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Mottó:
„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.”
/Kazinczy Ferenc/

1. BEVEZETİ

1.1. Jogszabályi hivatkozások

A közoktatási törvény 2003. júniusi módosítása minden közoktatási intézmény és önkormányzati intézményfenntartó számára feladatul adta minıségpolitikájának meghatározását és
minıségfejlesztési rendszer kialakítását, mőködtetését.
A törvény 40. § (10) szerint „A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minıségpolitikáját. A minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. A minıségpolitikát és minıségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minıségirányítási programjában kell meghatározni (továbbiakban: intézményi minıségirányítási program). Az intézményi minıségirányítási programot az intézmény vezetıje készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása elıtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt.60-61.§) és
az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63.§) véleményét. Az intézményi minıségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
(11) Az intézményi minıségirányítási program határozza meg az intézmény mőködésének
hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minıségirányítási programban kell meghatározni az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását.”
A közoktatási törvény 2005. és 2006. évi módosításai újabb rendelkezéseket hoztak az intézményi minıségirányítási program vonatkozásában.
A törvény 40.§ (11) szerint: „Az intézményi minıségirányítási programnak tartalmaznia kell
az intézményben vezetıi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét.
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A minıségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körő intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minıségirányítási rendszerrel való kapcsolatát.
A minıségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés,
értékelés eredményeit.
A nevelıtestület a szülıi szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az
intézményi minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek
egymáshoz.
A nevelıtestület és a szülıi 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”.
40.§. (12)
Az intézményi minıségirányítási programot az intézmény honlapján, annak hiányában a
helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
Átmeneti rendelkezések alapján elsı ízben a 2008-2009. tanévet kell értékelnie a közoktatási
intézménynek.

Intézményünk minıségirányítási programja összhangban van Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2007-ben módosított közoktatási minıségirányítási programjával (85. §).

A Petıfi Utcai Általános Iskola minıségirányítási programjának kialakításához
alapul szolgáló dokumentumok:
•

2005-ben felülvizsgált Alapító okirat
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•

2004-ben felülvizsgált Pedagógiai program

•

2005-ben felülvizsgált Szervezeti és mőködési szabályzat

•

2005-ben felülvizsgált Házirend

•

2002 óta folytatott minıségfejlesztési tevékenységünk dokumentációja és tapasztalatai

•

2007-ben módosított Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási minıségirányítási programja (továbbiakban: ÖMIP)

1.2. Az IMIP kapcsolódása a többi fenntartói jóváhagyással érvényes intézményi
alapdokumentumhoz

Közoktatási törvény

Közoktatás-fejlesztési és intézkedési terv

Önkormányzati
minıségirányítási program

Alapító okirat

Intézményi minıségirányítási
program

Pedagógiai program

Házirend

Szervezeti és mőködési
szabályzat

1.3. Az intézmény bemutatása
A Petıfi Utcai Általános Iskola hivatalos jellemzıi:
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Az iskola hivatalos elnevezése:

PETİFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Székhelye:

5600 Békéscsaba, Petıfi u. 1.

Telefonszámai:

66 / 325-922, 66 / 324-014 és 66 / 638-900

e-mail cím:

petofi@petofi-bcs.sulinet.hu

Intézményi honlap:

www. petofi-bcs.sulinet.hu

Alapító és felügyeleti szerv:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése
Békéscsaba, Szent István tér 7.

Jogállása:

Önálló jogi személy
Az Áchim L. András Általános Iskola és a
3. Számú Általános Iskola általános jogutódja
/128/2001.(III.29.)közgy. határozat/

Alapító okiratának törzsszáma:

345044

Az engedély kiállítója:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése

Az iskola OM azonosítója:

200110

Az iskola típusa:

8 évfolyamos általános iskola

Gazdálkodási jogköre:

Önálló költségvetési szerv

Az iskola igazgatója:

Papp Ferencné

A Petıfi Utcai Általános Iskolát Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése a 128/2001. (III.
29.) határozatával 2001. augusztus 1-tıl hozta létre az Áchim L. András Iskola és a 3. Számú
Általános Iskola összevonásával.
Egyesült iskolánk mőködése 2005. szeptemberéig két épületben folyt, ezután csak a Petıfi
utcai épületben van nevelés-oktatás a 600-650 tanulónak, várhatóan 24 osztályban. Intézményünk befogadóképessége évfolyamonként 3 osztály indítását teszi lehetıvé, ha az iskola
iránti érdeklıdés a jelenlegihez hasonló marad. Az erıteljes demográfiai csökkenés miatt elképzelhetı a tanulócsoportok számának csökkenése.

2002-ben SWOT analízissel az alábbi „indulókép” rajzolódott ki az integráció jövıje és az
intézmény mőködése szempontjából.
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Erısségek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pedagógusok felkészültsége
magas szintő nyelvoktatás
gyermekközpontúság
felvételi eredmények
iskolavezetés, igazgató
jó légkör
tehetséggondozás
magas színvonalú oktatás
szülıkkel való jó kapcsolat
hagyományápolás
verseny és sporteredmények
nagyfelmenı rendszer

Gyengeségek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fegyelem hiánya
házirend betartásának hiánya
iskola állaga
nem egységes nevelıi eljárás
a tanulók neveletlensége
a tanulók neveltségi szintje
a taneszközök elavultak
szemléltetés, taneszközök
bútorzat, tárgyi feltételek
határozatok, megállapodások nem egységes betartása
az épület tisztasága
nem egyenlı a pedagógusok terhelése
túl magas csoport és osztálylétszámok
WC állapota
az étkezés fegyelme
helyettesítés

Lehetıségek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jó kapcsolat a fenntartóval
szülıkkel jó kapcsolat kialakítása
szakmai ingyenes továbbképzés
problémák „házon belüli” kibeszélése
pályázatok
intézményekkel való jó együttmőködés
az önkormányzat által felajánlott pénzek jó felhasználása
arculat felvállalása
az iskolához kötıdı kapcsolati tıke
szülıi összefogás
problémás gyerekekhez küldı segítség
szolgáltatások bıvítése
minıségi szelekció
udvar, pálya állaga
fıállású szabadidı szervezı
DADA program bıvítése
az iskolába illı öltözködés

Veszélyek
• a tanárok rossz erkölcsi, anyagi megbecsülése
• gyereklétszám csökkenése
• a gyermekkel való törıdés hiánya a
szülık részérıl
• szülık /alkohol, munkanélküliség,
gondatlanság/
• kötelességtudat hiánya
• tudás alulértékelése
• önkormányzati döntések
• az életkori problémák lefelé tolódása
• a pálya elnıiesedése
• az épület állaga
• túlvállalás
• nem vonzó a pedagóguspálya
• szülıi elvárások a gyerekektıl
• a káros szenvedélyek elterjedése

2007-ben, az integráció befejezése után a SWOT analízis az alábbiak képet mutatja:
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Erısségek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gyermekközpontúság
magas színvonalú nevelés, oktatás
támogató iskolavezetés
megbízható tudás biztosítása
pedagógusok hivatástudata
esztétikus külsı-belsı környezet,
az iskola állaga
az angol nyelv képesség szerinti oktatása, csoportbontás
tehetséggondozás, a tehetséges tanulók
elismerése és anyagi támogatása
sokszínő szabadidıs tevékenységek
versenyeredmények
a vezetıség minıségi elvárása
a fejlesztésre szoruló gyerekek maximális ellátása
kulturális mősorok, érzelmi nevelés
sok, sokszínő kirándulás, túra, tábor
érdeklıdés az iskola iránt (beiskolázás)

Lehetıségek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az iskola jó megítélése városi szinten
a szülıkkel való jó kapcsolat
a fenntartóval való jó kapcsolat
pályázati lehetıségek
a társintézményekkel való jó kapcsolat
továbbképzések
könyvtár, számítástechnika terem,
nyelvi labor, tornaterem
belvárosi elhelyezkedés, jó közlekedés
jó kapcsolat a hivatalos szervekkel
táborok
többfunkciós udvar, nagy alapterület,
parkolási lehetıség
a korszerő technikai eszközök használatának elsajátítása
városi tanulmányi verseny
utazó gyógypedagógusok
szabadidı szervezı
egészségnevelési programok

Gyengeségek

Veszélyek

• a tanulók neveltségi szintje
• nem egységes fegyelmezési eljárások
• néhány gyerekkel szembeni tehetetlenség
• vannak fegyelmezési problémák
(tanórai, szüneti)
• trágár beszéd
• egyenetlen színvonalú ügyeleti munka
• nem egyenlı teherviselés
• alsós tornaterem hiánya
• a gyerekek viszonya a megszépült
környezethez
• a takarítás minısége egyes területeken
• konfliktus-megoldási módok
• a tanulók hiányos felkészülése
• ebédeltetés rendje
• nem ismerjük egymás munkáját
• aula hiánya

• kiszámíthatatlan oktatásirányítás országos szinten
• a gyereknevelést a családok egy része
az iskolára hárítja
• csökkenı anyagi támogatás
• növekvı kötelezı óraszám/
• a terhelés növekedésének pszichés hatásai (pedagógusokra vonatkozóan)
• létszámleépítés veszélye
• csökkenı óraszám mellett változatlan
tananyagmennyiség
• a szülık és gyerekek kötelezettségei
háttérbe szorulnak, jogaik felerısödnek
• az értékrend negatív változása
• társadalmi, erkölcsi válság
• anyagi, erkölcsi megbecsülés hiánya
• túlzott adminisztráció
• a növekvı nyugdíjkorhatár veszélyei
• „médiamérgezés”
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Az integrációval az addigi két iskola nagy lehetıséget ragadott meg hosszú távú, stabil mőködésének érdekében. A humán-erıforrásbeli értékek összeadódtak, infrastrukturális feltételrendszerünk jelentısen javult. Fenntartónk 5 éven keresztül évi 20 millió forinttal és további
pályázati lehetıségek kihasználásával (tornaterem, vizesblokk) járult hozzá a Petıfi utcai épület felújításához, iskolánk folyamatos szépüléséhez.
Az alkalmazottak lelkiismeretes és színvonalas munkájukkal sokat tesznek azért, hogy iskolánk keresett és elismert intézménye legyen városunknak.
Tanulóink többsége jó szociokulturális környezetbıl, odafigyelı családi háttérrel érkezik iskolánkba. Az óvodák színvonalas pedagógiai tevékenysége is hozzájárul ahhoz, hogy jó alapokkal indulhatnak elsıseink.
Végzıs tanítványaink több mint 80 %-a gimnáziumban és szakközépiskolában folytatja tanulmányait, szép eredményekkel kerülnek be a legkeresettebb középfokú intézményekbe.

„Nevelı-oktató munkánk középpontjában tanítványaink tudásának, képességeinek,
egész személyiségének fejlıdése, fejlesztése áll. Célunk az, hogy meglássuk, megláttassuk
és továbbfejlesszük minden gyermekben személyiségének saját értékeit.”
(Pedagógiai program)

Jó alapokkal és feltételekkel rendelkezünk ahhoz, hogy törvényes, hatékony és szakszerő mőködéssel megtartsuk partnereink elégedettségét. Ehhez a minıségfejlesztés folyamata jelentıs
segítséget ad, támogatja pedagógiai céljaink megvalósulását.
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1.4. A 2002-2007-ben végzett minıségfejlesztési munkánk bemutatása
Iskolánkban 2002 februárjában Békés Megye Közoktatási Közalapítványa támogatásával
Comenius 2000/I. intézményi modell megvalósítására minıségbiztosítási csoport alakult /a
továbbiakban IMCS/. Munkánkat szaktanácsadó segítette.
Feladatunkat az alábbiak szerint láttuk el a 2002-2007 közötti idıszakban:
•

a nevelıtestület ráhangoló programja, elıadás a COM. I. lépéseirıl

•

a nyitott önértékelés elkészítése a tantestülettel és a dolgozókkal

•

partnereink azonosítása, a partnerlista elkészítése

•

az igények felmérése, kérdıívek készítése, kitöltetése

•

az anyag feldolgozása, elemzése, írásos összefoglalók készítése

•

a kapott adatok és a pedagógiai program összevetése: célok, prioritások meghatározása

•

intézkedési tervek elkészítése: a javítandó területek kijelölése, valós minıségfejlesztı
tevékenységek beindítása munkacsoportok segítségével

•

az intézkedési tervek megvalósítása

•

az intézkedési tervek megvalósításának értékelése

•

korrekciós terv kidolgozása, irányított önértékelés, a COM I. összegzése

•

a tevékenységünk összegzése

Az IMCS meghatározta a fejlesztendı területek körét. 4 terület fejlesztéséhez fogtunk hozzá:
•

Az ebédeltetés rendje

•

A tisztaság fokozása

•

A diákönkormányzat munkája

•

Házirend, tanszünetek alatti fegyelem

A minıségi körökbe való jelentkezés az alkalmazottak számára önkéntes volt. A munkacsoportok alapos helyzetelemzı munkát folytattak, majd problémalistát állítottak fel. A célunk az
volt, hogy az aprótól a nagyobb problémák megoldásáig is eljussunk. Az intézkedési tervek
minél sikeresebb megvalósítása érdekében igyekeztünk minden alkalmazottat a munkába bevonni.

2003 februárjában indult el a valós minıségfejlesztı tevékenység a munkacsoportok irányításával. 2004-ben pedig az IMIP készítése folyt.
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A 2004-2005-ös tanévben az IMIP-ben meghatározott feladatok végrehajtását kezdtük meg.
A partnerközpontú mőködés érdekében az IMIP-ben elıírtuk az érdekelt felek igényeinek,
elégedettségének felmérési, értékelési szabályait. Az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének felmérését 2005 majd 2006 márciusában is megvalósítottuk.
Ezt a felmérést megelızte a kérdıívek átgondolt megszövegezése. 6-féle kérdıívet dolgoztunk ki: a tanulók, a szülık, a pedagógusok, a technikai valamint az irodai dolgozók és a vezetés számára.
A tanulók és a szülık véleményét a 4. és 7. évfolyam osztályaiban mértük. A partnerek nyílt
végő kérdésekre adhattak választ vagy 1-5-ig pontozhattak.
A kérdıívek feldolgozása hatalmas munkával történik meg áprilisban. A korábbi eredményekkel is összevetve, Excel táblázat alapján, részletesen értékelve írásban készíthetjük el
ezután elemzésünket.
Figyelünk arra, hogy jelentésünk tartalmazzon összehasonlító elemzést az intézmény nevelési,
oktatási programjával.
Végzünk összehasonlító elemzést a nyitott értékelés során feltárt külsı önkép és a partnerek
igényeinek alakulásáról, valamint a partnerek elégedettsége és igényei között /azonosságok,
eltérések, lehetséges okok/.
Elemzésünk tartalmaz következtetéseket a társadalmi elvárásokra, a jövıorientáltságra és tanulóközpontúságra vonatkozóan is.

Munkánkat tantestületi értekezleten prezentáció formájában ismertetjük meg a kollégákkal,
majd kibıvülünk a technikai dolgozókkal is, és a rájuk vonatkozó részeket velük is megbeszéljük.
A dokumentumok tárolásáról, az eredmények nyilvánosságra hozataláról gondoskodtunk.

Az IMCS munkáját az intézmény vezetıje elismeri, folyamatosan segíti, a csoport létjogosultságát újabb megbízással igazolja.
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2. A PETİFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGPOLITIKÁJA
2.1. Az iskola pedagógiai programja valamint a fenntartói elvárások alapján a
pedagógiai minıségfejlesztés kiemelt területei és „eszközei”
•

Az élethosszig tartó tanulást megalapozó alapkészségek és képességek, kompetenciák
és a tanulási motiváció fejlesztése.

•

Kommunikációképes idegen-nyelv tudás megalapozása.

•

Információs technológia alkalmazása.

•

A személyiség és a közösségek fejlıdését segítı napközbeni ellátás.

•

Tehetség-felismerés és gondozás.

•

Hátránykompenzáló, felzárkóztató, illetve sajátos egyéni fejlesztést biztosító integráló
nevelés, oktatás.

•

Intézményi specialitások /emelt szintő nyelvoktatás, informatika preferálása, környezeti nevelés/.

Eszközök:
•

Pedagógus-továbbképzés, munkatársak szakmai, módszertani fejlesztése, tanulás
egymástól

•

Infrastruktúra, tanulást segítı eszközök fejlesztése

•

Partnerség, együttmőködés

•

Minıségfejlesztési rendszer mőködtetése, szervezetfejlesztés.

2.2. Minıségpolitikai nyilatkozat
A Petıfi Utcai Általános Iskola mőködése során minıség alatt azt érti, hogy a jogszabályi
elıírásoknak és a fenntartói elvárásoknak megfelelve, a kor követelményeit és a partnerek
igényeit szolgálja azok elégedettsége mellett. Ehhez elengedhetetlen, hogy az intézményben
folyó nevelés-oktatás hatékony és eredményes legyen, pedagógiai programunk megvalósuljon.
Ezért lehetıséget kívánunk teremteni arra, hogy mindenki tehetségének, adottságának megfelelıen bontakozhassék ki.
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Célunk, hogy színvonalas oktatással, az alapkészségek kialakításával szilárd alapmőveltséget
nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelı továbbhaladást. Az
intézményünk elsıdleges feladata, hogy a nevelı-oktató tevékenységünk hatására tanulóink
korszerő, jól alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szőkebb
és tágabb környezetükben.
Az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, fejlıdésük elısegítését, támogatását.
Fontosnak tartjuk, hogy a hátrányos helyzető tanulókat minden elérhetı eszközzel segítsük,
ık is eredményesek legyenek a tanulásban.
Minıségpolitikánk megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy tanulóink társadalmilag
hasznos, egyénileg sikeres emberekké váljanak.
Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek
megfelelıen szeretet- és tiszteletteljes légkörben végzünk.
Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minıség iránt elkötelezett, segítıkész munkatársakkal és a velük együttmőködı szülıkkel valósítjuk meg.
Intézményünk vezetése és dolgozói elkötelezettek a minıségcélok megvalósításában. Kinyilvánítjuk, hogy szolgáltatásaink minıségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelıssége.
A minıségügyi rendszer állandó fejlesztése a vezetés minden szintjének állandó feladata. A
vezetık minıség iránti elkötelezettségét példamutatásuk, a minıségjavító tevékenységben
vállalt tudatos szerepük hitelesíti.
Fontosnak tartjuk azt, hogy az intézményi integrációnk továbbra is pozitív példaként szolgáljon, és az iskolahasználók megelégedettségét élvezze.
Minıségpolitikánknak köszönhetıen eredményes és keresett iskolaként mőködünk.
Megırizzük környezetünk elismerését, mert ez intézményünk jövıjének a záloga.
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2.3. A minıségfejlesztéssel elérendı célok
AZ ÖMIP ÁLTAL MEGHATÁROZOTT PRIORITÁSOK ÉS ELVÁRÁSOK

Fenntartói elvárások

Humán erıforrás
fejlesztése

Intézményi minıségcél

Elvárt eredmény / Indikátor

A pedagógusok beiskolázásánál a
kiemelten fontos tartalmi és módszertani célok megvalósításához
szükséges továbbképzéseken való
részvétel támogatása.

A pedagógiai és minıségirányítási programmal koherens
beiskolázási terv és belsı továbbképzések.

Az egymástól való tanulás fórumainak, formáinak kialakítása, alkalmazása

Nyílt napok, óralátogatások,
belsı továbbképzések.

Helyi rendszer kialakítása és mőködtetése a munkatársak tevékenységének ellenırzéséhez, értékeléséhez.
Pedagógusok és vezetıi feladatot
ellátók teljesítményértékelési rendszerének kialakítása és mőködtetése.

Pedagógiai és minıségirányítási programmal koherens dokumentált ellenırzési és értékelési rendszer.

Felújítás, karbantartás, beszerzés
megalapozott tervezése, beszerzések terv szerinti megvalósítása.

A megvalósítás módja és eredménye összhangban van a tervekkel, az eszközbeszerzésnél
a meghatározott prioritások
érvényesülnek. A mőködési
körülmények javulnak.

Külsı források (pályázatok, szponzorok) megszerzésének tervezése,
szervezése.

A külsı források, támogatások
az elızı három év átlagához
képest növekednek.

Infrastruktúra fejlesztése

Partnerség,
együttmőködés

Tanúsítványok,
oklevelek,
személyenként teljesített továbbképzési órák száma jogszabályi elıírásnak megfelelıen

Eljárásrend kialakítása és mőködtetése az intézmény és legfontosabb
partnerei közötti együttmőködés Elkészült szabályozás.
fejlesztésére.
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A tájékoztatás, kapcsolattartás és
együttmőködés feladatainak, formáinak, eljárásainak meghatározása.
Az intézmény szolgáltatásaival kapcsolatos partneri elvárások, valamint az intézmény tevékenységével
kapcsolatos elégedettség ütemezett
vizsgálata.

További mutatók:
- szülık részvételi aránya a
szülıi értekezleteken
- résztvevık aránya az iskolai
rendezvényeken /Petıfi Gála,
SZM vacsora, tanévzáró, ballagás/
- szakkörök száma, az ezeken
résztvevık száma
- iskolánkba jelentkezık száma
- az iskolai alapítvány támogatottsága/év
- külsı ellenırzések száma,
eredménye, igazolt megfelelés
- iskoláról szóló sajtóhírek
száma

Partnerség,
együttmőködés

Minıségirányítási
rendszer
mőködtetése

Integráció

Partneri elvárásokra, elégedettségre figyelı attitőd a tájékoztatásban, kapcsolattartásban,
együttmőködésben, a szolgáltatások szervezésében.

Külföldi partnerkapcsolatok kialakítása és mőködtetése

Külföldi
partnerkapcsolatok
száma, programok

Az intézményi minıségirányítási
program elkészítése, majd bevezetését követıen a PDCA-SDCA logika alkalmazásával a mőködés folyamatos fejlesztése.

Törvényes, szakszerő, hatékony, célorientált mőködést
biztosító belsı szabályozások.
Megvalósított minıségcélok.
Együttmőködést, innovációt
támogató szervezeti kultúra.
Intézményi önértékelésre épülı
önfejlesztési képesség dokumentáltan mőködik. Javuló
tendenciát mutatnak az eredmények.

Az érintett gyermekek, tanulók
azonosítása, állapotfelmérés a megfelelı segítés megtervezéséhez.
A pedagógiai támogatás módjainak
megtervezése (egyéni foglalkozási,
felzárkóztatási tervek, kompenzáló

A különbözı hátrányokkal induló gyermekek állapotuknak
megfelelı támogatásban, szakszerő ellátásban részesülnek.
A felzárkóztatásban részesülı
tanulók tanulmányi eredménye,
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A hátrányos szociokulturális helyzető, veszélyeztetett, tanulási, beilleszkedési zavarokkal küzdı, sajátos
nevelést, fejlesztést
igénylı gyermekek,
tanulók egyéni bánásmódot igénylı
ellátása

programok). A felzárkóztatás eredményességének mérése.

bukottak száma, lemorzsolódások száma.

A speciális fejlesztés, szakszolgálati ellátás (pszichológia, logopédia,
gyógypedagógia, gyógytestnevelés
stb.) biztosításához az intézmény
feladatainak megtervezése (fejlesztı pedagógiai foglalkozások szervezése, együttmőködési megállapodások kötése stb.).

A speciális fejlesztés egyéni
fejlesztési tervek szerint történik, a fejlesztést követı méréseken az eredmények javulnak.

Az integrációt, különbözı eredető
hátrányok pedagógiai kompenzálását, speciális ellátásokat célzó tevékenységek eredményességének rendszeres felülvizsgálata.
A gyermekek, kamaszok, ifjak,
egyéni erısségeire utaló megfigyelések, információk, mérési adatok
pedagógiai célú győjtésére eljárások kialakítása, mőködtetése.

Tehetség-felismerés,
tehetséggondozás

Az azonosított erısségek, tehetségek kibontakoztatásához egyéni/csoport-fejlesztési tervek, programok készítése, oktatásszervezési
és tanulásirányítási eljárások, módszerek alkalmazása.
A tehetségfejlesztési tevékenységek
eredményességének rendszeres felülvizsgálata.

Pedagógiai felzárkóztatásban,
logopédiai, nevelési tanácsadási szakszolgáltatásban, más
speciális ellátásban, fejlesztı
pedagógiai segítésben részesülık száma.
Ellátási kapacitás
(szakember, óraszám)
A pedagógiai tevékenység erısíti a gyermekek, kamaszok,
egyéni erısségekre alapozott
önismeretét, önbizalmát, tevékenységi, önfejlesztési lehetıségeit.
A tehetséggondozás dokumentáltan történik, az eredmény és
az erıforrás-ráfordítás értékelésre kerül.
Tevékenységi lehetıségek, versenyek, bemutatkozási lehetıségek, produktumok sokfélesége.
Tehetségfejlesztı programok,
foglalkozások száma.
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKRA VONATKOZÓ FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK
Fenntartói elvárások

Intézményi minıségcél

Elvárt eredmény / Indikátor

A pedagógiai
programnak megfelelı szakmai
munka

A pedagógiai és a minıségirányítási programban meghatározott
célok, feladatok valamint az éves
tervezés összehangolása

A pedagógiai és minıség irányítási programmal koherens
éves tervek készülnek.

Tanulóink eredményes felkészítése
a mérésekre, a felvételi vizsgákra
és a továbbtanulásra.

Alapkészségek és
képességek fejlesztése, tanulási motiváció megszilárdítása az önálló ismeretszerzéshez
és az élethosszig
tartó tanulás megalapozásához

A nevelı-oktató munka tartalmának kialakításánál, megszervezésénél nagy hangsúlyt fektetünk a
személyiség- és közösségfejlesztésre, az átlagos fejlıdésmenettıl
eltérı tanulókkal való foglalkozásra, a fejlett kommunikációs képességek és viselkedéskultúra megalapozására.
A társadalmi és természeti környezettel eleven kapcsolatban álló nevelés.
A pedagógiai programok és a helyi
tantervek felülvizsgálata és módosítása során a készség-és képesség
(kompetencia) fejlesztést kiemelt
szempontként érvényesítette a vezetés.

Az alapkészségek-és képességek fejlesztését dokumentált
mérések és fejlesztések követik.
A városi szervezéső alapkészség- és képességméréseken az
egyes osztályok eredményei
között nincs kiugróan nagy (5ös skálán 2 értéket meghaladó) különbség, továbbá a szórás csökkenı, a pedagógiai
hozzáadott érték növekvı tendenciájú
A tanórák során történjen a
frontális munka mellett munkáltató módszerek alkalmazása (kooperatív tanulás, projektmódszer).

A pedagógiai gyakorlatban ennek
megfelelı oktatásszervezési- és
módszertani eljárások tervezése.
Az érzelmi intelligencia szerepének értelmezése és felhasználása a
képesség fejlesztésében.
Idegennyelv oktatásban a fenntartói plusz támogatás
eredményes
hasznosítása

A magasabb órakeret felhasználási
módjának rendszeres értékelése.
Adatgyőjtés a csoportbontás hatásáról. A tantervek, tanmenetek,
taneszközök felülvizsgálatánál a
kommunikációs képesség fejlesztése kiemelt szempont.

A csoportbontás kimutathatóan jobb és kiegyenlítettebb
teljesítményt eredményez.
Az idegen nyelv-tudásra irányuló országos méréseken a
megyei jogú városok szintjének elérése.

Információs technológia alkalmazása

Az információs technológiát alapszinten eszközként képesek hasz-

A vezetés fejleszti a „kompetencia-alapú” pedagógia inf-
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nálni ismeretszerzésre, problémaés feladatmegoldásra.
Információs
technológia
alkalmazása

Iskolaotthon, napközi, tanulószoba
az egyén fejlıdés
segítésének hatékony színtere legyen.

Az információs technológia felhasználói szintő alkalmazásához
szükséges készségek és képességek fejlesztésére törekszünk.
Napközbeni ellátás pedagógiai követelményeinek pontos meghatározása.
Az iskolaotthon, napközi és tanulószoba egyéni fejlesztésben, hátránykompenzálásban betöltött szerepének rendszeres értékelése.
Eljárásrend kialakítása a napközis
és a tanulószobai foglalkozások
eredményességének javítása érdekében.

rastrukturális feltételeit.
Az éves oktatási programokban, tantervekben megfelelı
módszereket, elegendı idıkeretet tervezünk az alapkészségek differenciált fejlesztéséhez.
A napközbeni ellátásnál a
gyermekmegırzı
funkció
melllett jelentısen megerısödik a pedagógiai szerep.
A napközbeni ellátás dokumentáltan segíti a hátránykompenzálást és s tanulmányi
felzárkóztatást.
Létszám-adatok, osztályzatok

A PEDAGÓGIAI PROGRAM SZERINTI SPECIALITÁSOK

Célok, feladatok

Elvárt eredmény / Indikátor
Magatartás, szorgalom.
Az egységes követelményrendszer betartása,
betartatása.
Az iskolaújság megjelenésének gyakorisága
és az eladott példányszám.
Az iskolarádió szerkesztett mősorai.
Elégedettségi mérések eredménye.

A viselkedéskultúra, fegyelem fejlesztése,
ennek részeként a jó kommunikációs képességek kialakítása

További mutatók:
- igazolt és igazolatlan hiányzások száma,
aránya, alakulása
- fegyelmi intézkedések száma,
- dicséretek, elmarasztalások aránya, alakulása
Ifjúságvédelmi munkában:
- Rendırségi jellemzések száma
- Családsegítıvel együttmőködés száma

17

Balesetmentes, esztétikus, fejlesztı környezet megteremtése, fenntartása

Tárgyi felszereltség, munkakörülmények,
közös helyiségek állapotának javítása

5-ös skálán mért elégedettség, tendenciája
Tanulók környezetének javítására fordított
összeg.
Pályázatok száma
Iskolai alapítvány támogatottsága/év
5-ös skálán mért elégedettség,
Az alkalmazottak környezetének javítására
fordított összeg.
A könyvtár állományának bıvülése megfelelı szakmai kiadványokkal, az erre fordított
összeg, a kölcsönzések gyakorisága.
Módszertani továbbképzési terv.
Belsı szakmai képzések szervezése.
Külsı és belsı elıadók száma.

Nyitottság a szakma elméleti
és gyakorlati fejlıdése iránt

Konferenciákon, bemutatókon való részvétel, az új ismeretek, eljárások beépítése az
iskolai folyamatokba.
Az ismeretközpontú oktatásról áttevıdik a
hangsúly a képesség- és kompetenciafejlesztésre, ennek megfelelı oktatásszervezési és módszertani gyakorlat alakul ki.
A tanórák során történjen a frontális munka
mellett munkáltató módszerek alkalmazása
(kooperatív tanulás, projektmódszer).

Igényekkel összhangban álló, széles választékot nyújtó önmővelési és szabadidıs programok, felzárkóztató foglalkozások szervezése

Az intézményen belüli jó információáramlás

Igényekkel összhangban álló, széles választékot nyújtó önmővelési és szabadidıs programok száma.
5-ös skálán mért elégedettség
A felzárkóztató foglalkozások, programok
száma. Foglalkozások hatására javuló tanulmányi eredmények.
Mindenki azt akarja /és tesz is érte/, hogy
eljusson hozzá minden ıt érintı információ.
5-ös skálán mért elégedettség
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3. A PETİFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE
Az iskola minıségpolitikájának megvalósítására minıségfejlesztési rendszert mőködtet.
Ennek keretében a következı szervezeti garanciákkal és eszközökkel biztosítja, segíti a
minıségorientált mőködést:
•

A vezetés szerepének meghatározása a minıségfejlesztési rendszer mőködésében.

•

A minıségfejlesztés szervezeti formáinak meghatározása, jog-és hatáskör delegálás.

•

A partnerkapcsolatok meghatározása, a kulcsfontosságú partnerek körének megnevezése, az elvárásaiknak való megfelelést biztosító eljárások meghatározása.
A partnerlista, a partnerek körében végzett igényfelmérés, kommunikáció, koordináció
és együttmőködés eljárásrendje a belsı dokumentáció része.

•

A minıségorientált mőködés kulcsfolyamatainak meghatározása, a hiányzó szabályozások elkészítésének ütemterve. A folyamatszabályozások a belsı dokumentáció részét képezik.

•

Az intézmény-ellenırzés, intézményszintő mérés, értékelés rendjének meghatározása.
A rendszeres mérések, értékelések célját, területeit, idejét, módját, felelıseit a belsı
dokumentáció tartalmazza.

3.1. A vezetés szerepe a minıségfejlesztési rendszer mőködésében
Az intézmény igazgatója személyes felelısséget visel a minıségpolitika alakításáért, a fejlesztési célok eléréséért. Példamutatással, a minıség iránt elkötelezett irányító, koordináló, ellenırzı és értékelı tevékenységgel segíti a minıségpolitika megvalósítását.
A vezetés fıbb feladatai:
•

a mőködési rend kialakítása, a jogszerő, törvényes, biztonságos, eredményes és hatékony mőködés biztosítása

•

a partnerkapcsolatok (kommunikáció, információ, marketing, PR) irányítása és mőködtetése az intézmény életében

•

az intézményi stratégia tervezése, a stratégia megvalósulásáról való gondoskodás, ehhez kapcsolódóan a minıségügyi tervezés irányítása
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•

a minıségirányítási programban megfogalmazottak garanciáinak megteremtése, a minıségfejlesztési rendszer mőködtetése, a minıségfejlesztéssel kapcsolatos belsı és
külsı kommunikáció.

•

a humán erıforrás menedzselése: bevonás, elkötelezettség-építés, team-munka erısítése, projektmunka meghonosítása, továbbképzés, stb.

•

az egyéb erıforrások, mőködési feltételek biztosítása, fejlesztése.

•

a szakmai tevékenységben a minıség-szempontok érvényesítésének biztosítása.

•

a szervezeti mőködés és kultúra fejlesztése.

3.2. A minıségfejlesztés szervezete
A Petıfi Utcai Általános Iskola teljes alkalmazotti közössége részt vesz a Minıségirányítási
program megvalósításában. A program megvalósítását delegált feladatként e célra létrehozott
szervezet, az Iskolai Minıségügyi Csoport koordinálja.
Megbízását - a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés terhére - az igazgatótól kapja.
Az IMCS összetételét, feladatait, jog- és felelısségi körét az iskola igazgatója által jóváhagyott mőködési szabályzat tartalmazza.
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Az IMCS helye az iskola szervezeti struktúrájában:

SZÜLİI MUNKAKÖZÖSSÉG

ISKOLAVEZETÉS

DÖK

IMCS

SZÜLİI KÉPVISELİK

MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETİK

TANTESTÜLET

EGYÉB
ALKALMAZOTTAK

OSZTÁLYOK
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A minıségfejlesztéssel összefüggı értékelési, probléma feltárási és fejlesztési feladatok végzésében, fejlesztési projektek kidolgozásában és megvalósításának irányításában határozott
idıre létrehozott (feladatra szervezett) csoportok vesznek részt aktuálisan kialakított, igazgató
által jóváhagyott mőködési szabályzat szerint.

Igazgató

Igazgatóhelyettesek

Munkaközösség

Munkaközösség

Minıségügyi csoport

Munkaközösség

Feladatra
szervezıdı
team

Feladatra
szervezıdı
team

Vezetıi ellenırzés, minıségügyi belsı audit végzése, idıszakos intézmény-értékelés lefolytatása és ennek alapján a szükséges korrekciós feladatok, fejlesztési innovációs irányok meghatározása.
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3.3. A minıségorientált mőködés kulcsfolyamatai

Éves munkaterv

1. Tervezés

stratégia tervezés

Jogi megfelelés
Belsı mőködési rend biztosítása
Fejlesztések tervezése

Vezetıi ellenırzés
Külsı mérés
Belsı mérés

2. Ellenırzés
Értékelés
Mérés

Folyamatos fejlesztés eszközrend.
Irányított önértékelés
Pedagógusok és alkalmazottak
értékelése
Intézmény mőködésének
értékelése
Ösztönzırendszer

Nevelés-oktatás

3. Vezetés

Emberi erıforrások
biztosításának fejlesztése

Egyéb erıforrás

Módszertani eszköztár és kultúra
Tanulás támogatása, egyéni fejlesztés
Pedagógusok együttmőködése
Éves pedagógiai tervezés /tanmenet
Továbbképzési rendszer
Gazdasági és pénzügyi erıforrások
biztosítása
Infrastruktúra
Munkakörnyezet biztosítása
Biztonságos intézmény
Intézménymőködtetés

Partneri azonosítás
Kommunikáció a partnerekkel

4. Kapcsolattartás

Igény és elégedettségmérés
Információáramlás
Panaszkezelés
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1. Az intézményvezetés legfıbb feladata stratégiai tervezés:
• Az éves munkaterv elkészítése
• A jogi dokumentumok, szabályozók hozzáférhetıségérıl és betartásáról gondoskodik.
• Meghatározza a minıségirányítási rendszer mőködését támogató szervezeti feltételeket (IMCS megbízása, SZMSZ …)
• Fejlesztések tervezése (pályázatok, projektek)
2. Az IMIP-ben meg kell határozni az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között az ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását:
• A vezetés meghatározza az intézmény mőködésével, folyamatainak ellenırzésével
kapcsolatos feladatait, hatásköröket.
• Az intézményvezetés kidolgozza a pedagógusok, a vezetık és a nem pedagógus alkalmazottak munkájának értékelési rendjét.
• Az intézmény külsı és belsı méréseket végez a javítandó folyamatok megállapítására.
• Az intézmény elemzi és értékeli az országos méréseken elért eredményeket.
• Az intézmény vezetése értékeli az IMIP-ben meghatározottak szerint és a fenntartói
szempontok alapján az intézmény mőködésének gyakorlatát. Ha felmerül az igény a
módosításra, akkor korrekciót végez.
• Az intézményvezetés meghatározza azokat a javítandó folyamatait, amelyeknél beavatkozásra van szükség. Ennek támogatása érdekében biztosítja a vezetés a folyamatos fejlesztés eszközrendszerét.
• Az intézménynek 5 évente – az igazgatói ciklus lejárta elıtti évben - teljes körő intézményi önértékelést kell végeznie az IMIP-ben meghatározott szempontok alapján.

3. A vezetés meghatározza a nevelés-oktatásra, az emberi és egyéb erıforrások biztosításának
fejlesztésére vonatkozó feladatait:
• Az intézmény értékeli a pedagógiai programhoz illeszkedı módszertani eszköztárat.
• Az intézmény feltártja az alkalmazott tanulásszervezési eljárásokat, eszközöket.
Nyomon kísérik a tanulók egyéni tanulási útját.
• Az intézmény kialakítja a pedagógusok együttmőködésére vonatkozó szakmai kereteket, megfogalmazza követelményeit.
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• A helyi tanterv alapján a pedagógusok kidolgozzák éves foglalkozási tervüket, tanmenetüket. Meghatározzák közös követelményeiket, amelyeket elvár az intézmény a
tantervek tartalmi szabályozására.
• Az intézmény kidolgozza továbbképzési rendjét.
• Az intézmény biztosítja a nevelési-oktatási tevékenységéhez közvetlenül és közvetetten szükséges feltételeket.
• Az intézmény biztosítja szakmai mőködéshez szükséges infrastruktúrát.
• Az intézmény vezetése biztosítja a mindennapi hatékony mőködéshez szükséges rendet, tisztaságot.
• Az intézmény biztosítja a biztonságos és egészséges feltételek közötti mőködést.
• A vezetés áttekinti a pedagógiai program megvalósításához szükséges gazdasági,
pénzügyi tervezést.

4. Az intézmény partnereivel való kapcsolattartás feladatai:
• Az intézmény szabályozza a partnerek igényeinek megismerésével és elégedettségének mérésével kapcsolatos folyamatokat.
• Az intézmény feladata, hogy szabályozza a közvetlen partnerekkel való kommunikációját.
• Az intézmény meghatározza a panaszkezelés szabályait.
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3.4. A minıségpolitika szempontjából kulcsfontosságú tervezési folyamatok

A stratégiai tervezés folyamata

Tevékenység

Felhasznált bemeneti információk

Elkészült iratok,
dokumentumok
Javaslat a pedagógiai program és az
IMIP elkészítésének ütemezésére

Stratégiai terv
elkészítésének
ütemezése
Döntés
(ütemterv elfogadása)

Elkészült tervezet

Elfogadott
ütemterv

Helyzetfelmérés

Pedagógiai program
IMIP

SWOT analízis,
helyzetelemzés

ÖMIP, jogszabályok, mérés-értékelés
dok.

Összegyőjtött
dokumentumok,
követelmények,
elvárások jegyzéke

Adatgyőjtés,
dokumentumelemzés
Fejlesztı team-ek
megalakítása

Alkalmazott
módszer
Tervezési
módszerek

Team munka

igazgatóhelyettesek,
IMCS vezetı

Adatgyőjtés

igazgatóhelyettesek,
IMCS vezetı
igazgató

Fejlesztı team-ek
felkészítése

Módszertani segédanyagok

Tréning

Fejlesztési javaslat elkészítése

Ütemterv,
Pedagógiai program,
ÖMIP, IMIP,
Elkészült javaslat
jogszabályok, mérés-értékelés dokumentumok

Ötletroham
Csoportmunka
Workshop

Véleményezett
anyag

igazgató

igazgató

Team tagok névsora, megbízása

Elkészült javaslati
Javaslat véleméanyag
nyezése
(munkaközösségek,
szakmai közösségek)

Felelıs

igazgató

igazgatóhelyettesek,
IMCS vezetı

igazgatóhelyettesek,
IMCS vezetı
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Véleményeztetés
(Szülıi munkakö- Elkészült javaslati
anyag
zösség, DÖK)

Véleményezett
anyag

Tantestületi
döntés

Munkaközösségek,
szakmai csoportok,
DÖK, Szülıi munkaközösség által
véleményezett
anyag

Szakértıi véleményezés

Tantestületi döntés- Szakértıi
sel elfogadott anyag vélemény

Tantestületi jegyzıkönyv, elfogadott pedagógiai
program, IMIP

igazgatóhelyettesek,
IMCS vezetı

igazgató

igazgató

Fenntartói jóváhagyás

27

Éves tervezés folyamata

− Éves feladatterv /folyamatgazda az intézmény vezetıje/
− Naptári ütemterv /folyamatgazdák az intézmény igazgatóhelyettesei/
− Munkaközösségek munkaterve /folyamatgazdák az intézmény igazgatóhelyettesei/

Tevékenység
Jogszabályi háttér, fenntartói
elvárás
számbavétele

Felhasznált bemeneti információk,
dokumentumok
Jogszabályok,
ped. program,
fenntartói elvárások, jelzések

Tervkészítés
ütemezése

Javaslat
elkészítése

Elkészült iratok,
dokumentumok

Alkalmazott
módszer

Felelıs

dokumentumelemzés

igazgató

Ütemterv
Jogszabályok,
ped. program,
fenntartói elvárások, jelzések,
éves értékelı beszámoló

Javaslat:
- feladattervre
- naptári tervre
- munkaközösségi tervre

igazgató

Aktuális tervezési technikák,
módszerek

folyamatgazdák

Javaslat véleméElkészült javaslati
nyeztetése
(munkaközösséanyag
gek)

Véleményezett
anyag

igazgatóhelyettesek,
min.vezetı

Véleményeztetés
(DÖK, SZMK)

Elkészült javaslati
anyag

Véleményezett
anyag

igazgatóhelyettesek,
min.vezetı

Tantestületi
döntés

Munkaközösségek,
szakmai csoportok,
DÖK, SZMK által
véleményezett
anyag

Tantestületi jegyzıkönyv, tervek

Fenntartó
tájékoztatása

igazgató

igazgató
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3.5.

Az intézmény ellenırzési, mérési és értékelési rendszere

Az ellenırzés „a közoktatási intézmény mőködésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a
nevelési, illetve pedagógiai program alapján” /Kt. 121.§ (1) 5./
A mérés az ellenırzésnek az a módszere, amely a teljesítmények kimutatására szolgál.

Az ellenırzés területe többszintő:
• külsı: - ágazati ellenırzés
/Oktatási Minisztérium, OKÉV szakértık bevonásával/
- fenntartói ellenırzés /szakértık, revizorok, jegyzı…/
• belsı / intézményszintő/ ellenırzés
Az ellenırzési rendszer mőködésének alapvetı követelménye a tervszerőség, annak meghatározása, hogy:

KI? KIT? MIT? MIKOR? HOGYAN? ellenıriz.

Az iskolánkban folyó belsı ellenırzés a jogszabályokban és az iskola belsı szabályzataiban
meghatározott elıírásoknak való megfelelést vizsgálja.

Az iskolai belsı ellenırzés és értékelés rendjét az alábbiak szabályozzák:
- pedagógiai program
- intézményi minıségirányítási program (IMIP)
- szervezeti és mőködési szabályzat (SZMSZ),
- belsı ellenırzési szabályzat (SZMSZ 5. sz. melléklete)
- költségvetési ellenırzés szabályzata (FEUVE)
- ellenırzési ütemterv (az iskolai éves munkaterv része)

A nevelı - oktató munka ellenırzésére (és a hozzá kapcsolódó mérések elvégzésére) az
alábbiak jogosultak /KI? – KIT?/:
- pedagógusok esetében: az igazgató, az igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetık, az ellenırzésre az igazgató által felkért pedagógusok, külsı szakértık
- tanulók esetében:
tık

az iskola pedagógusai, valamint külsı szaktanácsadók és szakér-

- technikai dolgozók esetében: az igazgató, az igazgatóhelyettes, a gazdasági vezetı és elıadó, külsı szakértık, a fenntartó revizorai

29

A FENNTARTÓI ELLENİRZÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK RENDJE (ÖMIP)
A fenntartó által tervezett ellenırzés és értékelés szervezése az ÖMIP 2. Sz. mellékletét képezı „Program- és ütemterv Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
közoktatási intézmények ellenırzéséhez és értékeléséhez” címő dokumentum alapján történik.

A fenntartói ellenırzések, értékelések fajtái:
− Törvényességi ellenırzésre minden intézményben háromévente legalább egyszer sor kerül. Az ellenırzést az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály szervezi, illetve végzi.
− Átfogó pénzügyi és gazdasági ellenırzést kétévente végez a Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Cél-és témavizsgálatokra évenként kerül sor.
− Az éves, illetve a teljes körő önértékelés, beszámoló alapján történı értékelés
− Ha a fenntartó úgy ítéli meg szakértı bevonásával végzett szakmai ellenırzés, mérés, értékelés

Az intézményértékelés rendje
A fenntartói által végzett intézményértékelés célja az intézmény számára meghatározott elvárások, a jogszabályokban meghatározott szakmai követelmények teljesítésének vizsgálatával
az intézmény erısségeinek és fejlesztendı területeinek feltárása, a fejlıdés elısegítése. A
fenntartói intézményértékelés hasznosítja az intézmények által végzett önértékelés eredményeit és dokumentumait.
Az értékelés során összegyőlt adatok értelmezését települési és iskolai szintő megbeszélésekkel, szakértıi ismertetésekkel segíti az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály.

Vezetık teljesítményértékelése
A fenntartó a vezetıi ciklus utolsó évében, a vezetıi pályázat kiírása elıtt értékeli az intézményvezetı munkáját. Az értékelést az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály készíti elı.
A teljesítményértékelés célja:
− A fenntartó ÖMIP-ben és a Fejlesztési és Intézkedési Tervben meghatározott céljai és az
intézményi célok közötti összhang biztosítása
− Az intézményvezetı munkájával kapcsolatos fenntartói elvárások pontosabb meghatározása
− Az intézményvezetı önértékelési munkájának elısegítése
− A kommunikáció javítása
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AZ ORSZÁGOS MÉRÉSEKKEL KAPCSOLATOS FENNTARTÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK RENDJE

Az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály évente – az éves munkatervében meghatározottak szerint – bekéri az iskoláktól az intézményi minıségirányítási program végrehajtásáról
szóló értékelı beszámolót, amelynek tartalmaznia kell az iskola osztályainak, tanulóinak az
országos mérés keretében elért eredményeit, valamint az értékelés alapján készített intézkedési tervet. Ezekrıl az Osztály összefoglaló elemzést, értékelést készít. Az összegzı elemzéshez,
értékeléshez felhasználja az OKÉV által a fenntartó részére megküldött értékelést is a békéscsabai iskolák országos mérésen mutatott teljesítményérıl. Az Osztály az összefoglaló értékelés keretében kimutatást készít az egyes iskolák országos mérésen elért eredményeirıl.
Megvizsgálja, hogy az iskolák által beküldött intézkedési tervek összhangban vannak-e az
ÖMIP-ben és az IMIP-ekben meghatározott célokkal, elvárásokkal, feladatokkal illetve elısegítik-e az országos méréseken mutatott iskolai teljesítmények javítását, a pedagógiai, módszertani munka fejlesztését. Amennyiben hiányosságot észlel a beküldött dokumentumokban,
írásban felszólítja az intézményvezetıket a hiányosságok 15 napon belüli pótlására.

AZ ORSZÁGOS MÉRÉSEKKEL KAPCSOLATOS INTÉZMÉNYI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK RENDJE
Törvényi háttér
Kt. 40. § (11)
”A minıségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és
értékelés eredményeit. A nevelıtestület a szülıi szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés,
értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz…”
Kt. 99. § (7)
”Ha az adott iskolában folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés eredményei
szerint nem éri el a jogszabályokban meghatározott minimumot, a fenntartó köteles felhívni
az iskola igazgatóját, akinek intézkedési tervet kell készítenie a törvényben leírtak figyelembe-vételével.”
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Kt. 99. § (7)
”Ha a következı évi országos mérés, értékelés eredménye szerint az iskola ismét nem éri el a
jogszabályban meghatározott minimumot, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont felhívja a fenntartót, hogy három hónapon belül készítsen intézkedési tervet. A fenntartó
az intézkedési terv elkészítéséhez az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásához – jogszabályban meghatározottak szerint – pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény, szakértı vagy
más szakmai szervezet közremőködését köteles igénybe venni. Az intézkedési terv az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont jóváhagyásával válik érvényessé. Az Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont hatósági ellenırzés keretében vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását.”
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1.
2.

3.

Tevékenységek/feladatok

Módszer

Adatfeldolgozás minden tanulóra
vonatkozóan
Az adatok elemzése

Adatfeldolgozó szoftver segítségével
Teljesítmények kimutatása
• Osztályok teljesítménye
• Egyéni teljesítmények
(tantárgyanként, feladatonként)
Attitődvizsgálat, induktív gondolkodás mérése, olvasási képességek
mérése, stb.
Kérdıív
Eredményesség, hozzáadott érték, képességfejlesztés, stb.
- Pedagógusok távolléte
miatti helyettesítések,
pedagógusváltás, betegség, stb.
- Alkalmazott tankönyvek, szemléltetések
- Motiválás
Összehasonlító vizsgálat a tanulói teljesítménnyel

Az alulteljesítés okainak feltárása
• Háttértényezık vizsgálata
- Tanulói képességek mérése
- Szülık iskolázottsága
• Pedagógusok módszertani
kultúrájának vizsgálata
• Egyéb okok feltárása

4.

A feltárt okok elemzése

5.

Fejlesztési terv készítése
• Tanulókra vonatkozóan

• Pedagógusokra vonatkozóan

• Egyéb területek
7.

A szülık tájékoztatása a fejlesztési tervekrıl

8.

A fejlesztési tervek megküldése a
fenntartónak
A fenntartó által jóváhagyott intézkedési terv végrehajtása

9.

Tantárgyanként, osztályonként tanulókra
lebontva az elemzések
tapasztalatai alapján
Alkalmazott módszerek, feladatok, tankönyvek, motiválás,
tanulói képességek
fejlesztése, tanulói
munkáltatás, felzárkóztatás, stb.
A feltárt okoknak megfelelı intézkedés meghozatala
Fejlesztési tervek tartalma, együttmőködés,
szülık bevonása a fejlesztési tervek végrehajtásába
Iktatott anyag
/dokumentálás
Beépítése az éves iskolai munkatervbe

Határidı

3 héten belül

Felelıs

Érintett tanítók,
szaktanárok,
számítástechnikus

2 héten belül

Érintett tanítók,
szaktanárok,
számítástechnikus,
osztályfınökök

1 héten belül

Osztályfınökök,
érintett pedagógusok

3 héten belül

Érintett tanítók,
szaktanárok,
intézményvezetı

1 héten belül

osztályfınökök

1 héten belül

intézményvezetı

A jóváhagyást
követıen

igazgató,
érintett pedagógusok
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START

Oktatási és kulturális
miniszter által kiadott
tanév rendje

Országos kompetenciamérés lebonyolítása

Országos jelentés a
kompetenciamérésekrıl

Az országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlító vizsgálata (intézményi átlag-országos átlag)
OM mérésekért felelıs intézményi
koordinátor, tanítók, tanárok

OM mérésekért felelıs intézményi
koordinátor

A kompetencia mérés intézményi eredményei elérik-e a jogszabályban
meghatározott minimumot?

n

Fenntartói felszólítás intézkedési terv készítésére
Fenntartó
Intézkedési terv készítése
Intézményvezetı

Intézkedési terv megküldése a
fenntartónak (3 hónapon belül)

i

Intézményvezetı

Intézkedési terv jóváhagyása

Intézkedési terv

Fenntartó

Intézkedési terv végrehajtása
Intézkedési terv
Érintett pedagógusok
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A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENİRZÉSE iskolánkban az alábbi területekre terjed ki:
MIT?

 A PEDAGÓGUSOK NEVELİ - OKTATÓ MUNKÁJA
• A pedagógiai program nevelési és oktatási feladatainak végrehajtása, a helyi tanterv megvalósítása,
• a nevelıi és oktatói munka tartalmának és színvonalának viszonyítása a követelményekhez,
ezzel kapcsolatban a pedagógusok szakmai és módszertani felkészültségének vizsgálata.
A fentieken belül kiemelt ellenırzési területek:
• A nevelı - oktató munka színvonala a tanítási órákon:
-

a nevelı elızetes felkészülése és tervezı munkája,
a tanítási óra szervezése és felépítése,
az órán alkalmazott módszerek,
a tanulók munkája és magatartása,
a pedagógus munkája, egyénisége,
felzárkóztatás, tehetséggondozás,
az óra eredményessége, a pedagógiai programnak való megfelelése, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése.

• Az osztályfınök és a napközis nevelı munka hatékonysága.
• Tisztaság, rend, fegyelem.
• A tanár - diák kapcsolat, a tanulók személyiségének tiszteletben tartása.
• A szülıkkel való kapcsolattartás.
• A diákönkormányzat tevékenységének segítése.
• A tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezése, az ezeken való részvétel.
• A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása.
• A tanulók továbbtanulásának segítése, irányítása.
• A pedagógusra bízott tanterem, szertár rendezettsége, dekorációja, a felszerelések szabályszerő használata.
• A tanulók egészség- és balesetvédelmi, valamint tőzrendészeti oktatása, ennek bizonylatolása.
• A pedagógusok munkafegyelme.
• Tanügyigazgatási tevékenységek, adminisztráció:
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-

osztályozó, javítóvizsgák szabályszerő lefolytatása, dokumentációja,
tantárgyfelosztás, munkabeosztás,
anyakönyvek, haladási, foglalkozási naplók folyamatos, szabályszerő vezetése,
az órarendek, osztálystatisztikák szakszerő elkészítése,
tantervek adaptálása, munkatervek, tanmenetek elkészítése, végrehajtása,
túlórák, helyettesítések pontos dokumentálása,
félévi és tanév végi értékelések elkészítése.

 A TANULÓK ISKOLAI MUNKÁJA
• A helyi tantervben elıírt követelmények teljesítése, az egyes tantárgyakban nyújtott teljesítmény.
• Az iskolai és az osztályközösségben végzett tevékenység.
• A tanulók magatartása, fegyelmezettsége.
• Az intézmény belsı szabályzataiban foglaltak (pl. SZMSZ, házirend) betartása.

MIKOR?

A pedagógusok nevelı - oktató munkájának ellenırzése folyamatosan, illetve az ellenırzési
ütemtervben megállapított idıpontban történik.
A tanulók iskolai munkáját folyamatosan ellenırizzük az iskola helyi tanterve, illetve nevelık
által összeállított tanmenetek és osztályfınöki munkatervek alapján.
• a tanév rendjéhez kötött ellenırzési pontok (tanévkezdés, félévi értékelés, tanév zárása)
• a tevékenység befejezésekor (kimenet szabályozás)
• tevékenység közben (folyamat ellenırzés)
HOGYAN?

-

óralátogatás
helyszíni ellenırzés, tevékenységellenırzés
beszámoltatás
dokumentumok ellenırzése tételesen vagy szúrópróbaszerően, formailag és /vagy tartalmilag, folyamatosan vagy alkalomszerően
aláírási jog gyakorlása
folyamatos adatszolgáltatás ellenırzése
mérések
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Az iskolai nevelı - oktató munka ellenırzésének részenként az alább meghatározott méréseket
végezzük el az elıírt idıközönként:
 A PEDAGÓGUSOK KÖRÉBEN
• SWOT analízis: erısségek és gyengeségek, lehetıségek és veszélyek feltárása
(öt évente, a vezetıi ciklus lejárta elıtti évben)
felelıs: igazgató, IMCS
• A pedagógusok értékorientációs vizsgálata
(öt évente, az igazgatói megbízás lejárta elıtti tanévben, valamint a pedagógiai program felülvizsgálata vagy módosítása esetén)
felelıs: igazgató, IMCS

 A SZÜLİK KÖRÉBEN
a szülıi elégedettség mérése
• csoportos interjú keretében szülıi értekezleten minden osztályban
(évente a tanév utolsó szülıi értekezletén)
felelıs: osztályfınökök, IMCS
• kérdıíves módszerrel
(minden tanévben, a 4. és 7. évfolyamon)
felelıs: igazgató, IMCS
 A TANULÓK KÖRÉBEN
A tanuló személyiségét és közösségi magatartását vizsgáló mérések:
• Bemeneti képességvizsgálat az 1. évfolyamon (évente)
felelıs: tanítók, fejlesztıpedagógus
• Szociometriai vizsgálat a 4. és 6. évfolyamon (évente)
felelıs: osztályfınökök
A helyi tanterv követelményeinek teljesítését vizsgáló mérések:
• Évfolyamonként minden tantárgyból egy-egy témakör lezárását követıen a követelmények
elsajátítását vizsgáló összegzı mérést kell végezni.
Felelıs: tanítók, szaktanárok
37

• Az 1-4. évfolyamon a tanév végén a tanulók teljesítményét magyar irodalom, magyar nyelv és
matematika tantárgyakból átfogó közös felméréssel kell vizsgálni.
felelıs: az alsó tagozatos munkaközösség vezetıje, tanítók
• Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó mérési feladatok:
- magyar nyelv és magyar irodalom: a 4., az 5., és a 7. évfolyamon (évente)
felelıs: tanítók, magyar szakos nevelık
- matematika: 4., 5. és 7. évfolyamon (évente)
felelıs: matematika szakos nevelık
- angol nyelv a 5-7. évfolyamon (évente)
felelıs: angol szakos nevelık
• Országos mérések az OKM rendeleteknek megfelelıen.
Intézményi szabályozása az elızıekben leírtak szerint.

A mérések számát és gyakoriságát befolyásolja pénzügyi helyzetünk.
A mérésekhez - anyagi lehetıségeink függvényében - igénybe vesszük a pedagógiai szakmai
szolgáltató intézmények, illetve más - ezirányú szolgáltatást biztosító - szervezetek, szakértık,
segítségét.
Köszönettel veszünk részt a fenntartó által végeztetett külsı mérésekben is, melyek hozzájárulnak az eredményesség és hatékonyság javításához.
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ÉRTÉKELÉS

Az értékelés „a közoktatási intézmény, a fenntartó, az ágazati irányítás által meghatározott
szakmai célkitőzések összehasonlítása a közoktatási intézmény pedagógiai tevékenységének
eredményével.” /Kt. 121.§ (1) 9./
Az iskolánkban folyó értékelı tevékenység célja, hogy az ellenırzés során feltárt adatokra, tényekre támaszkodva azt vizsgálja, hogy a nevelı - oktató munka és annak eredményei mennyiben
felelnek meg az iskolánk pedagógiai programjában megfogalmazott célkitőzéseknek.
A nevelı - oktató munkánk értékelésének alapvetı feladata, hogy megerısítse a nevelıtestület
pedagógiai tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat, és így ösztönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelı és oktató munkánk fejlesztésére.
Az intézmény értékelési rendszerének alapja az ellenırzési rendszer, minden ellenırzést értékelésnek kell követnie.
A tervszerőség - annak meghatározása, hogy KI? KIT? MIT? MIKOR? és HOGYAN? értékel alapvetı követelmény. Az elızıekbıl következıen az ellenırzésnél megjelöltek jogosultak (KI? –
KIT?) az értékelésre, az ott feltüntetett idıpontokban (MIKOR?).

A tanév rendjéhez igazodó értékelések az alábbiak:
KINEK?

MIKOR?

MIT?

a nevelıtestület számára

félévkor
tanév végén

- a féléves munkát
- az iskolai munka egész folyamatát

nem ped. dolgozóknak

félévenként

- a feladatvégzés minıségét

tanulóknak

félévkor
tanév végén

- elemzı értékelés,
a további feladatok ismertetése

szülıi szervezetnek

munkaterv szerint
a tanév elején

- az iskolában folyó munkát,
tárgyi, személyi, szervezeti
feltételek alakulását

fenntartónak

félévkor
tanév végén
a vezetıi ciklus 4. évében

- a félévi és tanév végi beszámoló
- intézményi önértékelés
- teljes körő intézményi önértékelés
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A pedagógiai tevékenység értékelésének módszerei  HOGYAN?
Az értékelés - az ellenırzésnél leírtak szerint - lehet külsı és belsı. Pénzügyi helyzetünk függvényében szeretnénk élni a külsı értékelés lehetıségeivel is.
Az értékelés történhet:
- különbözı jellegő értekezleteken,
- megbeszélés során, értékelı interjúval,
- önértékeléssel,
- beszámolók alapján,
- jelentés(ek) alapján,
- kérdıíves módszerrel,
- minıségi, mennyiségi értékelés alapján,

- diákközgyőlésen,
- négyszemközti beszélgetés alkalmával,
- dokumentumok elemzése alapján,
- minısítés során,
- csoportos értékelés keretében,
- klímateszt alapján összegzı értékelés során,
- szakértıi vélemény alapján.

A TANULÓK MUNKÁJÁNAK, AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK FEJLİDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE
Az osztályközösségek tevékenységét, fejlıdését az osztályfınökök minden tanév végén írásban
értékelik.
Értékelési szempontok:
•

Az osztályközösség életét jellemzı legfontosabb adatok (létszám, fiúk - lányok aránya, új
tanulók, távozók)

•

Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális elvárásai,
gyermek- és ifjúságvédelmi munka)

•

A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdı tanulók,
bukások, kitőnık, a tehetséges tanulók eredményei).

•

Az osztályközösség társas szerkezete, a közösségi struktúra (szociometria, a közösség rétegzıdése).

•

Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel
küzdı tanulók).

•

A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények, tanórán
kívüli foglalkozásokon való részvétel).

•

A szülıkkel való kapcsolat (a családlátogatások, a fogadóórák és a szülıi értekezletek tapasztalatai, a szülık nevelési elvei és elvárásai, a szülık kapcsolata az iskolával).

Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvetı pedagógiai feladatokat:
- Milyen változások történtek?
- Milyen beavatkozás látszik célszerőnek?

- Milyen új problémák jelentkeztek?
- Melyek a fejlesztési célok?

A tanulók magatartásával, szorgalmával és tanulmányi munkájával kapcsolatos értékelési feladatokat a helyi tanterv tartalmazza.
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A PEDAGÓGUS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI ÉS ELJÁRÁSRENDJE
Alapelvek, elvárások
•

A fejlesztı szándék elve
Az értékelés legyen alkalmas a munkasikerek, eredmények kimutatására, a problematikus területek azonosítására és a teljesítmény javítására irányuló célok kijelölésére.

•

A sokoldalúság elve
Az értékelés térjen ki a vezetıi és a pedagógiai tevékenységben realizálódó teljesítményekre
is, követve a tényleges munkavégzés szerinti arányokat. Az értékelés területeit és módszereit
az igazgató az érintettek javaslatainak figyelembe vételével határozza meg.

•

A méltányosság elve
Kezeljen minden egyénre vonatkozó adatot bizalmasan, az érintett számára minden róla felvett adat legyen hozzáférhetı. Törekedjen objektivitásra; csak olyan területeket vizsgáljon,
amelyekrıl megfelelı adatok állnak rendelkezésre.

•

A kivitelezhetıség elve
Az értékelés tervezésekor figyelembe kell venni a rendelkezésre álló erıforrásokat, törekedni
kell az idıvel, pénzzel és munkaerıvel való takarékos gazdálkodásra.

Elvárások az értékelık felé:
•

tényszerő adatokkal biztosítsák az értékelés megalapozottságát,

•

vegyék figyelembe a munkamegosztásból eredı egyéni sajátosságokat,

•

adjanak lehetıséget az értékeltnek, hogy kifejthesse véleményét,

•

tartsák be az adatkezelésre, titoktartásra vonatkozó szabályokat, megállapodásokat.

Elvárások az értékeltek felé:
•
•
•

mőködjenek együtt az értékelıkkel az értékelés folyamatában, önértékeléssel segítsék a
teljesítményértékelést,
fogadják bizalommal az értékelık megállapításait, használják fel saját fejlıdésükhöz az
építı kritikát,
ıszintén nyilvánítsanak véleményt az értékeléssel kapcsolatban.

A pedagógusok nevelı-oktató munkájának értékelését az alábbi és az ellenırzési rendszer szempontjai alapján az ellenırzésre jogosultak végezhetik.
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A TANÍTÁSI ÓRÁK MEGFIGYELÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI:

Az óra célja és tartalma
• Helyesen határozta-e meg a nevelı az óra oktatási és nevelési célját?
• Illeszkedett-e a tanóra az éves, illetve a témaköri tervezésbe?
• Van-e eltérés a tanmenetben az adott idıszakra tervezett témáktól, tananyagtól?
• Az óra tartalma (a feldolgozott tananyag) megfelelt-e:
- a szakmai (pedagógiai) szempontoknak,
- a tudományosság elvének,
- a tanulók életkori sajátosságának?
Az óra felépítése és szervezése
• Az óra felépítése megfelelt-e a feldolgozott tananyagnak, az adott didaktikai feladatnak?
• Milyen az óra technikai szervezése, a nevelı idıbeosztása?
• Sikerült-e kihasználni az óra minden percét tanulásra, munkára? Mennyire szervezett a tanulók tevékenysége? Volt-e üresjárat?
• Milyen szervezeti formákat alkalmaz a nevelı a tanórán (frontális, csoportos, egyéni tevékenység)?
• Szervezett-e differenciált munkát a nevelı? Melyek a differenciálás szempontjai?
Az órán alkalmazott módszerek
• Milyen módszereket alkalmazott a nevelı a bemutatásra, szemléltetésre?
(tanári magyarázat, nyomtatott taneszközök, szemléltetıeszközök, kísérlet stb.)
• Megfelelı volt-e ezek didaktikai szerepe, célszerő volt-e a felhasználásuk?
• Milyen módszereket alkalmazott a nevelı az ismeretek rögzítésére, a képességek fejlesztésére?
(Ismétlés, koncentráció, vázlat készítése, részösszefoglalás és összefoglalás, az ismeretek
gyakorlati alkalmazása, gyakoroltatás, az önálló tanulás módszerei stb.)
• Milyen módszereket alkalmazott a nevelı az ellenırzésre és az értékelésre?
- Az ellenırzés formái: szóbeli vagy írásbeli?
- Folyamatos-e az ellenırzés és értékelés a tanórán?
- Van-e kialakult rendje a folyamatos értékelésnek, megfelelı-e ez?
• A házi feladat kijelölése mennyiben szolgálta a tananyag feldolgozását?
• Biztosította-e a nevelı a tanulók érdeklıdésének felkeltését? Milyen volt a tanulók motiválása?
• Az órán alkalmazott módszerek megfeleltek-e az óra céljának, a tananyagnak és az adott
didaktikai feladatnak?
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A tanulók munkája és magatartása
• Milyen volt a tanulói aktivitás, figyelem?
• Hogyan alakult az órán az aktív, a passzív és a renitens (rendetlen) tanulók aránya?
• Milyen a tanulók tantárgy iránti érdeklıdése, motiváltsága?
• Milyen az osztályban a fegyelem?
(Van-e kialakult munkarend? Mi jellemzi a tanulók viselkedését, hangnemét? Hogyan fogadják a tanulók a nevelıi utasításokat? Történik-e fegyelmezetlenség az órán?)
• Milyen a tanulók kapcsolata a nevelıvel?
• Milyen a tanulók kapcsolata egymással?
A nevelı munkája, egyénisége
• Mennyire tanulásra, munkára ösztönzı a pedagógus egyénisége? Mennyire barátságos,
biztató, együtt érzı?
• Mi jellemzi a nevelı beszédkultúráját, kérdésfeltevését?
• Jellemzi-e a nevelıt: felkészültség, tudatos tervezés, rendszeretet, következetesség, türelem, tekintély?
• Vannak-e a nevelınek újszerő ötletei, elgondolásai?
• Milyen a nevelı kapcsolata a gyerekekkel?
• Tiszteletben tartja-e a nevelı a gyerekek személyiségét?
• Adódott-e tudatosan tervezett vagy spontán nevelési szituáció az órán?
Hogyan oldotta meg ezeket a nevelı?
• Milyen a tanterem rendje, tisztasága?
Az óra eredményessége
• El tudta-e érni a nevelı a kitőzött didaktikai és nevelési célt?
• Meggyızıdött-e a nevelı az óra eredményességérıl?
• Milyen jártasságok és készségek kialakítását, képességek fejlesztését segítette elı a nevelı?
• Milyen mértékben járult hozzá az óra a tanulók eszköztudásának gazdagításához?
(Pl: önálló tanulás módszereinek megismertetése, értı olvasás gyakoroltatása, szóbeli és
írásbeli kifejezıkészség fejlesztése, problémamegoldó gondolkodás, összefüggések felismerése stb.)
• Adott-e a tanóra valami pluszt a tanulóknak a tananyagon kívül?
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A PEDAGÓGUS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI
Munkafegyelem, a munkához való viszony
• A munkaköri kötelességek teljesítése.
• A pedagógiai program nevelési és oktatási feladatainak végrehajtása, a helyi tanterv megvalósítása.
• Az iskola belsı szabályzatainak betartása.
• A tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások pontos és eredményes megtartása.
• Az ügyeleti munka pontos, felelısségteljes ellátása.
• Pontos adminisztrációs munka (formai követelmények, határidık, külalak, pontosság).
• A különféle feladatok pontos, határidıre történı megoldása.
• A rábízott osztályterem, szaktanterem legyen gondozott, ápolt és pedagógiailag szakszerő.
Szakmai felkészültség
• Az iskolában hasznosítható és mobilizálható szakképesítések száma, alkalmazása.
• Idegen nyelvek ismerete, nyelvvizsga.
• Publikációk szakmai folyóiratokban, kiadványokban.
Továbbképzésekben való részvétel, önképzés
• A nevelı önként keresi a továbbképzés, önképzés lehetıségeit.
• Továbbképzéseken való részvétel.
• Milyen szintő továbbképzésbe kapcsolódik be a nevelı? (tanfolyam, felsıfokú képzés,
szakvizsga stb.)
• A továbbképzéseken tanultakat munkájában hasznosítja, és a lehetıségekhez mérten továbbadja a nevelıtestület tagjainak.
Személyes példamutatás
• A tanulókkal, a szülıkkel, a nevelıtársakkal szemben betartja a pedagógus etika alapvetı
normáit.
• Magatartása, viselkedése, munkához való viszonya példamutató a tanulók és a többi nevelı számára.
Tanulásirányítás, a tanórai oktató-nevelı munka színvonala
• Elızetes felkészülés a tanítási órára.
• A motiválás, differenciálás, tanulói aktivitás formái és mértéke.
• A tanulók életkorához, a didaktikai feladatokhoz illeszkedı módszerek, szemléltetés,
szervezeti formák, ellenırzés és értékelés.
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• A tanulók munkája és magatartása a nevelı óráján.
• A nevelı munkája, megnyilvánulásai a tanítási órán.
• A nevelı tanórai munkája elısegíti-e a tanulók fejlıdését (tudásuk gyarapítását, személyiségük alakulását)?
• A tanulók eredményes (hasonló szinten történı) továbbhaladása a magasabb évfolyamokon (felsı tagozat, középiskola).
A tanórán kívüli nevelı munka, az osztályfınöki munka eredményei, közösségformálás
• Megfelelı magaviselető, az iskolai munkában aktív osztályközösség, napközis csoport kialakítása.
• A nem osztályfınökként irányított tanulói közösség (pl.: szakkör, sportkör, énekkar stb)
eredményes, közös tevékenysége.
• A problémás (veszélyeztetett, hátrányos, beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarral
küzdı) tanulókkal való foglalkozás.
• Gyermekvédelmi feladatok ellátása.
A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása
• Szabadidıs programok szervezése iskolán kívül (pl. színház, múzeumlátogatás, kirándulás) és iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi ünnepség).
• Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.
• A nevelık, gyerekek és szülık együttmőködését, kapcsolatát erısítı (közös) programok
szervezése, segítése, részvétel.
Az iskolai diákönkormányzat mőködtetésében való aktív részvétel
• A diákönkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése.
• A diákönkormányzati rendezvények szervezése, segítése, felügyelet.
• Iskolai szintő kirándulások, táborok szervezése, segítése, részvétel.
A tehetséges tanulók gondozása
• Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedık, bemutatók, pályázatok stb.
szervezése, segítése, részvétel.
• A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli és
kívüli versenyekre, vetélkedıkre stb.
• A nevelı által tanított tantárgyból a középiskolai felvételin elért eredmények.
A felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, fejlesztése
• A gyenge tanulmányi eredményő, lemaradó tanulók korrepetálása, segítése.
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• A tantervi követelmények teljesítésének elısegítése a veszélyeztetett, a hátrányos helyzető, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdı tanulóknál.
• A tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára.
• Eredményes középiskolai jelentkezés elısegítése az elıbb felsorolt tanulók esetében is.
Folyamatos, aktív részvétel a nevelıtestület és a szakmai munkaközösségek tevékenységében
• Szerepvállalás a munkaközösség, a nevelıtestület aktuális feladataiban.
• Részvétel a különbözı feladatok megoldására alakult nevelıi munkacsoportokban.
• Önkéntes feladatok vállalása a nevelıtestületi feladatok megoldásában a célok eléréséért.
• Oktatási segédanyagok, szemléltetı és mérıeszközök kidolgozása, közreadása.
• Belsı továbbképzések, elıadások, bemutató órák szervezése, megtartása.
Az iskolai munka eredményességének javítása
• Pályázatokon való részvétel, ezek eredményessége.
• Az eredményes pályázatok céljainak megvalósításába való bekapcsolódás.
• Az iskolai alapítvány mőködésének segítése.
• Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése, megvalósítása.
(innováció)
A nevelı különbözı megbízásainak eredményes, jó színvonalú teljesítése
• Az alkalmanként vagy folyamatosan végzett tevékenység eredménye, minısége.
(pl.: iskolai rendezvények, ünnepélyek stb.)
Munkaköri kötelezettségeken túli feladatvállalások
• Díjazás nélküli iskolai feladatok vállalása (szertár, beszerzések stb.)
• A pályakezdı vagy iskolánkban újonnan került nevelık munkájának, beilleszkedésének
segítése.
• Önként vállalt feladatok, megbízások a nevelıtestület közösségi életében.
(rendezvények, kötetlen összejövetelek szervezése, segítése, részvétel)
Megfelelı kapcsolat a tanulókkal, a szülıkkel és kollégákkal
• Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés, valamint a személyiség tiszteletben tartása mindhárom irányban.
• A nevelı a szülı felé ellátja az iskola képviseletét, pedagógiai tanácsot ad, törekszik az
együttmőködésre.
• A nevelı rendszeres kapcsolatot tart a rábízott tanulócsoport többi pedagógusával (osztályfınök a szaktanárokkal, napközis csoportvezetı az osztályfınökkel, szaktanárok az
osztályfınökkel és egymással).
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• Kellı figyelem, érdeklıdés, megbecsülés és jóindulat a nevelıtársak felé. Egymás segítése, a tapasztalatok átadása. Észrevételek, bírálatok elfogadása.
Az iskola képviselete
• Részvétel a szülıi munkaközösség által szervezett rendezvényeken, azok segítése.
• Tudósítások készítése és közreadása az iskola életével, eredményeivel kapcsolatban.
• Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai, illetve érdekképviseleti tevékenységekbe.
• Érdeklıdés a városi rendezvények, események iránt, azokon való részvétel.
• Aktív részvétel, tisztségek vállalása a város társadalmi, kulturális, sport stb. életében.

A VEZETİI FELADATOKAT ELLÁTÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Az értékelés szempontrendszere
•

Pedagógiai munka: elkötelezıdés az értékek, a folyamatos fejlesztés mellett

•

Szakmai felkészültség, fejlıdés

•

A nevelı-oktató munka feltételeinek megteremtésében való részvétel:
személyi (pl. kiválasztás, támogatás), tárgyi (bevételek, pályázatok, a tárgyi környezet állapotának megóvása és fejlesztése)

•

Humánerıforrás-fejlesztés, gazdálkodás

•

Folyamatos, pontos, megbízható adminisztrációs tevékenység, illetve annak ellenırzése

•

Feladatvezérlés, iránymutatás, öntevékenység

•

Kreativitás, innováció

•

Ellenırzés, értékelés, ösztönzés: objektivitás, rendszeresség, erıfeszítés és teljesítmény
ismerete

•

Munkatársakkal való kapcsolat: informálás, támogatás, fejlesztés, konfliktuskezelés

•

Hatékony együttmőködés az intézmény közvetlen és közvetett partnereivel, hozzájárulás a
partneri elégedettség növeléséhez.

•

Vezetıi példamutatás, személyes részvétel az intézmény belsı mőködési rendjének kialakításában és fejlesztésében.

•

Hatékony és eredményes vezetıi tevékenység a vezetési feladatok (tervezés, szervezés,
döntés, irányítás, ellenırzés, értékelés) ellátásában.
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ELJÁRÁSREND

Ssz.
1.

2.

Tevékenységek/feladatok

Módszer/
Magyarázat

Határidı

Felelıs

MIT?

HOGYAN?

MIKOR?

KI?

Az éves feladatok tervezése:
intézményi munkaterv,
IMCS terve, munkaközösségi munkatervek, egyéni feladatok
Az adott tanévben értékelésre kerülı vezetık, pedagógusok és értékelıik megnevezése

3.

Értékelési információk győjtése

4.

Az értékelt pedagógus önértékelése

5.

Az információt győjtı vezetık megbeszélése

6.

Az értékelı megbeszélés
lefolytatása

7.

A fejlesztések ellenırzése,
értékelése

8.

A következı értékelés elıkészítése

Fejlesztı értékelés
Minden tanévben
10 pedagógust értékelünk, a vezetıi
ciklus alatt mindenki sorra kerül
Adatgyőjtés
Az adatgyőjtés az
elızı értékelés óta
eltelt idıszakra vonatkozik
Az értékelési szempontrendszer mentén
Az egyes értékelt
pedagógusokról az
értékelési szempontokhoz összeszedik az információkat – pedagógusonként különkülön.
Az értékelt és az
értékelı megbeszélése – értékelı interjú;
A legkevésbé jó
teljesítményt nyújtó
pedagógusok tevékenységének rendszeres ellenırzése

Minden év
szeptember
20-ig

Intézményvezetı
Munkaközösségvezetık, IMCS
Pedagógus

Minden év
szeptember
20-ig

Intézményvezetı
Igazgató helyettes
IMCS vezetıje

Minden év
március 1-ig

Az értékelt pedagógus „vezetıi”
igazgató, helyettesek, munkaközösség-vezetık, IMCS
Értékelt pedagógus

Minden év
március 1-ig
Minden év
április 15-ig

Intézményvezetı
Minıségügyi vezetı

Minden év
április 30-ig

Értékelı

Iskolavezetés, értékelık

Minden év
szeptember
20-ig.
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INTÉZMÉNYEK VEZETİIVEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK (ÖMIP 3.7. fejezete))
Az intézményvezetık vezetıi kézségeivel kapcsolatos elvárások
Az intézményvezetı mindennapi munkája során kitőnjön magas szintő szervezı, irányítási készsége. Az intézményvezetı munkáltatói munkája, illetve a partnerekkel való kapcsolat során kitőnjön magas szintő együttmőködési, közösségalkotási, kommunikációs kézsége. Nagy hangsúlyt
fektessen az intézmény menedzselésére.
Az intézményvezetık szakmai felkészültségével kapcsolatos fenntartói elvárások
Fenntartói elvárás
Az intézményvezetı által vezetett intézményben magas szintő
legyen a nevelı-oktató munka
minısége.
Az intézményvezetı tanügyigazgatási munkáját a jogszabályok, a szakmai normák, és a
partneri igények figyelembe
vételével végezze.
Az intézményvezetı munkáltatói munkáját a jogszabályok, a
szakmai normák, és a partneri
igények figyelembe vételével
végezze.
Az intézményvezetı az intézményben folyó gazdálkodási
munkát úgy irányítsa, hogy az
intézmény jól gazdálkodjon

Az intézményvezetı mőködjön
együtt a fenntartóval

Az intézményvezetı ismerje a
jogszabályokat, a jogszabályok
változásait folyamatosan kísérje
figyelemmel.

Intézményvezetı feladata
A pedagógiai, nevelési programok és a helyi tantervek
felülvizsgálata és módosítása során a magas szintő nevelı- oktató munka legyen az elsıdleges.
A pedagógiai gyakorlatban ennek megfelelı oktatásszervezési-és módszertani eljárások tervezése.
Jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, a tanügyi
dokumentumok jogszabályoknak megfelelı vezetése, a
partnerekkel való folyamatos kapcsolat

Jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, a munkáltatói dokumentumok jogszabályoknak megfelelı vezetése,
a munkatársakkal való folyamatos kapcsolat
Elkötelezett, szakmailag magasan képzett pedagógusokat
alkalmazzon
Az intézmény a jóváhagyott éves költségvetési elıirányzatainak, az önkormányzati költségvetés végrehajtási szabályairól szóló közgyőlési határozat elıírásait az intézmény maradéktalanul teljesítse.
Az intézmény színvonalas mőködését a költségvetési keretbıl biztosítsa.
Gondoskodjon a vagyon megırzésérıl.
A lehetıségeknek megfelelıen gyarapítsa az intézmény
vagyonát.
A lehetıségeknek megfelelıen intézményfejlesztéseket
valósítson meg.
Konstruktív együttmőködés a fenntartó hivatallal
− Pontos adatszolgáltatás
− Színvonalas beszámolók
− Határidık betartása
Jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, az intézményi dokumentumok jogszabályoknak megfelelı vezetése, az intézmény jogszabályoknak megfelelı irányítása,
vezetése
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 INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS
Erre vonatkozóan az ÖMIP az alábbiak szerint rendelkezik:
„Intézményi önértékelés
A minıségfejlesztı csoport elıkészítése alapján a nevelıtestület minden évben elkészíti a tanév
munkájáról szóló éves beszámoló részeként az IMIP-ben foglaltak megvalósításáról szóló értékelését, és megküldi az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály részére minden év július 7-ig.
Az IMIP megvalósítását értékelı beszámolóval kapcsolatos fenntartói elvárások:
− Az értékelı beszámolónak tényekre, adatokra alapozva tartalmaznia kell az IMIP-ben meghatározott minıségcélok megvalósításában az adott évben elért eredményeket és a hiányosságokat, valamint az esetleges eredménytelenség okainak feltárását.
−

Az értékelés alapján meg kell határozni az IMIP eredményes megvalósítását segítı fejlesztési
célokat.

A fejlesztési célok megvalósítására készüljenek az intézményi munkatervben intézkedési tervek,
amelyek megvalósítását a következı évi beszámolóban értékelni kell.
Teljes körő intézményi önértékelés
A minıségfejlesztı csoport elıkészítése alapján a nevelıtestület az intézményvezetıi megbízás
lejárta elıtti évben teljes körő intézményi önértékelést végez az IMIP-ben kidolgozott módszerek
és rendszer szerint.”

Az intézményi önértékelés a tanév végi beszámolóból és az IMCS értékelésébıl áll.
Az IMCS feladata az IMIP szerinti mőködés és eredményesség vizsgálata. Ennek érdekében
évente értékeli a munkatervében meghatározott feladatok teljesítését, illetve a fenntartó által kért
szempontoknak való megfelelést.
Az intézmény nevelı - oktató munkáját az igazgató – a pedagógusok és a munkaközösségek beszámolói alapján, a szülık és a tanulók véleményének figyelembe vételével – minden tanév végén átfogóan értékeli.
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A nevelı - oktató munka intézményi szintő értékelésének szempontjai:
• A nevelı - oktató munka személyi és tárgyi feltételeinek alakulása
- az iskola személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó legfontosabb adatok
- a gazdasági, pénzügyi helyzet értékelése
• A tanítási - tanulási folyamat értékelése
-

tanulmányi átlageredmények (tantárgyanként, osztályonként)
kitőnık, tantárgyi dicséretek, bukások
tantárgyi értékelések (külsı és belsı mérések)
a felzárkóztatás és tehetséggondozás eredményei
a versenyeken, pályázatokon elért eredmények

• A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelı tevékenység értékelése
-

magatartás, szorgalom
gyermek- és ifjúságvédelem
az osztályközösségek fejlıdése
a diákönkormányzat munkája
szabadidıs tevékenységek

• Az IMCS beszámolója
• A munkaközösségek tevékenysége (a munkaközösség-vezetık beszámolói alapján)
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A teljes körő intézményi önértékelés a tanév végi értékelések és az IMIP szerinti mérések alapján készül az intézményvezetıi megbízás lejárta elıtti évben az alábbi szempontok szerint:
• Az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek alakulása
-

az iskola mőködését jellemzı legfontosabb adatok
humánerıforrás fejlesztés, pedagógus továbbképzés
a gazdasági, pénzügyi helyzet értékelése
az iskola állapota, felszereltsége

• A tanítási - tanulási folyamat értékelése
-

tanulmányi átlageredmények
kitőnık, tantárgyi dicséretek, bukások
tantárgyi értékelések (külsı és belsı mérések)
a felzárkóztatás és tehetséggondozás eredményei
versenyeken, pályázatokon elért eredmények
továbbtanulás

• A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelı tevékenység értékelése
-

magatartás, szorgalom alakulása
gyermek- és ifjúságvédelem
az osztályközösségek fejlıdése
a diákönkormányzat munkája
szabadidıs tevékenységek

• Az intézmény iránti érdeklıdés és elégedettség
- beiskolázási mutatók
- partneri elégedettség
- kapcsolatrendszer
• Az iskola mőködése
-

a pedagógiai és gazdasági munka tervezése és követése (szakmai, adminisztratív)
tanügy-igazgatási tevékenység (szabályzatok, tanügyi dokumentumok vezetése)
szervezettség
információáramlás, kommunikáció, konfliktuskezelés
nyitottság, külsı kapcsolatok
célok, innováció

• Az igazgató és az iskolavezetés tevékenysége
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Az intézményi önértékelés funkciói:
•

Az iskolánk céljainak az eredményeinkkel való összevetése.

•

Az iskolahasználók elégedettségének vizsgálata.

•

Intézményünk pedagógiai és mőködési tevékenységének, folyamatainak elemzése. (helyzetértékelés, problémafeltárás)

•

Az önértékelés segítségével döntéshozatal a fejlesztésrıl.

•

A fejlesztési folyamatok végig vitele által az eredményesség javítása.

Az intézményi önértékelés rendje és folyamata:
•

Az intézményi önértékelés minden tanév végén, a teljes körő intézményi önértékelés az intézményvezetıi megbízás lejárta elıtti évben történik.
Az önértékelések konkrét idıpontját és felelıseit az intézmény vezetése jelöli ki, és az éves
munkatervben rögzíti.

•

Az önértékelés módszerei: dokumentumelemzés, kérdıíves felmérés, team munka, adatgyőjtés, ötletroham, SWOT, interjú.

•

Az értékelı folyamat lépései:
1. A csoportok összetételének és munkájának megtervezése.
2. Az egyes témakörök feldolgozásához segédanyag (szempontsor) biztosítása a csoportok
részére.
3. A csoportok adatgyőjtése és feldolgozása.
4. A csoportok prezentációja tantestületi értekezlet keretében.
5. Nevelıtestületi kiegészítések, vita, legitimáció.

•

Az önértékelés eredményérıl összefoglaló készül, melyet a teljes munkatársi körrel ismertetni
kell.
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3.6.
Cél:
-

A partnerközpontú mőködés

Az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének felmérése
Az igények elemzése
A célok és a prioritások meghatározása, illetve módosítása
Intézkedési terv készítése és megvalósítása
Az intézkedési tervek megvalósításának értékelése
Korrekciós terv készítése és megvalósítása

A mőködés folyamata
Partnerközpontúság
szerinti mőködés

Bemenet

Kimenet

Érdekelt felek igényeinek,
elégedettségének mérésére
alkalmas módszerek meghatározása, felülvizsgálata
Minıségügyi vezetı

Tanulói felmérés eszközei

Szülıi felmérés eszközei

Pedagógusok, alkalmazottak
Igény – elégedettség felmérés

N
jóváhagyás
igazgató

mellékletek
Érdekelt felek igényeinek, elégedettségének
felmérése

Kitöltött
felméró lapok

A felmérési értékelési
szabályok szerint
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Felmérés eredményének
írásbeli rögzítése

Kitöltött
felmérı
lapok

felmérési
eredmények

Min. fejl., értékelı team

Igények felmérési eredményeinek nyilvánossá
tétele
Min. vezetı

Igények elemzése

Elemzés a partnerek
elégedettségérıl és
igényeirıl

Min. fejl. ért. csop.

Elemzés a partnerek
elégedettségérıl és
igényeirıl

Célok, prioritások
meghatározása,
módosítása

Intézményi célok

igazgató, vezetıség

N
Célok jóváhagyása
tantestület
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Intézményi célok

Intézkedési
terv

intézkedési terv

igazgató, vezetıség

intézkedési terv
jóváhagyása
igazgató

Intézkedési terv megvalósítása
Felelısök

Intézkedési terv megvalósításának
értékelése
Min.vez., min.fejl. és értékelı csop.

Teljesítés jelentése

Korrekciós terv
készítése

Teljesítési
jelentés

Korrekciós terv

igazgató, mk.vez.

Korrekciós terv végrehajtása
Felelısök

vége
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Érdekelt felek igényeinek, elégedettségének felmérési, értékelési szabályai

Célcsoport

Tanulók

Szülık

Tantestület

Mérés
eszköze

kérdıív

kérdıív

kérdıív
/pedagógus
dolgozók/

Technikai
és gazd.
dolgozók

kérdıív
/technikai
és gazdasági dolg./

Vezetık

vezetıi
kérdıív

Mintavétel
meghatározás

4. és 7.
évfolyam

4. és 7.
évfolyam

teljes
tantestület

teljes
létszám

kibıvített
vezetıi
létszám

Felmérés
gyakorisága

évente
márciusban

évente
márciusban

az intézményvezetıi
megbízás
lejárta elıtti
évben

kétévente
márciusban

Felmérést
végzi

Elemzés
Értékelés

Értékelés módja
eszköze

Nyilvánosságrahozatal

oszt.fık
IMCS

elızı évivel összevetve
excel táblázat alapján,
részletesen értékelve
változást kiemelve
(diagram)

tantestületi
értekezlet
/prezentáció/
diák küldött közgyőlés

oszt.fık
IMCS

elızı évivel összevetve
excel táblázat alapján,
részletesen értékelve
változást kiemelve
(diagram)

tantestületi
értekezlet
szülıi értekezlet
/prezentáció/

IMCS

excel táblázat alapján
diagram,
jelentés írásban

tantestületi
értekezlet
/prezentáció/

IMCS

IMCS

excel táblázat alapján
diagram,
jelentés írásban

technikai
dolgozói
értekezlet

IMCS

IMCS
vezetıje

excel táblázat alapján
diagram,
jelentés írásban

kibıvített
vezetıségi

IMCS

IMCS

IMCS

Feladatok, felelısségek:
A mérést az IMCS végzi az osztályfınökök és a közvetlen munkahelyi vezetık bevonásával. Az elemzés értékelés az IMCS feladata, a
vezetıség segítségével, támogatásával. A dokumentumok tárolásáról az eredmények nyilvánosságra hozataláról a minıségügyi
vezetı gondoskodik.
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A partnerek igény- és elégedettség vizsgálat elemzésének szempontjai:
•

Tartalmazzon összehasonlító elemzést az intézmény nevelési, oktatási programjával.

•

Határozza meg a partnerek igényeinek fontossági sorrendjét, végezzenek összehasonlító elemzést a partnerek elégedettsége és igényei között /azonosságok, eltérések, lehetséges okok/.

•

A visszatérı vizsgálatok esetén az elemzés terjedjen ki a változásokra is /trendvizsgálat/.

•

Az ÖMIP-ben meghatározottak szerint terjedjen ki a vezetıi munkával kapcsolatos
munkatársi elégedettség mérésére is.

Feladatok, felelısségek:
•

Az elemzést a minıségfejlesztı és értékelı team tagjai írásban készítik el. Az elemzı
munkába a szakmai közösséget is be kell vonni. A dokumentum tárolásáról, az eredmények nyilvánosságra hozataláról a minıségügyi vezetı gondoskodik.

Az ÖMIP partneri elégedettségmérésre vonatkozó rendelkezései (3.6.3. fejezet)

A minıségfejlesztı csoport elıkészítése alapján a nevelıtestület – legalább – az intézményvezetıi megbízás lejárta elıtti évben az IMIP-jében meghatározottak szerint partneri elégedettségmérést végez. A partneri elégedettségmérésnek ki kell terjednie a vezetıi munkával kapcsolatos elégedettség mérésére is. A partneri elégedettségmérés eredményeit a fenntartó felhasználja a vezetıi munka értékeléséhez.
A vezetıi munkával kapcsolatos munkatársi elégedettség mérésének minden intézményben
közös szempontjai:
1. Szervezıkészség
2. Irányítási készség
3. Együttmőködés a partnerekkel (munkatársak, tanulók, szülık, …)
4. Közösségalkotás képessége
5. Kommunikációs készség
6. Az intézmény menedzselése
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4. A MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE, ÉRTÉKELÉSE

Jelen programunk érvényességi ideje:
2007. szeptember 1.

—

2012. augusztus 31.

A minıségirányítási program értékelése
•

A fenntartói elvárásoknak való megfelelést az igazgató irányításával a nevelıtestület folyamatosan figyelemmel kíséri, tervezése és értékelése során meghatározó szempontként
kezeli.

•

A minıségirányítási programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását az
IMCS az alkalmazotti közösséggel folyamatosan vizsgálja, a tanév végi beszámolók részeként értékeli.

•

Ha az értékelések többsége megfelel koncepciónknak és az elvárásoknak, minıségirányítási programunkat teljesítettnek tekintjük.

A minıségirányítási program módosítása
•

A módosítás módja, lehetséges indokai:
- A módosítást elıidézheti jogszabályi változás, felülvizsgálati kötelezettség.
- A módosítás az önvizsgálat alapján történik, szükség esetén külsı szakértıt is igénybe
kívánunk venni.
- A lényegi változtatást igénylı javaslat elbírálásának határideje a bejelentéstıl számított fél év, hogy kellıen megalapozott legyen.

•

A módosítást kezdeményezhetik:

az alkalmazotti közösség egyszerő többsége
a szülıi szervezet vezetısége
a fenntartó

A módosítás eljárási szabályai ugyanazok, mint a minıségirányítási program jóváhagyásáé.
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5. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
• A minıségirányítási program jóváhagyásának eljárási szabályait a közoktatási törvény tartalmazza.
Ennek alapján feladatunk:
- a szülıi szervezet véleményének kikérése
- a diákönkormányzat véleményének kikérése
- a nevelıtestülettel történı elfogadtatása
- megküldése a város jegyzıjének jóváhagyásra.
• A minıségirányítási programunkat a jóváhagyás után kötelesek vagyunk nyilvánosságra
hozni.
Hozzáférhetıvé kell tennünk minden érdeklıdı számára. A teljes változatot el kell helyeznünk:
- a fenntartónál
- az iskola könyvtárában
- a tanári szobában
- az iskola titkárságán

Véleményezte: Békéscsaba, 2007. március 27.

.................................................................
Pribelszki Péterné
a szülıi munkaközösség nevében

.....................................................
Barta Gábor
a diákönkormányzat nevében

Elfogadta: Békéscsaba, 2007. március 27.

.....................................................
Papp Ferencné
a tantestület nevében
Jóváhagyta:
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