészségügyi dolgozókkal
összehangolva)
- Célzott egészségnevelő tevékenység a tanulók (ill. szülők) körében
>fizikális téren
>szellemi, lelki téren
SIKERKRITÉRIUM
Tanulóink kilépve intézményünkből – alkalmasak fizikailag, lelkileg szociálisan
a továbbtanulásra illetve munkavállalásra
A MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA:
Az iskolaszakasz vége
FELELŐS:
Igazgató, igazgatóhelyettesek, az osztályfőnök és a természetismereti
munkaközösségek vezetője
A BESZÁMOLÁS HATÁRIDEJE:
A tanév végi szakaszértekezletek
17

Pedagógiai (minőség) céljaink

5.
ÉRTÉK
Gyermek- és ifjúságvédelem
CÉL
A hátrányos illetve veszélyeztetett helyzetű tanulók részére az intézmény falain
belül biztonságos környezet, feltételek megteremtése, fejlesztésük biztosítása

FELADATOK
Biztosítjuk
- az ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges feltételeket
- a védelemre szoruló tanulók kiszűrése, nyilvántartása
- folyamatos konzultáció az ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnökök, valamint szaktanárok között
- a személyenkénti tervezett segítség is fokozott figyelem biztosítása a tanév
folyamán
- az intézményi hatáskört túllépő esetekben kapcsolatfelvétel külső szakintézményekkel

SIKERKRITÉRIUM
Minden rászoruló tanuló kiszűrt az intézmény határain belül, a személyre szóló,
megfelelő segítséget kap
A MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA
Tanévente és folyamatosan
FELELŐS:
Igazgató, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök
A BESZÁMOLÁS HATÁRIDEJE:
A félévi és az év végi szakaszzáró értekezletek
Az aktuális ügyintézések után
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Pedagógiai (minőség) céljaink

6.
ÉRTÉK
Az oktatás tárgyi feltételeinek folyamatos fejlesztése
CÉL
- biztosítsuk és folyamatosan fejlesszük az oktatás tárgyi feltételeit:
- az iskola, az osztálytermek, az egyéb kiszolgáló helyiségek működését
- a szaktárgyi órák tárgyi eszközeit
FELADATOK
- készítsünk éves bontásban eszközbeszerzési jegyzéket
- az éves beszerzések függvényében módosítsuk az eszközbeszerzési tervet
- a pályázati források felkutatása, megszerzése
- állagmegóvás
- karbantartás

SIKERKRITÉRIUM
Az éves terv legalább 80 %-os teljesítése

A MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA:
Az eszközfejlesztési tervek felülbírálatakor és az aktuális tanév
FELELŐS:
Igazgató, gazdasági vezető
A BESZÁMOLÁS HATÁRIDEJE:
A naptári év zárása és az eszközfejlesztési terv időpontja után
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Pedagógiai (minőség) céljaink

7.
ÉRTÉK
Az alapozó kulcskompetenciák fejlesztése
CÉL
Tanulóink ismerjék meg, gyakorolják és erősítsék az élethosszig tartó
tanulás képességét.

FELADATOK
- A tanulókkal az információszerzés különböző módjainak megismertetése és
elsajátítása:
- könyvtárhasználattal
- internethasználattal
- továbbképzésekkel
- Az olvasás, szövegértés képességének fejlesztése
- A megismerő képességek intenzív fejlesztése
- A tanulási szokások és technikák tanítása

SIKERKRITÉRIUM
A tanulók 100 %-ának könyvtári beiratkozása
A tanulók részvétele önálló felkészülést igénylő versenyekre (legalább 30 %)
A MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA:
Folyamatos, illetve az aktuális tanévben
FELELŐS:
Igazgatóhelyettesek, könyvtáros, munkaközösség-vezetők, szaktanárok
A BESZÁMOLÁS HATÁRIDEJE:
A félévi és év végi szakaszzáró értekezletek
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Pedagógiai (minőség) céljaink

8.
ÉRTÉK
a partneri igényeknek megfelelő minőségi tudásközvetítés
CÉL
az oktatás tartalmi színvonalának fejlesztése

FELADATOK
- a helyi tanterv felülvizsgálata, aktualizálása és beválás vizsgálata
- a taneszköz (tankönyv) folyamatos figyelemmel kísérése, beválás-vizsgálata
- szakmai innovációs tevékenység folytatása
- az intézményi minőségirányítási program folyamatos fejlesztése

SIKERKRITÉRIUM
A munkaközösség-vezető évente ellenőrzi a helyi tantervek aktualizálását
Az országos kompetenciamérések alapján, ahol szükséges – az országos átlag
alatti – fejlesztési munkaterv készítése
A tanév egyik munkaközösségi megbeszélésének témája a helyi tanterv
aktualizálása
A munkaközösség-vezető értékeli beválásának tapasztalatait az év végi
beszámolójában
A MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA:
Tanévente
FELELŐS:
Az iskolai szakaszok igazgatóhelyettesei, munkaközösség-vezetők, az iskolai
minőségirányítási csoport
A BESZÁMOLÁS HATÁRIDEJE:
A tanévet indító és záró szakmai munkaközösségi értekezletek
A minőségirányítási program szabályozása szerint
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Pedagógiai (minőség) céljaink

9.
ÉRTÉK
A pedagógiai folyamatban résztvevők munkájának tervezett, folyamatos
ellenőrzése, mérése, értékelése
CÉL
Kiszámítható, tervezhető mérések, értékelések rendszerének működtetése annak
érdekében, hogy a helyzetelemzés, tervezés objektív tényeken alapuljon;
a folyamatos fejlesztés alapja legyen a minőségi munkavégzésben
FELADATOK
A meglévő mérési, értékelési gyakorlat folyamatos fejlesztése
A bevált kérdőívek alkalmazásával összehasonlító elemzések készítése
A mérési, értékelési eredmények beépítése a mindennapi munkába

SIKERKRITÉRIUM
Az éves munkatervben megjelölt mérések 90 %-os teljesítése
Az ellenőrzési tervekben meghatározottak 90 %-os teljesítése
A végzett mérések, ellenőrzések teljes körű értékelése
A MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA:
Az aktuális tanév
FELELŐS:
Igazgató
Minőségirányítási kör
A BESZÁMOLÁS HATÁRIDEJE:
A tanévzáró értekezletet megelőzően
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Pedagógiai (minőség) céljaink

10.
ÉRTÉK
Szakszerű, törvényes és hatékony működés
CÉL
Az intézmény biztosítsa a szakszerű, törvényes és hatékony működést a
folyamatos fejlesztéshez, az erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően,
a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásának betartásával.
FELADATOK
- biztosítsuk az intézmény működését szabályozó jogi dokumentumokat, a
különböző szintű rendeleteket, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény
belső szabályozóit
- a helyi eljárási rend szerint biztosítsuk a fenti dokumentumok megismertetését
és hozzáférhetőséget a munkatársakkal

SIKERKRITÉRIUM
A dokumentumok előírásainak megfelelő pontos munkavégzés

A MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA:
Folyamatos
FELELŐS:
Igazgató
A BESZÁMOLÁS HATÁRIDEJE:
Az önkormányzati ellenőrzésekhez igazodva illetve folyamatosan.
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Pedagógiai (minőség) céljaink

11.
ÉRTÉK
Biztonságos intézmény
CÉL
A tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése
FELADATOK
Az intézményi szabályozó dokumentumok folyamatos felülvizsgálata a tárgy
szempontjából
(SZMSZ, házirend).
Felkészítés a baleset megelőzésére:
- A nevelési év megkezdésekor az osztályfőnök és szakórákon ismertetik a
tanulókkal életkoruknak megfelelően egészségük, testi épségük védelmére
vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos
és elvárható magatartásokat.
- Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálják.
Az intézmény alkalmazottainak feladatteljesítése:
- Betartják az intézményben a berendezés, a technikai eszközök, gépek
használatával kapcsolatos előírásokat.
- Ellenőrzik a felügyeletet ellátó alkalmazottak a házirendben meghatározott
óvó-védő előírások betartását.
- Teljesítik az intézmény vezetője és alkalmazottai az SZMSZ-ben a gyermekés tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladataikat.
- Teljesítik a gyermek- és tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatosan az
SZMSZ-ben meghatározott ellenőrzési kötelezettségeket.
- Eleget tesz az intézmény a gyermek- és tanulóbalesetekkel kapcsolatos
nyilvántartási kötelezettségeinek.
Az intézmény eleget tesz a gyermek- és tanulóbalesetek kivizsgálási
kötelezettségeinek.
A balesetekről jegyzőkönyvek előírásszerűen készülnek.
Az intézmény eleget tesz a gyermek- és tanulóbalesetek bejelentési
kötelezettségeinek és a szülőt tájékoztató kötelezettségeinek.
Az intézmény eleget tesz a gyermek- és tanulóbalesetek okai megelőzéseinek.
Az intézmény gondoskodik a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi
vizsgálatáról.
24

SIKERKRITÉRIUM
Ne történjen az intézményben megelőzhető baleset.
A MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA:
Tanévkezdés, illetve folyamatos.
FELELŐS:
Igazgató, gazdasági vezető, pedagógusok és alkalmazottak, baleset- és
munkavédelmi felelős, tűzvédelmi felelős.
A BESZÁMOLÁS HATÁRIDEJE:
Folyamatos.
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3. Az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnázium
minőségirányítási rendszere
3.1. A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben:
elkötelezettség és felelősség
Az intézmény vezetője/vezetése kinyilvánítja a minőség iránti elkötelezettségét az
alábbiak biztosításával:
Az intézmény vezetője elkészíti a minőségfejlesztési tervet. Szervezetet hoz létre és
működtet a minőségfejlesztési terv végrehajtására. Elkészíti és rendszeresen
felülvizsgálja az intézmény stratégiai terveit.
Biztosítja a működés feltételeit, lehetőséget biztosít az intézmény működését
osztályozó külső és belső jogrendszer megismerésére és betartatja a szabályozók
előírásait. Megteremti a intézeti dokumentumok összhangját a változó
jogszabályokkal.
Biztosítja az intézményi működés rendjét, beleértve a folyamatos fejlesztés és a
szervezeti kultúra fejlesztésének megvalósításához szükséges erőforrások biztosítását
is.
Kapcsolatot tart fenn és koordinálja az együttműködést a partnerekkel, tudatosítja a
partnerközpontú szemléletet.
Felügyeli a rendszer működését: elkészíti az értékelő beszámolókat, levezényli a
szükséges beavatkozásokat.
Személyes példamutatással segíti a rendszer megvalósulását.
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3.1.1. Jogszerűség
3.1.1.1. A jogi követelmények teljesítésének szabályozása
A jogszerűség törvényes kötelezettség. A vezetés feladata, hogy személyesen vagy
megbízottja révén tájékozódjon a mindenkor érvényes, az intézet működését
befolyásoló jogszabályokról, rendeletekről… Ehhez a tájékozódáshoz sokféle forrás
használható: a különböző közlönyök, CD-jogtár, OM honlapja, OKÉV honlapja, a
fenntartó honlapja, a Közoktatási Önellenőrzési Kézikönyv…
Az intézményvezetés gondoskodik arról, hogy az intézet működését szabályozó jogi
dokumentumok – törvények, különböző szintű rendeletek és a fenntartó vagy az
intézmény belső szabályozói – hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény
alkalmazottjai ismerjék és betartsák.
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3.1.1.2. Az intézmény jogszerű működtetésének szabályzói
A fenntartói minőségirányítási programhoz kapcsolódóan intézményi szabályozások
Fenntartói igény

Intézményi szabályozás

Mutató

Törvényességi működés
intézménytípus

KT, alapító Okirat

Tanuló nyilvántartás

Alapító okirat
Helyi dokumentáció
(törzskönyv)

Felhasználói célcsoport
(tanulók kora, szociális összetétel,
lakóhely, létszám)

Gyermek-, ifjúságvédelem

KT, PP, Házirend

Baleset-, munkavédelem

Munkavédelmi törvény és
rendeletei, Országos
Tűzvédelmi szabályzat, BM
KT, SZMSZ, PP

Egészségvédelem

Helyi tanterv, SZMSZ,
Házirend
Statisztikák

Éves rendelkezések,
ügyintézések, kapcsolatok,
programok
A szabályozások működtetési
bizonylatai

A szabályozások működtetési
bizonylatai, programok
Intézményi ügyintézés
MT, FT, SZMSZ, ügyintézési, Dokumentációs rendszer
dokumentumai forma (tervek, iratkezelési szabályzat
beszámolók, adatszolgáltatás)
A dokumentáció jogszerűsége
Költségvetési terv
Fenntartói szabályozás,
Költségterv
SZMSZ
Költségvetés hatékony
Államháztartási törvény,
Éves bizonylatok a törvényi
felhasználása
számviteli, Adó, TB,
előírásoknak megfelelően
Közbeszerzési
törvények,
Bérfelhasználás
Önkormányzati törvény,
ellenőrzése
Beszerzések, selejtezések SZMSZ
KT
ellenőrzése
Juttatások
Közüzem
Étkeztetés
Díjazása
Tandíj beszedés
Normatívák igénylése és
elszámolása
Pedagógus foglalkoztatás,
Munka Törvénykönyve,
Humán erőforrás
ellátottság
SZMSZ, Kollektív Szerződés, biztosításának, fejlesztésének
Közalkalmazotti Szabályzat, kiépített rendszere,
érdekképviseletek SZMSZ-e bizonylatok
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3.1.2. Tervezés: az intézmény működésének szabályzói
Cél: Az intézmény mint szervezet munkája kiszámítható, egymásra épülő,
ellenőrizhető tevékenységek sora legyen.
Feladat:
Érvényesüljön a stratégiai tervezés.
Operatív tervek készüljenek (munkaterv, továbbképzési terv stb.)
Az elfogadott tervek mindenki számára hozzáférhetőek legyenek.
Meglévő elemek
Pedagógiai Program (Helyi tanterv)
SZMSZ
Éves tervek (Munkaterv, továbbképzési tervek, ellenőrzési terv stb.)
Házirend
Munka- és tűzvédelmi szabályzat
Tűzriadó terv
Kollektív szerződés
Alapító Okirat
Számviteli Politika
Házipénztár pénzkezelési szabályzata
Önköltségszámítási szabályzat
Leltározási szabályzat
Ügyviteli és iratkezelési szabályzat
Ügyrend
Fejlesztendő elemek
MIP
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3.1.2.1. A stratégiai tervezés szabályzói
Célok:
Az intézményvezetés gondoskodjon a stratégiai tervezési folyamat szabályozásáról.
A stratégiai tervezési folyamat leírja az intézmény működését hosszú távon
meghatározó dokumentumok elkészítésének rendjét, tartamát, valamint az egyes
dokumentumok egymáshoz való viszonyát. E körbe tartozik különösen az intézmény
hosszú távra szóló küldetésnyilatkozata, a partneri igények felmérése alapján a
nevelőtestület által készített pedagógiai, illetve nevelési program, az intézmény
minőségpolitikáját meghatározó dokumentum, az intézmény vezetői pályázat
stratégiai vállalásai és az ezeket valóra váltó éves munkatervek, valamint az ezekben
megjelenő mérhető minőségi célok.
Az intézmény vezetésének további feladata az intézményi stratégia és célok
szervezeten belüli megismertetése.
A stratégiai tervezés a munkatársak széleskörű bevonásával történjen.
Feladatok:
A tervezés első lépése a környezetelemzés, azaz meg kell vizsgálni a külső és belső
környezet jelenlegi helyzetét és a jövőbeli várható viselkedését. (Általában a
partnerközpontú működés kialakításával végzett partnerelégedettség és igényfelmérés
elegendő információt szolgáltat.)
Ezt a fázist célszerű a partnerek előtti preventációkkal zárni.
A tervezés következő lépése a meglévő küldetésnyilatkozat felülvizsgálata.
(Alkalmas módszereket tartalmaz az OM módszertani CD-je)
A küldetésben megfogalmazottak elérése strukturált célrendszer megvalósítása révén
biztosítható.
Ki kell dolgozni a stratégiai irányokat meghatározó célok jellemzésére alkalmas
indikátorokat, meg kell határozni tervezett értéküket, mérésük módját. Végezetül
segíteni kell a célok elérése érdekében végrehajtandó feladatokat, felelősüket, a
további érintetteket. (Az irányított önértékelés vonatkozó pontjainak beválásvizsgálata jelenthet megoldást.)
A vezetés feladata a stratégiai elemek megvalósulásának ellenőrzése, a jellemzők
változásának függvényében a stratégiai aktualizálása.
A vezetés feladata gondoskodni arról, hogy a partnerek minél szélesebb köre
megismerje az intézmény küldetésnyilatkozatát, minőségpolitikáját. Célszerű
megjelentetni az intézményt bemutató dokumentumokban (felvételi tájékoztató,
évkönyv, szórólap stb.) és ismerteti a különböző fórumokon (nyílt nap, tanévnyitó,
tanévzáró, értekezletek, ünnepségek…).
A stratégiai felülvizsgálatának menetét szabályozásban kell rögzíteni.
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3.1.2.2. Az éves tervezés szabályzása
A rövidtávú – legfeljebb egy tanévre érvényes - célokat a munkaterv tartalmazza.
Feladat:
Az éves munkaterv kidolgozásának és felülvizsgálatának menetét szabályozásban
kell rögzíteni.
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3.1.3. Az intézményi működés ellenőrzésének szabályzói
Az intézmény vezetése megtervezi és biztosítja az intézmény belső működési rendjét.
Ezen belül meghatározza a minőségirányítási rendszer működését támogató
szervezeti feltételeket is. A vezetés kinevezi a minőségirányítási rendszer
támogatásáért felelős személyt, aki – egyéb feladataitól függetlenül – elegendő
hatáskörrel rendelkezik a minőségirányítási rendszer működtetéséhez.
Az intézmény vezetésének feladata a belső dokumentálás szabályainak kialakítása,
oly módon, hogy valamennyi munkatárs ismerje meg a minőségirányítás által
meghatározott folyamatok eljárásrendjét. A jogszabályoknak megfelelően – és az és
az érintettek bevonásával - folyamatosan felül kell vizsgálni, illetve szükség szerint
el kell készíteni a szervezet működését szabályozó dokumentumokat.
E dokumentumokban egyértelműen szabályozni kell:
a szervezeten belül az egyes szereplők jogosítványait és a hatásköröket,
az együttműködés, a szervezeten belüli kétirányú kommunikáció fórumait és azok
működési rendjét,
a szervezeten belüli közösségek egymáshoz való viszonyát, kapcsolatrendszerét.
A törvényi előírás szerint az SZMSZ feladata a működés szabályozása, a
minőségirányítási rendszer kialakulásakor tehát figyelembe kell venni a már meglévő
szabályozást.
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3.1.3.1. A vezetői ellenőrzés szabályzói
Az intézmény vezetése meghatározza és nyilvánossá teszi (az intézeten belül) az
intézet működésével, folyamatainak ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket.
Ennek keretében megjelöli a működés azon területeit, amelyeket ellenőrzése során
vizsgálni kíván, meghatározza az ehhez alkalmazandó módszereket. A vezetés
megállapítja a vezetői ellenőrzés során nyert információk felhasználási módját és az
ellenőrzést követő beavatkozás lépéseit.
Célszerű a vezetői szempontból szükséges ellenőrzések végrehajtását (ellenőrzési)
utasításokban szabályozni.
Ellenőrzés:
Cél:
A normáknak, a jogi és belső szabályozásnak megfelelő működés biztosítása.
A külső – jogi, törvényességi, hatósági, pénzügyi – ellenőrzések megfelelő
előkészítése, a munka segítése.
Az ellenőrzés során feltárt hibák javítása, a rendszer javítása, a hibák kizárása.
Feladat:
Az ellenőrzési szintek meghatározása.
A vezetői ellenőrzés területeinek meghatározása
Az ellenőrzési feladatok átruházása, ezeknek a területeknek a meghatározása, az
ellenőrzés tervezése, a beszámolás, dokumentálás rendjének meghatározása
A PDCA ciklus működtetése.

Meglévő elemek:
CII – 1.8.4. Belső vizsgálat folyamata
CII – 1.1.4.1. A tanárok munkájának ellenőrzése
Éves belső ellenőrzési terv
Az önkormányzat, mint fenntartó ellenőrzési terve
Fejlesztő elemek:
Auditorok kiképzése, megbízása
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3.2. Az intézmény működésének javítása, fejlesztése
Az intézmény vezetése az intézményt érintő külső és belső részének, valamint a belső
értékelések tapasztalatainak összegzése alapján meghatározza azokat a javítandó,
fejlesztendő folyamatokat és területeket, amelyek esetében vezetői beavatkozásra van
szükség. A korrekciók, illetve a vezetés megelőző döntéseivel a célja a hiányosságok
csökkentése, a hibák kiküszöbölése, illetve újbóli előfordulásuk megakadályozása.
Ennek támogatására a vezetés biztosítja a folyamatos fejlesztés eszközrendszerének
működését az intézetben (egymástól való tanulás, gyengeségek leküzdése,
folyamatszabályozások felülvizsgálata stb.)
A II. intézményi modell megvalósítása során két PDCA-kör alakul ki. A „kis
PDCA” a napi rutinmunka során feltárt hibák, eltérések azonnali, „helyszínen
történő” kijavítását jelenti.
A „nagy PDCA-kör” alkalmazásával a vezetés – főleg – az intézményi működés
által végzett megelőzési, fejlesztési célzatú tevékenységét látja el. A fejlesztés
rendszerességét az intézmény működésének értékelése biztosítja.
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3.2.1. Az intézményi működés értékelésének szabályzói
Az intézmény vezetése meghatározott időszakonként és meghatározott szempontok
alapján megvizsgálja az intézmény működésének gyakorlatát, a folyamatos
alkalmasságot, az eredményességeket, vagyis a szabályozásnak és a partneri
elvárásoknak való megfelelés érdekében.
Az intézmény értékelését az intézményvezető évenként elvégzi, az erről szóló
beszámolókat a külső partnerek igényei alapján elkészíti és nyilvánosságra hozza.
Az értékelés az alábbi területeket érinti:
Az értékelésnek az alábbi területeket kell érintenie:
a vezetői ellenőrzés és a belső auditok eredményei,
a partnerektől származó visszajelzések,
az indikátorrendszer mutatóinak eredményei,
tanévzáró értékelő értekezlet eredményei,
a javító és fejlesztő (megelőző) tevékenységek eredményei,
a korábbi értékelő beszámolók során elhatározott intézkedések megvalósulásának
vizsgálata,
az esetlegesen megváltozott körülmények számbavétele,
a minőségfejlesztési munka eredményei.
A beszámoló rögzíti a vizsgált területeket, a vizsgálat során bevezetett adatokat, a
levont következtetéseket, és a meghozott intézkedéseket (intézkedési terv).
Az intézkedési tervet az intézmény minden dolgozójával meg kell ismertetni és
gondot kell fordítani arra, hogy a felelősök feltétlenül kapjanak belőle a jkv-vel
együtt.
Szabályzat a pedagógusok munkájának értékelléséhez az intézményben (B/1.
melléklet)*
3.2.1.1.
3.2.1.1.1.
3.2.1.1.2.
3.2.1.2.

A nevelő-oktató tevékenység mérése, értékelése
A tanári munka mérése és értékelése (B/2, 3, 4. melléklet)*
A tanulók teljesítményének iskolai szintű mérése és értékelése
A vezetők munkájának mérése, értékelése (B/5. melléklet) *
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3.2.1.3. Az intézményi önértékelés
Az intézménynek meghatározott időközönként – de minimálisan 2,5 évenként
(igazodva a vezetői ciklushoz) – teljes körű irányított önértékelést kell végeznie. Az
irányított önértékelésnek – az I. intézményi modellben leírtakon túl – a II. intézményi
modell indításához szükséges feladatokat (helyzetfelmérés) is el kell látnia, ezért az
ott megfogalmazottakon kívül az alábbi területek megítélésére is ki kell terjednie:
a folyamatok szabályozottsága,
a szervezeti kultúra szintje,
a folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje.
Az irányított önértékelést a COMENIUS program modell-leírásában közölt
szempontrendszer alapján kell elkészíteni. (A/1/1. melléklet) *
3.2.1.4. A folyamatos fejlesztés
3.2.1.5. A minőségirányítási rendszer felülvizsgálata
3.2.1.6. A dokumentumok kezelése
Iskolánkban a minőségbiztosítási dokumentumokat az érvényben lévő ügyviteli és
iratkezelési szabályzat szerint kezeljük.
Hozzáférhető minden alkalmazott számára a titkárságon elhelyezett nyomtatott
példány, illetve a számítógépen levő anyag.
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3.3. Az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnázium
ágazatközi kapcsolatrendszere
1. ÁGAZAT:
Közművelődési ágazat
Kapcsolattartó
1.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
1.2. Deák Ferenc Megyei Könyvtár
1.3. Gönczi Ferenc ÁMK
1.4. Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
1.5. Göcseji Múzeum
1.6. Zala Megyei Levéltár
1.7. Hevesi Sándor Színház
1.8. Ady Filmszínház
1.9. Pázmány Péter Közösségi Ház
1.10. Nevelési Tanácsadó
1.11. Zalaegerszeg város óvodái

az intézmény igazgatója
a magyar munkaközösség
szabadidő szervező
ének-zene munkaközösség
magyar, történelem. ofői mk.
történelem mk.
szabadidő szervező
szabadidő szervező
szabadidő szervező
igazgatóhelyettesek
az alsó tagozat ig.helyettese

2. TARTALOM:
Mindazon tevékenység, amelyet a kapcsolattartó munkaközösségek (magyar,
történelem, ének-zene, osztályfőnöki) és szabadidő szervező éves munkaterve
tartalmaz.
3. KAPCSOLÓDÁSI PONTOK:
Könyvtári órák, hangverseny-látogatás, kiállítás-látogatás, múzeumi tárlatok, levéltári
órák, színház, bábszínház és mozilátogatás, bekapcsolódás szervezett
gyermekprogramokba.
4. TEVÉKENYSÉGI FORMÁK:
A kerettantervi követelményeknek megfelelően szervezett könyvtári órák, levéltári
órák illetve a művészeti alapképzéshez, modulokhoz kapcsolódó kiegészítő órák,
napközis illetve szabadidős programok.
5. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA:
Az év eleji és aktuális időpontokhoz kötődő megbeszélések.
6. DOKUMENTÁCIÓK:
- a munkaközösségi illetve szabadidő szervező éves munkaterve
- felelős: a (fenti) munkaközösség-vezetők, szabadidő szervező
- határidő: az év végi szakaszzáró értekezlet
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1. ÁGAZAT:
Munkaerő-gazdálkodási ágazat
Kapcsolattartás
az intézmények vezetői
2.1. Munkaügyi Központ

- pályaválasztási felelős
- a 8. ill. 12. évfolyam ofői

2.2. a város középiskolái

- pályaválasztási felelős
- 8.-os ofők

2. TARTALOM:
A fenti partnerek pályaválasztást segítő tevékenységeinek összehangolása.
3. KAPCSOLÓDÁSI PONTOK:
Az intézmények pályaorientációs tevékenysége.
4. TEVÉKENYSÉGI FORMÁK:
A Munkaügyi Központ felelős munkatársának tájékoztatása; a középiskolák
pályaválasztási tájékoztatói, pályaválasztási kiállítás, állásbörzék.
5. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA:
- az érintett intézmények pályaválasztási felelőseinek kapcsolattartása,
- az osztályfőnökök tájékoztató tevékenysége.
6. DOKUMENTÁCIÓK:
- osztályfőnöki foglalkoztatási tervek
- a pályaválasztási felelős nyilvántartásai
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1. ÁGAZAT:
Egészségügyi ágazat:

2. TARTALOM:
- a rendszeres egészségügyi ellátás: a vizsgálatok, szűrések megszervezése az 1-12.
évfolyamon; a közalkalmazottak alkalmassági vizsgálata
- iskolaorvosi, védőnői rendszeres szolgálat biztosítása
3. KAPCSOLÓDÁSI PONTOK:
Iskolaorvos, védőnő, iskolai fogorvos, drogkoordinátor, vöröskeresztes ápoló
4. TEVÉKENYSÉGI FORMÁK:
Egészségügyi vizsgálatok, szűrések
5. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA:
---6. DOKUMENTÁCIÓK:
- az orvosi rendelő adatbázisa
- egészségvédelmi program
Felelős: iskolaorvos, fogorvos
intézményvezető
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1. ÁGAZAT:
Gyermek- és ifjúságvédelem,
szociális ágazat:

2. TARTALOM:
- az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi rendszert működtet az 1-12. évfolyamon, a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segédkezik a rászorulók segélyezésében,
támogatásában. , valamint közreműködik a tankötelezettség teljesítésének
biztosításában.
3. KAPCSOLÓDÁSI PONTOK:
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és az intézmény vezetője együttműködik a
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályával, a városi Gyámhivatallal, valamint a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal.
4. TEVÉKENYSÉGI FORMÁK:
A fenti intézmények és felelősök napi kapcsolattartása és tájékoztatása, közös
családlátogatás.
5. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA:
A felelős munkatársak együttműködése.
6. DOKUMENTÁCIÓK:
- a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős elkészíti és aktualizálja az e körben
tartozók adatbázisát
- tájékoztatást ad a félévi és év végi szakaszértekezleteken.
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1. ÁGAZAT:
Sport ágazat:

2. TARTALOM:
A tanulók egészséges életmódra nevelése a kerettantervi testnevelés órákon,
gyógytestnevelési foglalkozásokon, tömegsportórákon, szakkörökben, napközis
szabadfoglalkozásokon, az őszi, tavaszi túrákon, táborok alkalmával.
3. KAPCSOLÓDÁSI PONTOK:
Intézményvezető, a testnevelés munkaközösség vezetője, ADSE elnöke, a
Polgármesteri Hivatal Sportirodája.
4. TEVÉKENYSÉGI FORMÁK:
Tanórák, szabadidős foglalkozások, túrák, táborok.
5. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA:
Kapcsolattartás az illetékes szakosztályokkal és a sportirodával.
6. DOKUMENTÁCIÓK:
- munkaközösségi munkaterv és a DSE éves munkaterve, versenynaptára.
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A/1/1 melléklet
Az irányított önértékelés szabályozása, eljárásrendje

Az irányított önértékelés szabályozása, eljárásrendje
1. Az önértékelés területei
Az irányított önértékelés során 12 fő tématerületen végzünk felmérést és elemzést.
A vizsgált területeknek két nagy csoportja van:
1. Az intézmény irányítási és működési jellemzői és adottságai
2. Eredményei
Részletezve:
1. Az irányítási és működési jellemzők és adottságok területén:
1. A vezetés értékelése.
2. Stratégiai és operatív vezetés.
3. A dolgozók irányításának értékelése.
4. Erőforrások felhasználása.
5. Az oktatási-nevelési és a működési folyamatok, valamint
szabályozottságuk értékelése.
6. A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje.
7. A szervezeti kultúra és klíma értékelése.
2. Az eredmények területén:
8. A munkatársak részvétele (bevonásának mértéke) az intézményi
programok és fejlesztések végrehajtásában.
9. A külső partnerek (szülők, tanulók) elégedettsége
10. A belső partnerek (pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő
munkatársak) elégedettsége.
11. Közösségi, társadalmi szerepvállalás.
1. Az intézmény oktatási, nevelési eredményei.
2. Az önértékelésbe bevontak köre
Az önértékelésbe bevonjuk:
- az intézmény vezetőit
- pedagógusait,

- valamint a pedagógiai munkát segítő munkatársakat is.
Részletesebben:
A kérdőívet kitöltők köre:
- pedagógusok, alkalmazottak
A kiválasztás szempontjai:
- reprezentálja a tantestület összetételét
- a művészeti alapképzés és lehetőség szerint az egyes
iskolaszakaszok arányosan képviseljék magukat
- jelenítődjön meg a technikai és adminisztratív dolgozók
véleménye is
A megkérdezettek megoszlása:
igazgató
1 fő
igazgatóhelyettesek, tagozatvezetők 5 fő
gazdasági vezető
1 fő
mk. vezetők*
7 fő
nem vezető beosztású pedagógusok 19 fő
(valamennyien osztályfőnökök)
ebből:
alsós nevelő
6 fő
felsős nevelő
8 fő
gimn. nevelő
5 fő
technikai, adminisztratív dolgozók: 4 fő
ÖSSZESEN:

37 fő (ebből pedagógus 32 fő)

A megkérdezettek az alkalmazotti kör 32 %-át, a nevelőtestület 36 %-át teszik
ki.
SZÜLŐK:
Az egyes iskolaszakaszok képviseletében
- alsó tagozat:
- felső tagozat:
- a gimnáziumban:

a 4. évfolyamon
a 6. évfolyamon
a 11. évfolyamon

30 fő
30 fő
20 fő

a 4. évfolyamon
a 6. évfolyamon
a 11. évfolyamon

30 fő
40 fő
20 fő

TANULÓK:
- alsó tagozat:
- felső tagozat:
- a gimnáziumban:

* A munkaközösség-vezetők által kitöltött eszközök adatait mind a vezetés, mind a
nem vezető beosztású pedagógusok esetében is értékeljük. Ennek megfelelően a
tágabb értelemben vett vezetést 14 fő képviseli, míg a nem vezető beosztású
pedagógusokat 26 fő reprezentálja.
pedagógusokat 26 fő reprezentálja.
3. Az önértékelés gyakorisága
Az önértékelés rendszeres végrehajtásának periódusidejét 2,5 évben határoztuk
meg. A következő irányított önértékelés tervezett időpontja: 2004. szeptemberoktóber.
(Az időciklust módosíthatja a vezetőváltás és a pedagógiai program módosítása.)
4. Az önértékelés módszere
Az irányított önértékelés módszeréül az EFQM-modell filozófiájára épített dr. Sencz
József (Átdolgozta: Martonné Rúzsa Valéria és Tóth László): Irányított önértékelés
módszertana c. munkaanyagot alkalmaztuk.
- Felmérés (kérdőív és elemzés 12 fő tématerületen)
Az intézményi klíma jellegzetességeit felmérő kérdőív (Intézményi klíma
jellegzetességeit felmérő kérdőív, készítette: Horváth Attila vezető tanácsadó;
átdolgozta: Martonné Rúzsa Valéria, Tóth László)
A klímateszt leírása. im. 2.-4. oldala.
- Felmérés (kérdőív) és elemzés
5. A kérdőívek elemzési szempontjai
- Irányított önértékelés: 6.sz. munkajelentés 4. oldala
- Klímateszt: 6. sz. munkajelentés 22. oldala

A/2/1. melléklet
A partneri igény- elégedettség felmérés eljárásrendje vagy szabályozása
1. Partnerazonosítás
Partnernek tekintjük: akikkel, amely intézményekkel munkakapcsolatban áll az iskola
közvetlen partnerek:
kétoldalú, közvetlen a kapcsolat (tanulók, szülők, DÖK,
SZM, alapítványok) fenntartó
közvetett partnerek:
hosszabb időtartamra visszatekintő közvetlen kapcsolat.
Közvetlen partnerek:
1. tanulók
2. szülők
3. szervezeteik (DÖK, SZM)
4. iskolai alapítványok
5. óvodák (a városközpontban elhelyezkedők)
6. a középfokú iskolák a továbbtanulási mutatók alapján
Közvetett partnerek:
1. Nevelési, oktatási intézmények
1.1. Általános iskolák (hasonló profilú, adottságú intézmények)
1.2. Felsőoktatási intézmények (a felvételi index alapján)
2. Pedagógiai és szakszolgálati intézmények
3. Közművelődési intézmények (Deák F. Megyei Könyvtár, VMK, MMIK)
4. Beszállítók
5. Önkormányzat (Városi Polgármesteri Hivatal)
6. Oktatási Minisztérium
2. A partnerazonosítás gyakorisága
- A közvetlen partnerek esetében: szülők, gyerekek/ 1 év
többi partner/ 3 év
- A közvetett partnerek esetében a felülvizsgálat 4 év (folyamatos figyelemmel
kísérés mellett)
- (a közvetlen partnerek elégedettségének, elégedetlenségének tükrében eltérhetünk a
szabályzatban rögzítettektől)
3. A partnerelégedettség vizsgálatának módszere
- A közvetlen partnerek esetében:
szülők:
SWOT
diákok:
kérdőíves
szervezeteik:
interjú és elégedettségi skála

alapítványok:

interjú és elégedettségi skála

- A közvetett partnerek esetében:

interjú és kérdőív

4. A partnerek igényeinek és elégedettségeinek vizsgálati módja, szabályozása
A partnerek vélemények felmérése
Az eszközkiválasztás szempontjai
- az ismert módszerek intézményre való adaptálása (összefüggésben a
Pedagógiai Programmal)
- az egységes szerkezetű kérdőívek (feldolgozhatóság, összevethetőség,
értékelhetőség)
A mintavétel módja:
- tervezett
a) teljes körű alkalmazottak
b) az intézményi szakaszokat reprezentáló mintavételezés (közvetlen
partnerek: tanulók, szülők, iskolaszakaszonként egy teljes évfolyam)
c) közvetett partnerek (a partnerazonosítás szempontjai alapján)
A vizsgálati eszközök állandó elemei
SWOT analízis
kérdőíves felmérés
személyes vezetői interjúk
csapatépítés
motiválás
összehasonlító elemzések
aktuális:

problémaérzékenység, visszacsatolás

B/6/1. melléklet
Kivonat
a 2007. március 26-án az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alsó tagozatos nevelőtestületi értekezletén készült
jegyzőkönyvéből
„Jelen vannak: alsós nevelők (jelenléti ív csatolva)
......
Az igazgató ismerteti a 2006. évi LXXI. törvényt a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény módosításáról (40.§.).
Majd tájékoztatja a nevelőket az intézményben vezetői feladatokat ellátók,
továbbá a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak
teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét tartalmazó
szabályzatjavaslatról.
......
A tantestület egyhangúlag elfogadta az IMIP módosítását, és ezzel azt az intézmény
fenntartója felé továbbküldésre javasolta.

Kámánné Gyöngy Judit
jk.vezető „

Kivonat
a 2007. március 27-én az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felső tagozatos és gimnáziumi nevelőtestületi
értekezletén készült jegyzőkönyvéből
„Jelen vannak: az iskola felső tagozatban és gimnáziumban tanító nevelői
(ld.: jelenléti ív) és az iskolavezetés.
.......
Az igazgató ismerteti a 2006. évi LXXI. törvényt a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény módosításáról (40.§.).
Majd tájékoztatja a nevelőket az intézményben vezetői feladatokat ellátók,
továbbá a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak
teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét tartalmazó
szabályzatjavaslatról.
...........
Az értekezlet résztvevői nagy többséggel elfogadták a javaslatot, és ezzel az intézmény
fenntartója felé a módosított IMIP továbbítását.

Balogh Katalin sk.
jk.vezető”
B/6/2. melléklet

A/3.4. melléklet

A fenntartói jóváhagyás dokumentuma
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A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK
ÉRTÉKELÉSE
AZ INTÉZMÉNYBEN
1. Szabályzat
2. Az osztályfőnöki munka értékelése
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szülői kérdőív
tanulói kérdőív
az osztályfőnöki foglalkozási tervek ellenőrzési lapja
az osztályfőnöki munka értékelésének összegzése (az
interjúhoz)

3. A szaktanári munka értékelése
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

szaktanári beszámoló
önértékelési kérdőív
tanulói kérdőív
óralátogatási jegyzőkönyvminta
munkaértékelő interjú (összegzés)

4. A munkaközösség-vezetői munka értékelése
4.1. a munkaközösség tagjainak kérdőíve
4.2. a munkaközösségi munkatervek felépítési szempontjai

5. A vezetői munka értékelése
5.1. az irányított önértékelés kérdőíve

B/1. MELLÉKLET

1.
SZABÁLYZAT

SZABÁLYZAT
Az intézmény pedagógusai munkájának értékelése
A pedagógusok köre:

Milyen
ciklusonként?

Az
értékelés
módja:

Eszközei:

A bevontak köre:

Értékelő:

1.OSZTÁLYFŐNÖKÖK
1.1.ALSÓ
TAGOZATOSOK
/tanítópáros/

4 évente

INTERJÚ

- KÉRDŐÍV
a 4. évf.végén
- ÓRALÁTOGATÁS
az 1.és 4.évfolyamon

1.2. FELSŐ
TAGOZATOS ÉS
GIMNÁZIUMI
OSZTÁLYFŐNÖKÖK

4 évente

INTERJÚ

 diákok
 szülők
 - igazgató
- ig.helyettes
-munkak.vez.

- előkészítés:
ig.helyettes
- az interjú vez.:
igazgató
- az interjú résztvevői:
osztályfőnök
igazgató
igazgatóhely.

- az ADMINISZTRÁCIÓ
folyamatos ellenőrzése

 ig.h., mk.vez.

- KÉRDŐÍV
a 8. ill. 12. évf.végén

 diákok
 szülők

- előkészítés:
ig.helyettes

- ÓRALÁTOGATÁS
az 5.és (7.) 9.évfolyamon,
majd a 8. és 12.
évfolyamon

 - igazgató
- aktuális
ig.helyettes
- ofői mk.vez.

- az interjú vez.:
igazgató

- az ADMINISZTRÁCIÓ
folyamatos ellenőrzése

 ig.h. mk.vez.

- az interjú résztvevői:
osztályfőnök
igazgató
igazgatóhely.

A pedagógusok
köre:

Milyen
ciklusonként?

2.SZAKTANÁROK 3 évente

Az értékelés
módja:

Eszközei:

INTERJÚ

- KÉRDŐÍV

Tartalma:
1. Szaktanári
beszámoló
2. A tanuló és
az önértékelő
kérdőívek
- SZAKTANÁRI
adatainak
BESZÁMOLÓ ÉS
összevetése
ÖNÉRTÉKELÉSI
KÉRDŐÍV
3. Összegzés:
- önismeret
- erősségek
- ÓRALÁTOGATÁS
- fejlesztendő az értékelés évében
területek
legalább két szakóra

- az
ADMINISZTRÁCIÓ
folyamatos ellenőrzése

A bevontak köre:

 diákok
(a két
kiválasztott
osztály, ahol a
szaktanár
legalább
második éve
tanít)
 a szaktanár

 - igazgató
- ig.h.
- aktuális
mk.vez.
 ig.h., mk.vez.

Értékelő:

- előkészítés:
ig.helyettes
- az interjú vez.:
igazgató
- az interjú résztvevői:
osztályfőnök
igazgató
igazgatóhely.

A pedagógusok
köre:

Milyen
ciklusonként?

Az értékelés
módja:

Eszközei:

3. MUNKAKÖZ.VEZETŐK

3 évente

INTERJÚ

- VEZETŐI
ÉRTÉKELÉS
a munkaközösségi
munkatervek
megfelelősége

 igazg.helyettes

- BESZÁMOLÓ
a munkaközösségvezető
beszámolója – a
munkaterv
megvalósulása

 mk.vezető

- KÉRDŐÍV
a munkaközösség
tagjainak véleménye

 a munkaköz.
tagjai

- KÉRDŐÍV

 a pedagógusok
és az
alkalmazottak
reprezentatív
köre

4. VEZETŐI KÖR: 2,5 évente
- igazgató
- ig.helyettesek
- gazd.vez.

BESZÁMOLÓ

A bevontak köre:

Értékelő:

- előkészítés:
ig.helyettes
- az interjú vezetése:
igazgató
- az interjú résztvevői:
munkaköz.-vez.
igazgató
igazgatóhelyettes

- előkészítés,
feldolgozás: a MIP
csoport programfelelőse
- beszámoló:
igazgató

B/2. MELLÉKLET

2.
AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA
ÉRTÉKELÉSE

2.1. SZÜLŐI KÉRDŐÍV

Kedves Szülők!
Szeretnénk iskolánkban képet kapni tanítóinkról, a szabadidős tevékenységről, az osztálytermekről kialakított
véleményükről , stb.
Ehhez az Önök segítségére, válaszaira van szükségünk.
(A rangskálán a megfelelő értéket x-szel jelölje, ill. húzza alá a helyesnek ítélt választ!)
A kérdőívet az iskolavezetés kapja, értékeli.
Kérjük, zárja le a borítékot, így küldje vissza válaszát!
Köszönjük segítségét!
Czigány László
igazgató

Zalaegerszeg, 2007. ....

1./ Mennyire elégedett az osztályfőnöktől kapott információkkal…
1.1.

a programokra, időpontokra vonatkozóan időben kapja-e a tájékoztatást
igen
nem

1.2.

a szülői értekezletek információtartalmával
nagyon 1
2
3
4
elégedetlen

1.3.

5

nagyon
elégedett

milyennek ítéli meg gyermeke és az osztályfőnök kapcsolatát
rossznak 1
2
3
4
5
kiválónak

2./ Mennyire elégedett az osztály szabadidős programjainak…
2.1.

2.2.

mennyiségével
nagyon 1
kevés

2

tartalmával
egyáltalán
nem

1

3

4

5

nagyon
sok

2

3

4

5

2.3.

Tehetett-e javaslatot a programok szervezésével kapcsolatban?
igen
nem

2.4.

Milyen programot ajánlana?

nagyon
elégedett

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

3./ Az osztályteremmel kapcsolatban
3.1.Fontos-e Ön szerint a szépen kialakított osztályterem?
igen
nem
3.2. Milyennek látta az osztályterem dekorációját? Értékelje a rangskálán!
igénytelen
1
2
3
4
5

nagyon igényes

3.3. Milyennek ítélte meg az osztályterem tisztaságát?
rendetlen
1
2
3

nagyon tiszta, rendes

4

5

5./ Ha Önnek problémája van az iskolával kapcsolatban, kihez fordulna?
-

az igazgatóhoz
az osztályfőnök tanítóhoz (.....................................................)
a másik tanítóhoz (........................................................)
egy másik, gyermekét tanító pedagógushoz
nem fordulok egy pedagógushoz sem

6./ A részletekre adott információt köszönjük, és kérjük, szíveskedjen az elmúlt évek
alatt szerzett tapasztalatai alapján értékelni
- az osztályfőnök tanító munkáját (....................................................)
nagyon 1
elégedetlen

2

3

4

5

nagyon
elégedett

- a másik tanító (................................................) munkáját
nagyon 1
elégedetlen

2

3

4

5

nagyon
elégedett

2.2. TANULÓI KÉRDŐÍV

Kedves Gyerekek!
Szeretnénk iskolánkban képet kapni az osztályfőnöki órákról, a szabadidős tevékenységekről , az osztálytermekről
kialakított véleményetekről stb.
Ehhez a Ti segítségetekre, válaszaitokra van szükségünk.
Kérjük, legyetek őszinték!
/A rangskálán a megfelelő értéket x-szel jelöld, ill. húzd alá a helyesnek ítélt választ!/
Zalaegerszeg, 2007. .................
Czigány László
igazgató
1./ Mennyire vagy elégedett az osztályfőnöki órák…
1.1. tartalmával (a feldolgozott témákkal)
nagyon 1 2
elégedetlen

3

4

5

nagyon
elégedett

4

5

nagyon
érdekesek

1.2. a témák érdekességével
nagyon 1 2
unalmasak

3

1.3. Milyen témákat javasolnál?
…………………………….
…………………………….

…………………………………
…………………………………

2./ Mennyire vagy elégedett az osztály szabadidős programjainak…
2.1. mennyiségével
nagyon 1
kevés

2

3

4

3

4

5

nagyon
sok

2.2. tartalmával
egyáltalán 1
nem

2

5 nagyon
elégedett

2.3. Beleszólhattál-e a programok szervezésébe?
igen

nem

2.4. Milyen programokat ajánlanál?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

3./ Mennyire vagy elégedett
3.1. a továbbtanulással kapcsolatos tájékoztatással?
elégedetlen 1

2 3

4

5

nagyon elégedett

3.2. Várnál-e más segítséget osztályfőnöködtől a továbbtanulással kapcsolatban?
igen
nem
4./ Az osztálytermeddel kapcsolatban

4.1. Fontos-e a számodra a szépen kialakított osztályterem?
igen
nem
4.2. Milyennek látod osztálytermed dekorációját? Értékeld a rangskálán!
igénytelen
1
2
3
4
5 nagyon igényes
4.3. Fontos-e a tiszta osztályterem számodra?
igen

nem

4.4. Milyennek ítéled meg osztálytermed tisztaságát?
rendetlen
1
2
3
4

5

nagyon tiszta, rendes

4.5. Mit javasolnál, mit tennél a helyzet javításáért?
Javaslat: …………………………………………………………………………..
Amit tennél:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
5./ Ha problémád van az iskolában, kihez fordulsz?
- az osztályfőnökhöz
- egy másik téged tanító pedagógushoz
- az iskola egy másik pedagógusához
- nem fordulok egy pedagógushoz sem
6./ Írj három tulajdonságot…
6.1. ami egy jó osztályfőnökre jellemző
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
6.2. ami a te osztályfőnöködet jellemzi
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
Köszönjük munkádat!

2.3.AZ OSZTÁLYFŐNÖKI FOGLALKOZÁSI TERVEK
ELLENŐRZÉSI LAPJA

AZ OSZTÁLYFŐNÖKI FOGLALKOZÁSI TERVEK
ELLENŐRZÉSI LAPJA

Az ellenőrzést végzi: osztályfőnöki mk. vezető
Oszt FORMAI
.
MEGOLDÁ
S
(óraszám,
témakör,
módsz.nev.
feladat)

IFJÚSÁGVÉDELEM
(hátrányos
helyzetű
veszélyezt. h.
támogatottak
)

EGÉSZSÉG
NEVELÉSI
PROGRAM
(beépítve a
foglalkozási
tervbe)

EGYÉB
ADMINISZTRÁCI
Ó
(házirend ->
tanuló, szülő,
tűzvéd.
munkavéd.)

MINŐSÍTÉ
S

2.4. AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA
ÉRTÉKELÉSÉNEK ÖSSZEGZÉSE
(AZ OSZTÁLYFŐNÖKI INTERJÚHOZ)

AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÖSSZEGZÉSE
(AZ OSZTÁLYFŐNÖKI INTERJÚHOZ)
Osztály:
Osztályfőnök:
Tanév:
1. Az osztályfőnöki órák
- tartalma, érdekessége, hangulata
Az osztályfőnök véleménye:

A tanulók véleménye:

2. Tanításon kívüli szabadidős programok
- mennyisége, tartalma, hangulata
Az osztályfőnök véleménye:

A tanulók véleménye:

A szülők véleménye:

3. Adminisztrációs tevékenység
- törzskönyvek
- naplók vezetése
- osztályfőnöki foglalkozási tervek
- statisztika
- osztályfőnöki tájékoztatók
Az iskolavezetés véleménye:

- a szülők tájékoztatása
A szülők véleménye:

- a továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció
A szülők véleménye:

A tanulók véleménye:

4. Az osztályterem
- gondosság, igényesség, dekorációk, tisztaság
Az osztályfőnök véleménye:

A tanulók véleménye:

A szülők véleménye:

Az iskolavezetés véleménye:

5. A látogatott osztályfőnöki óra véleményezése
- az órán résztvevők:

- az óra minősítése

6. A tanulók és a szülők véleménye az osztályfőnöki munkáról, az
osztályfőnök személyéről
A tanulók véleménye:

A szülők véleménye:

B/3. MELLÉKLET

3.

A SZAKTANÁRI MUNKA
ÉRTÉKELÉSE

3.1. SZAKTANÁRI BESZÁMOLÓ

SZAKTANÁRI BESZÁMOLÓ
SZAKTANÁR: .............................................
1. A ...........................-os tanévben mely osztályokban

- milyen tantárgyat tanít?

1.1. ............

..........................................

1.2. ............

..........................................

1.3. ............

..........................................

1.4. ............

..........................................

1.5. ............

..........................................

Megbizatásai: osztályfőnök, munkaközösség-vezető,
folyosói/menzaügyelet
egyéb feladatkör: .................................
2. A tanulók eredményei
2.1. osztályátlagok

/az 1. pontban felsoroltak sorrendjében/
1.1. ............
1.2. ............
1.3. ............
1.4. ............
1.5. ............

2.2. bukások száma: ................................
2.3. versenyeredmények a tanévben: .........................................................................
.............................................................................................................................
3. Társadalmi szerepvállalás
- tanulmányi verseny(ek) szervezése, lebonyolítása: ....................................................
- rendezvény(ek) szervezése, lebonyolítása: .................................................................
- ünnepély szervezése, lebonyolítása: ...........................................................................
- egyéb: ................................................................................................................

4. Önértékelő kérdőív

3.2. ÖNÉRTÉKELÉSI KÉRDŐÍV

ÖNÉRTÉKELÉSI KÉRDŐÍV
Pedagógus: .........................................
Kedves Kollégánk!
Az alábbi kérdőív kitöltésére kérünk, amellyel az a célunk, hogy az iskolánkban folyó munkát segítsük.
Tájékoztatunk arról, hogy az általad tanított két osztály tanulói is hasonló tartalmú kérdőívet töltenek ki, amellyel a Te
tevékenységedet értékelik a saját szempontjukból.
A továbbiakban interjú keretében beszéljük meg ezek eredményeit.
Kérünk, töltsd ki a megfelelő helyen x-szel jelölve azt az egy rubrikát, amelyről úgy gondolod, legjobban jellemzi
munkádat!
Zalaegerszeg, 2007. március 5.
Czigány László
igazgató

Állítások

Teljes
mértékben
igaz

Inkább igaz,
mint nem

Inkább nem
igaz, mint
igen

Egyáltalán
nem igaz

1. Előre megmondom, mit
kell tudni a tananyagból
2. Szívesen tanítok
3. Pontosan tudom, mit
várjak el a tanulóktól
4. Igyekszem érthetően
magyarázni
5. Igyekszem szépen és
érthetően beszélni
6. Kíváncsi vagyok a
gyerekek véleményére
7. Számomra fontos, hogy
fejlődjenek
8. Az óra előtt pontosan
tudom, mit fogunk csinálni
a következő 45 percben
9. Ha valaki nem ért valamit,
akkor segítek neki
10. Szigorú vagyok
11. Igazságosan értékelek
12. Arra biztatom a tanulókat,
hogy segítsenek
egymásnak
13. Bármikor fordulhatnak
hozzám a problémáikkal
14. Az is érdekel, mi történik
velük az iskola után
15. Örülök, ha a szülők
bejönnek a fogadóórára
16. Jó kedélyűnek,
kiegyensúlyozottnak
érzem magam

Köszönjük munkádat!

3.3. TANULÓI KÉRDŐÍV

TANULÓI KÉRDŐÍV
Osztály: .......
Kedves Diákok!
Az alábbi kérdőív kitöltésére kérünk benneteket, amellyel az a célunk, hogy az iskolánkban folyó munkát, ezen belül az
iskola pedagógusainak tevékenységét segítsük.
Kérünk benneteket, hogy mérlegelve, megfontoltan töltsétek ki a megfelelő helyen x-szel jelölve azt az egy rubrikát,
amelyről úgy gondoljátok, legjobban jellemzi az osztályotokban tanító pedagógus(ok) munkáját!
Jelen esetben: ...............................................................
Zalaegerszeg, 2007. március 5.
Czigány László
igazgató

Állítások

Teljes
mértékben
igaz

Inkább igaz,
mint nem

Inkább nem
igaz, mint
igen

Egyáltalán
nem igaz

17. Előre megmondja, mit kell
tudnom a tananyagból
18. Látszik, hogy szívesen
tanít
19. Pontosan tudom, mit vár el
tőlem
20. Érthetően magyaráz
21. Szépen és érthetően beszél
22. Kíváncsi a véleményemre
23. Szerintem neki fontos,
hogy fejlődjek
24. Szerintem már az óra előtt
tudja, mit fogunk csinálni
a következő 45 percben
25. Ha úgy látja, hogy valaki
nem ért valamit, akkor
segít neki
26. Szigorú
27. Igazságosan értékel
28. Arra biztat bennünket,
hogy segítsünk egymásnak
29. Bármikor fordulhatunk
hozzá a problémáinkkal
30. Az is érdekli, hogy mi
történik velünk az iskola
után
31. Szerintem örül, ha a szülők
bemennek a fogadóórára
32. Jó kedélyű,
kiegyensúlyozott ember

Köszönjük munkádat!

3.4.ÓRALÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYV

ÓRALÁTOGATÁSI
JEGYZŐKÖNYVMINTA

1. Az óra célja és tartalma
1. Az óra célja
2. Elérte-e az óra a kitűzött célt?
3. Milyen volt az óra szakmai szempontból? (módszerek, szervezés, az
órafelépítés)
4. Milyen eredmények és hiányosságok állapíthatók meg?
2. A tanulók munkája és magatartása
1. A tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket?
2. Megfelelő volt-e a készségfejlesztés?
3. A nevelő munkája, egyénisége, magatartása
4. Összegzés (eredmények, következtetések, javaslatok)

3.5. MUNKAÉRTÉKELŐ INTERJÚ

MUNKAÉRTÉKELŐ INTERJÚ
1. A tanulói és pedagógusok által kitöltött kérdőívek összevetése
Mely osztályokban töltötték ki a tanulók a kérdőívet?
....................
Hány fővel?
....................

Állítások

Teljes
mértékben igaz
TANULÓK

PEDAGÓGUS

Inkább igaz,
mint nem
TANULÓK

PEDAGÓGUS

Inkább nem,
mint igen
TANULÓK

PEDAGÓGUS

Egyáltalán nem
igaz
TANULÓK

PEDAGÓGUS

1./ Előre megmondja, mit kell
tudnom a tananyagból
2./ Látszik, hogy szívesen tanít
3./ Pontosan tudom, mit vár el
tőlem
4./ Érthetően magyaráz
5./ Szépen és érthetően beszél
6./ Kíváncsi a véleményemre
7./ Szerintem neki fontos, hogy
fejlődjek
8./ Szerintem már az óra előtt
tudja, mit fogunk csinálni a
következő 45 percben
9./ Ha úgy látja, hogy valaki nem
ért valamit, akkor segít neki
10./ Szigorú
11./ Igazságosan értékel
12./ Arra biztat bennünket, hogy
segítsünk egymásnak
13./ Bármikor fordulhatunk hozzá
a problémáinkkal
14./ Az is érdekli, hogy mi
történik velünk az iskola után
15./ Szerintem örül, ha a szülők
bemennek a fogadóórára
16./ Jó kedélyű, kiegyensúlyozott
ember
Vezetői összegzés:
Önismeret:............................................................................................................................ .................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Erősségek: ........................................................................................................................... ..................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Fejlesztendő területek: ........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Mellékletek:
-

szaktanári önértékelési kérdőív

-

óralátogatási jegyzőkönyv(ek )

Szaktanári vélemény:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zalaegerszeg, 2007.................................

.......................................
az értékelt pedagógus

...............................................
igazgató

..........................................
igazgatóhelyettes

B/4. MELLÉKLET

4.
A MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐI
MUNKA ÉRTÉKELÉSE

4.1. A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAINAK
KÉRDŐÍVE

A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAINAK KÉRDŐÍVE
Munkaközösség:
.............................................
Munkaközösség-vezető:............................................
1. Mennyire vagy elégedett
1.1. a munkaközösség-vezetőtől kapott információkkal
nagyon 1
elégedetlen

1.2.

2

3

4

5

nagyon
elégedett

a munkaközösség által szervezett programokkal
1.2.1. az iskolai tanulmányi versenyek szervezésével
nagyon 1
elégedetlen

2

3

4

5

nagyon
elégedett

1.2.2. a munkaközösségi foglalkozások
2. tartalmával
nagyon 1
elégedetlen

2

3

4

5

nagyon
elégedett

1.2.2.2. gyakoriságával
nagyon 1
elégedetlen

2

3

4

5

nagyon
elégedett

3. a munkaközösség tagjainak a városi szakmai programokon
való részvételével
nagyon 1
elégedetlen

2

3

4

5

nagyon
elégedett

4. mennyire nyitott a munkaközösség a külső intézmények
bevonásával szervezett programokra
kevésbé 1
4.1.

2

3

4

5

nagyon

Kérjük, a rangskálán értékeld munkaközösség-vezetőd tevékenységét,
munkáját!
1
2
3
4
5

4.2. A MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERVEK
FELÉPÍTÉSI SZEMPONTJAI

A MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERVEK FELÉPÍTÉSI SZEMPONTJAI
1. A ............. tanév munkaközösségi programjai (iskolai, városi, megyei
ünnepségek, rendezvények, versenyek)
2. A munkaközösségi értekezletek témái
3. Ellenőrzési terv
3.1. Szaktárgyi órák látogatása
3.1.1. Évfolyamokon 1 vagy 2 szaktárgyi óra megtekintése, értékelése
3.1.2. Az új kollégák 1 vagy 2 – szükség szerint több – szakórájának
megtekintése
3.1.3. Az iskolaszakaszok belépő évfolyamainak látogatása (feljegyzés
készítése)
3.1.4. Részvétel zárótanításon, értékelés
3.2. Dokumentációk ellenőrzése
3.2.1. A tanmenetek tartalmi áttekintése, a hiányok pótoltatása (az
elfogadásra történő javaslatot kérjük a tanmenetek borítóján aláírni)
3.2.2. A meglátogatott osztályokban az alábbi dokumentumok
ellenőrzése:
- a tanulók által használt füzetek vezetése és javítása
- a tanmenetek alapján előírt dolgozatok megíratása
- az osztályzatok száma időarányosan, ill. a szóbeli és
írásbeli jegyek aránya
3.3. Feljegyzés készítése az óralátogatással és a füzet- ill.
dolgozatellenőrzéssel kapcsolatban
(a feljegyzés másolatát az év végi munkaközösségi beszámoló
mellékleteként kérjük)
3.4. Értékelés, megbeszélés a szakórát tartó pedagógussal
Az óralátogatásokkal kapcsolatban törekedni kell arra, hogy a látogatások az
iskolavezetés (igazgató vagy helyettes) részvételével történjenek, és a
megbeszélésen is részt vegyen az iskolavezetés tagja.
5. A helyi tanterv anyagának, tartalmának áttekintése, az esetleges hiányok pótlása
tantárgyanként
Egyéb információk:

1. Az országos mérések előkészítése (az alapkészségek – olvasás, szövegértés;
matematikai eszköztudás) a 4., 6. 8. és a 10. évfolyamon
2. Tanulmányi versenyek
6. Társadalmi szerepvállalás (rendezvények, ünnepségek, emléknapok...)

B/5. MELLÉKLET

5.
A VEZETŐI MUNKA
ÉRTÉKELÉSE

5.1. AZ IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS
KÉRDŐÍVE

Kedves Kolléga!
Az irányított önértékelés keretében az iskolavezetés munkájáról kérjük
véleményedet. (A kitöltési útmutató elolvasása után kérünk a kérdőív
kitöltésére.)
Köszönjük munkádat!
1.

AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS ÉRTÉKELÉSE

Az intézmény vezetőjének és más vezetőinek tevékenysége és magatartása
ösztönzi-e, támogatja-e, előmozdítja-e a minőségügyi kultúrát?
A vezetők ….

1.1.

elkötelezettek a pedagógiai programban megfogalmazott küldetés és értékrend
érvényre juttatása iránt és példát mutatnak ezek betartására.

1.2.

5 4 3 2 1 0

mindent elkövetnek annak érdekében, hogy hatékony kapcsolatot alakítsanak
ki az intézmény külső partnereivel (szülőkkel, fenntartókkal, más iskolákkal).
5 4 3 2 1 0

1.3.

elősegítik az intézmény kedvező megítélését publikációkkal, rendezvényeken
tartott előadásokkal, civil szervezetekben végzett munkálkodással.
5 4 3 2 1 0

1.4.

élére állnak az új kezdeményezéseknek a fejlesztésekben, jobbításokban.
5 4 3 2 1 0

1.5.

támaszkodnak a belső partnerek (tanárok, munkatársak) ötleteire, javaslataira
és meghallgatják panaszaikat, kritikájukat és lehetőség szerint figyelembe
veszik ezeket.

1.6.

lehetőségük

5 4 3 2 1 0
szerint

mindent

megtesznek

a

szükséges

erőforrások

megteremtésére a kitűzött feladatok teljesítéséhez.
1.7.

5 4 3 2 1 0

észlelik, elismerik beosztottjaik erőfeszítéseit, törekvéseit a mindennapi
munka során.

1.8.

5 4 3 2 1 0

figyelemmel kísérik az oktatási, nevelési folyamatokban az egyének, a
csoportok munkáját, fejlődését, és ahol lehetséges, kialakítottak objektív
mérőrendszert ezek megítélésére.

1.9.

egyértelműen

meghatározzák

5 4 3 2 1 0
a

szervezeten

belül

a

feladatokat

hatásköröket.
1.10. szinten tartják saját felkészültségüket továbbképzésekkel, önképzéssel.

és
5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0

2.

STRATÉGIA ÉS OPERATÍV TERVEZÉS

A szervezet hogyan fogalmazza meg küldetését, értékrendjét és stratégiáját,
és miként alkalmazza a szervezeten belül, valamint hogyan alakítja az
ebben foglaltakat intézkedésekké?
Az intézményünkben …..
2.1.

a küldetés, a pedagógiai hitvallás, az értékrend egyértelműen meg van határozva a
pedagógiai programban.

2.2.

5 4 3 2 1 0

a stratégiai célokat megfogalmazták, és meghatározták az ezek megvalósításához
szükséges legfontosabb feladatokat.

2.3.

5 4 3 2 1 0

rendszeresen aktualizálják, fejlesztik a pedagógiai programunkat, stratégiánkat.
5 4 3 2 1 0

2.4.

a

stratégiai

célkitűzések

megvalósításához

szükséges

aktuális

feladatok

megvalósítására munkaterveket dolgoznak ki, amelyek egyértelművé teszik az
elvárásokat és a felelősöket.
2.5.

5 4 3 2 1 0

hatékony tevékenységet fejtenek ki annak érdekében, hogy a pedagógiai programot,
munkaterveket mindenki megismerje és elfogadja (magáénak vallja).
5 4 3 2 1 0

2.6.

figyelemmel kísérik a megfogalmazott értékrend és célok érvényre jutását.
5 4 3 2 1 0

2.7.

ellenőrzik a kitűzött feladatok (munkatervek) teljesülését, a megvalósítás eredményeit,
és szükség szerint módosítást hajtanak végre.
5 4 3 2 1 0

2.8.

a pedagógiai program aktualizálásánál, a munkatervek összeállításánál figyelembe
veszik az összes lényeges adatot és igényt, amely a rendeletekből, valamint a
partnerek igényeiből következik.

2.9.

5 4 3 2 1 0

a munkatervek összeállításának stádiumában egyeztetnek, konzultálnak minden
munkatárssal, hogy kiderüljön, miként tudnak hozzájárulni annak megvalósításához.

Pontozás módszere:
5: Teljes mértékben így van
4: Általában így van, azonban előfordulnak kivételek
3: Részben így van
2: Ritkán van így
1: Nincs így, de hallottam ilyen szándékról
0: Nincs így és fel sem merült ennek szándéka

5 4 3 2 1 0

Kitöltötte:
Vezető

ٱ

Nem vezető beosztású pedagógus

ٱ

Pedagógiai munkát segítő munkatárs

ٱ

Dátum: ………………………………..

3.

A DOLGOZÓK IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A szervezet hogyan hasznosítja a dolgozók képességeit?
Az intézményünkben …..
3.1.

egyeztetik a tanárokkal és más munkatársakkal a velük szemben támasztott
elvárásokat és a teljesítményük mérésére (értékelésére) szolgáló kritériumokat.
5 4 3 2 1 0

3.2.

rendszeresen tartanak csoportos kétirányú kommunikáción alapuló megbeszéléseket,
ahol informálják a munkatársakat, valamint megválaszolják kérdéseiket, és
megismerik véleményüket, javaslataikat.
5 4 3 2 1 0

3.3.

minden tanár számára készítenek képzési (esetleg karrier-) terveket, összhangban az
intézmény jövőképével és fejlesztési tervével.

3.4.

5 4 3 2 1 0

tanévenként minden egyes tanárnak és más munkatársnak – személyes beszélgetés
keretében – értékelik a teljesítményét, meghallgatják ezzel kapcsolatos véleményét, és
meghatározzák, miben kell fejlődnie, valamint azt is, hogy juttatásaiban milyen
változásra számíthat.

3.5.

5 4 3 2 1 0

a tanárokat és más munkatársakat felhatalmazzák arra, hogy saját hatáskörben
hozzanak döntéseket olyan ügyekben és területeken, ahol ehhez minden információval
és kompetenciával rendelkeznek.

3.6.

5 4 3 2 1 0

az új belépőkkel megismertetik az intézmény küldetését, értékrendjét és belső
szabályait.

Pontozás módszere:
5: Teljes mértékben így van
4: Általában így van, azonban előfordulnak kivételek
3: Részben így van
2: Ritkán van így
1: Nincs így, de hallottam ilyen szándékról
0: Nincs így és fel sem merült ennek szándéka

5 4 3 2 1 0

Kitöltötte:
Vezető

ٱ

Nem vezető beosztású pedagógus

ٱ

Pedagógiai munkát segítő munkatárs

ٱ

Dátum: ………………………………..

4.

ERŐFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Hatékonyan és hatásosan fejleszti-e az intézmény az erőforrásait?
Az intézményükben …
4.1.

a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások felhasználása összhangban van az
intézmény deklarált céljaival.

4.2.

5 4 3 2 1 0

a gazdálkodási folyamatok szabályozottak és ezek betartásával járnak el.
5 4 3 2 1 0

4.3.

ellenőrzik a pénzügyi erőforrások felhasználását.

5 4 3 2 1 0

4.4.

intézkedéseket hoznak az energiafelhasználás optimalizálására.

5 4 3 2 1 0

4.5.

az infrastruktúra és egyéb technikai eszközök üzemeltetése biztonságos és
szabályozott, karbantartásuk megoldott.

4.6.

5 4 3 2 1 0

a rendelkezésre álló infrastruktúrát és technikai eszközöket hatékonyan használják ki.
5 4 3 2 1 0

4.7.

az összes dolgozót ellátják a munkája hatékony végzéséhez szükséges információval.
5 4 3 2 1 0

4.8.

a tankönyvek kiválasztási eljárása biztosítja, hogy teljesülhessenek az oktatási,
tanulási célkitűzések, valamint érvényre jusson az intézmény értékrendje.
5 4 3 2 1 0

Pontozás módszere:
5: Teljes mértékben így van
4: Általában így van, azonban előfordulnak kivételek
3: Részben így van
2: Ritkán van így
1: Nincs így, de hallottam ilyen szándékról
0: Nincs így és fel sem merült ennek szándéka

Kitöltötte:
Vezető

ٱ

Nem vezető beosztású pedagógus

ٱ

Pedagógiai munkát segítő munkatárs

ٱ

Dátum: ………………………………..

5.

A FOLYAMATOK ÉS SZABÁLYOZOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE

Hogyan azonosítja, irányítja, vizsgálja felül és fejleszti az intézmény a
folyamatait?
Az intézményünkben …..
5.1.

az oktatási, nevelési és a működési folyamatok összhangban vannak a pedagógiai
nevelési programmal és a helyi tantervvel.

5.2.

5 4 3 2 1 0

rendszeresen meghatározzák (azonosítják), hogy a célkitűzések megvalósítása és a
sikeres működés szempontjából melyek a kulcsfolyamatok, és ezek kézben tartásának
kiemelt figyelmet szentelnek.
5 4 3 2 1 0

5.3.

a kulcsfolyamatokat felügyelik (ahol lehetséges ezek eredményességét mérik), és
továbbfejlesztik a partnerek elvárásai, az új ismeretek és a belső javaslatok alapján.
5 4 3 2 1 0

5.4.

az értékrend és a kitűzött célok teljesülését döntően befolyásoló oktatási, nevelési
folyamatokra vonatkozóan valamely előíró dokumentumban (pedagógiai programban,
működési szabályzatban, módszertani leírásban), vagy más médium segítségével
(oktatófilm, video stb.), esetleg oktatással, betanítással, szóbeli kihirdetéssel (pl. az
évnyitó értekezleten) meghatározták a vonatkozó eljárási módot, ezt minden érintett
ismeri és egységesen alkalmazza
Hogyan érvényesül ez a felsorolt területeken?
–

partnerkapcsolatok kezelése, kommunikáció a külső partnerekkel:

–

tanárok, munkatársak felvételének módja, követelményei:

5 4 3 2 1 0

–

a biztonságos és egészséges tanítás, tanulás feltételei (terhelés, pihenés,

5 4 3 2 1 0

szellőztetés stb.), valamint a veszélyek (stressz, drog stb.) felismerése és
megelőzése,

–

az oktatási-nevelési tevékenység folyamatának közös követelményei,

5 4 3 2 1 0

–

a tanulók értékelésének közös követelményrendszere, mérőeszközei,

5 4 3 2 1 0

–

az oktatási-nevelési munka ellenőrzése, elemzése és javítása.
5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0

Pontozás módszere:
5: Teljes mértékben így van
4: Általában így van, azonban előfordulnak kivételek
3: Részben így van
2: Ritkán van így
1: Nincs így, de hallottam ilyen szándékról
0: Nincs így és fel sem merült ennek szándéka

Kitöltötte:
Vezető

ٱ

Nem vezető beosztású pedagógus

ٱ

Pedagógiai munkát segítő munkatárs

ٱ

Dátum: ………………………………..

6.

A FOLYAMATOS FEJLESZTÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZINTJE

Az új ismeretek, a változó igények és a működési tapasztalatok alapján hogyan
fejlesztik intézményüket, működésüket?
Az intézményünkben ….
6.1.

a vezetés az iskolát érintő külső és belső mérések, értékelések tapasztalatainak
összegzése alapján határozza meg a javítandó, fejlesztendő folyamatokat, területeket.
5 4 3 2 1 0

6.2.

a vezetés biztosítja a folyamatos fejlesztés eszközrendszerének működését az
intézményben (probléma/feladatmegoldó teamek működtetése, vezetői támogatás).
5 4 3 2 1 0

6.3.

az intézményben a fejlesztési feladatok kitűzése során meghatározott a cél, az elvárt
eredmény, a teljesülés mérésének módja, a határidő és a felelős.
5 4 3 2 1 0

6.4.

a fejlesztési eredmények, javaslatok beépülnek az

intézményi szabályozás

rendszerébe.
6.5.

5 4 3 2 1 0

a vezetés rendszeres időközönként értékeli az eredményeket, és újabb emelt szintű
célokat tűz ki a jobb eredmények elérése érdekében.

Pontozás módszere:
5: Teljes mértékben így van
4: Általában így van, azonban előfordulnak kivételek
3: Részben így van
2: Ritkán van így
1: Nincs így, de hallottam ilyen szándékról
0: Nincs így és fel sem merült ennek szándéka

5 4 3 2 1 0

Kitöltötte:
Vezető

ٱ

Nem vezető beosztású pedagógus

ٱ

Pedagógiai munkát segítő munkatárs

ٱ

Dátum: ………………………………..

B/6/1. melléklet
Kivonat
a 2007. március 26-án az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alsó tagozatos nevelőtestületi értekezletén
készült jegyzőkönyvéből
„Jelen vannak: alsós nevelők (jelenléti ív csatolva)
......
Az igazgató ismerteti a 2006. évi LXXI. törvényt a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény módosításáról (40.§.).
Majd tájékoztatja a nevelőket az intézményben vezetői feladatokat ellátók,
továbbá a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak
teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét tartalmazó
szabályzatjavaslatról.
......
A tantestület egyhangúlag elfogadta az IMIP módosítását, és ezzel azt az intézmény
fenntartója felé továbbküldésre javasolta.

Kámánné Gyöngy Judit
jk.vezető „

Pontozás módszere:
5: Teljes mértékben így van
4: Általában így van, azonban előfordulnak kivételek
3: Részben így van
2: Ritkán van így
1: Nincs így, de hallottam ilyen szándékról
0: Nincs így és fel sem merült ennek szándéka

Kitöltötte:
Vezető

ٱ

Nem vezető beosztású pedagógus

ٱ

Pedagógiai munkát segítő munkatárs

ٱ

Dátum: ………………………………..

Kivonat
a 2007. március 27-én az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felső tagozatos és gimnáziumi nevelőtestületi
értekezletén készült jegyzőkönyvéből
„Jelen vannak: az iskola felső tagozatban és gimnáziumban tanító nevelői
(ld.: jelenléti ív) és az iskolavezetés.
.......
Az igazgató ismerteti a 2006. évi LXXI. törvényt a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény módosításáról (40.§.).
Majd tájékoztatja a nevelőket az intézményben vezetői feladatokat ellátók,
továbbá a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak
teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét tartalmazó
szabályzatjavaslatról.
...........
Az értekezlet résztvevői nagy többséggel elfogadták a javaslatot, és ezzel az intézmény
fenntartója felé a módosított IMIP továbbítását.

Balogh Katalin sk.
jk.vezető”
B/6/2. melléklet
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B/6/4. melléklet

A fenntartói jóváhagyás dokumentuma
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