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1. Bevezetés
Helyzetelemzés

Az integrált intézmény fenntartója a Kaposment Közoktatási
Intézményfenntaró társulás. Társulásban részvevő települések: Szenna,
Kaposszerdahely, Zselickisfalud, Szilvásszentmárton, Patca, Kaposfő,
Bárdudvarnok, Kiskorpád. A fenntartó társulás három iskolát és öt óvodát foglal
magába: szennai iskola, kaposfői iskola, bárdudvarnoki iskola, kaposszerdahelyi
óvoda, kaposfői óvoda, kiskorpádi óvoda, bárdudvarnoki óvoda, szennai óvoda.
A központi intézmény a szennai iskola, melynek épülete 1990-ben épült a
falu centrumában. Szenna a Zselic jellegzetes települése, Kaposvártól 8 km
távolságra dél-nyugati irányban található. Jellegzetes családi házas település.
Kertek, szántóföldek, erdők ölelik körül. A község gazdag népi építészeti
hagyományokkal rendelkezik. Szenna központjában található az Európa-Nostra
díjas Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény, amely országunkban is egyedülálló, mert
élő faluban jött létre. A falumúzeum a somogyi faépítkezés legszebb, napjainkig
fennmaradt emlékeit, objektumait őrzi hitelesen. A falu jellegzetes épülete a
református templom, Somogy megye egyik legszebb műemléke. 1785-ben
épült népi barokk stílusban, festett kazettás mennyezettel.
Az iskola épületét 2006-tól körül kerített udvar veszi körbe, ahol jó időben a
gyerekek biztonságban és kulturált környezetben tölthetik el szabadidejüket. 10
tanterem, technika-, számítástechnika és rajz szaktanterem, valamint a községi
feladatokat is ellátó könyvtár, ezenkívül ebédlő és 3 tanári szoba található az
épületben. A testnevelés órákat és a sport rendezvényeket a közelben
található, 2006-ban átadott Sportcsarnokban tartjuk. Az iskola
alaptevékenysége az általános műveltséget megalapozó oktatás-nevelés 1.-8.
évfolyamon. Az alaptevékenységen túl:
- iskolaotthonos, napközi otthonos- és tanulószobai foglalkozást szervez
- szabad helyiségeit bérbe adja
- tanfolyamokat indíthat
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A szennai óvoda a község északi szélén a Kaposvárra kivezető, forgalmas
autóút mellett helyezkedik el. Az épület, amelyben 1978-ban kialakították,
akkor még egycsoportos óvodánkat, 61 éve épült katolikus iskola és tanítói
szolgálati lakáscéljára. Jelenleg is működik itt, egy elkülönített helyiségben a
római katolikus templom. Óvodánkat zöldövezet, gyönyörű bokrok, öreg fák
veszik körül. Udvarunk zárt, nagy részben füvesített. Az udvari tevékenységek
alkalmával minden csoportnak lehetősége van az elkülönült játékra is.
Udvarunk berendezése az elmúlt években változott. A természetes anyagokból
készült udvari játékok, fejlesztő eszközök kerültek előtérbe.

Az iskola fenntartója: Kaposmenti Közoktatási Intrézményfenntartó Társulás
Címe: 7477 Szenna , Árpád u. 1.
OM: 201313
Az intézmény igazgatója: Vörös Ottó Gábor
Tagintézmény vezető: Bendi Tiborné
Lesz Gyula
Balogh Szabolcs
Horváth Éva
Czebei Gyöngyi
Szabó Jánosné

Az iskola székhelye: 7477 Szenna Árpád u.1.
Levelezési címe: 7523 Kaposfő, Kossuth u. 206.
7476 Kaposszerdahely Kossuth u. 65.
7524 Kiskorpád, Petőfi u. 20.
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7523 Kaposfő, Dózsa u.1.
7478 Bárdudvarnok Csokonai u. 9.
Székhely telefonszáma: 82/584-031
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2. Önkormányzati Minőségirányítási Programból

Szenna Község Önkormányzata minőségirányítási programjában az iskola
számára az alábbi célokat fogalmazta meg:
- Az iskola rendelkezzen a diákok fogadásához programmal.
- Készüljön fel és valósítsa meg az integrációt, alakítson ki megfelelő
módszertant és feltételrendszert az integráció megvalósításához.
- Biztosítsa a pályaorientációt az alapfok 5.-8. évfolyamán a tanulói
képességek és készségek figyelembevételével az intézmény értékelése
alapján.
- Növelje az idegen nyelv és informatika oktatás hatékonyságát.
- Törekedjen arra, hogy a 6. évfolyam végéig minél több gyermek tanuljon
meg úszni.
- Valósuljon meg a 6-12 éves korosztály mindennapos testnevelése.
- Dolgozza ki az egészségnevelés stratégiai programját, hogy az adott
korosztály egészségmutatói javuljanak.
Az óvoda számára:
 HNP felülvizsgálata minőségirányítási rendszer elkészítése
 A hátrányos helyzetű gyermekek beovodázási arányának
növekedése
 Pályázati lehetőségek nagyobb arányú kihasználása.
 Sajátos nevelést igénylő gyermekek integrált nevelése.
 Humánerő, minőségközpontú fejlesztés.
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3. Intézményi minőségpolitika
3.1 Minőségfejlesztési szervezeti ábra:

Minőségpolitika, Minőségpolitikai
nyilatkozat
Minőségi célok meghatározása

Minőségfejlesztési rendszer
kialakítása

Vezetés
- Törvényesség
- Ell. Ért rendje
- Feladatok,
felelősség
- Munkafelt.

Intézményi
munka

Partnerka
pcsolatok

-Stratégia

- Partnerazonosítás

-Munkatervi
tervezés

- Igény
Mérés

Belső
ellenőrzé
s
- Tanulók
értékelése
- Intézményi
önértékelés

- Komm.
-Pedagógus
- HR feladatok
értékelés
Minőségfejlesztési rendszer működtetése a PDCA/SDCA rendszer alapján

A minőségfejlesztési rendszer elfogadása és felülvizsgálata
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3.2. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Iskola
Olyan körzeti feladatokat ellátó 8 évfolyamos vidéki általános iskola
vagyunk, amelyik arra törekszik, hogy minden olyan lehetőséget biztosítson a
gyermekek számára, ami a városi iskolákban megadatott.
Célunk, hogy diákjaink szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket
kapjanak, melyeknek segítségével helytállhatnak a középiskolákban, valamint a
tanulmányi versenyeken. A színvonalas oktatás mellett családias légkörben
adunk lehetőséget a gyermekeknek szabadidejük hasznos eltöltésére, és a
környék hagyományainak ápolására. A tehetséges gyermekek fejlesztésén túl a
tanulási zavarral küzdő gyerekek komplex fejlesztését is kiemelten kezeljük.
Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri
igényeknek megfelelően végzünk.
Minderre garancia a minőség iránt elkötelezett tantestület, amely sikeres
pályázatokkal biztosítja a megfelelő felszereltséget; a jól felszerelt könyvtár és
informatika szaktanterem; valamint a fejlesztő pedagógus.

Óvodák
Olyan vidéki óvodák vagyunk, melynek célja, hogy óvodás
gyermekeinknek harmonikus, nyugodt, szeretetteljes, családias légkört, boldog
gyermekkort biztosítson, amellett, hogy a gyermekek személyisége a játszvatanulás formájában kibontakozhassék.
Olyan gyermekeket nevelünk, akik mélyen kötődnek községünkhöz,
környezetükhöz, a természeti környezethez nyugodtak, boldogok, tudnak
nevetni, felfedezni, csodálkozni. Arra törekszünk, hogy az egyének
különbözőségének, másságának elfogadása egyéni. differenciált fejlesztés
formájában történjen. Igyekszünk a családi élet hiányosságait az óvodában
folyó nevelés során pótolni.
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Gyermekeink kötődjenek a meséhez, zenéhez, alkotótevékenységhez. Nagy
gondot fordítunk az egészségnevelésre, a mozgás, levegőzés, edzés
mindennapjaink része.
Óvodásainknak tartást, önállóságot, kiegyensúlyozottságot biztosítunk, ezzel
megteremtjük az iskolába való zökkenőmentes beilleszkedést.
Mindenre
garanciánk
óvodánk
dolgozóinak
gyermekszeretete és elhivatottsága nyitottsága a megújulásra.

felkészültsége,

3.3 Az intézmény minőségpolitikai nyilatkozata

Iskolák:
A Fekete László Általános Iskola és humánus, toleráns iskola, ahol diák,
szülő, pedagógus jól érzi magát, pedagógusai elkötelezettek az iránt, hogy a
partnerei igényeinek megfeleljen, valamint a közösen megfogalmazott
minőségi célokat megvalósítsa.
Partnereink közül elsősorban a diákok igényeinek kíván megfelelni azáltal, hogy
felismerve a tehetséges tanulókat, lehetőséget biztosít képességeik
kibontakoztatására, valamint a tanulási nehézségekkel küszködő tanulók
felzárkóztatását biztosítja.
Tanulóinkat olyan ismeretek birtokába juttatjuk, amellyel sikeresen
továbbtanulhatnak,
valamint
alapkészségeiket,
kreativitásukat,
problémamegoldó képességüket is fejlesztjük, hogy elősegítsük az életben való
helytállásukat. Segítünk abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott
emberré váljanak.
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Intézményünkben életbe lépett a minőségbiztosítási rendszer, amely iránt az
iskolavezetés elkötelezett. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet
a társadalmi és a partneri igényeknek megfelelően végzünk.
A minőségi munka iskolánkban alapkövetelmény, amelyet
pedagógusok folyamatos továbbképzése és hivatástudata biztosít.

a

Óvodák:
Az intézmény óvodai vezetése és kollektívája a minőség iránt
elkötelezett. Az óvodai minőség a hosszú távú célok megvalósítását, a
minőségirányítás rendszerének kiépítését és a működtetést jelenti.
Az intézmény vállalja, hogy a partnerek elégedettségére működteti – a partneri
igények megismerésén és az önértékelésen alapuló – minőségfejlesztési
rendszerét. A vezetés elismeri a hatékony munkavégzést és méri a minőséget –
állandó megfigyelésekkel, írásbeli munkák ellenőrzésével, csoportlátogatással,
elégedettségi vizsgálatokkal.

Tevékenységünk középpontjában a Helyi Nevelési Program hatékony, tervszerű
és folyamatos, nevelési elveink biztosítása és értékeink közvetítése áll, melyre a
mindennapi nevelőmunkánk során törekszünk:






A gyermeki személyiség elfogadása, tisztelete.
A meleg, derűs, befogadó légkör megteremtése.
A védő, szerető, érzelmi biztonságot nyújtó környezet alakítása.
A játék, mint a személyiségfejlesztés legfontosabb eszköze és a
viselkedés – magatartásformák gyakorlásának színtere.
 Az integráció – differenciált fejlesztés biztosítása.
 Az egyéni bánásmód érvényesítése és a másság elfogadása.
Az óvoda kollektívája saját eszközeivel gyarapítja szakmai tudását, figyelemmel
kíséri, és a mindennapi munkájában megvalósítani igyekszik szakmai innovációs
törekvéseket. Partnereink érdekében arra törekszünk, hogy a velünk szemben
támasztott elvárásoknak minél magasabb szinten megfeleljünk oly módon,
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hogy 2 évenként ismétlődő felméréseket készítsünk, majd elemezzük,
értékeljük azokat a további feladat – meghatározás céljából és szolgáltatásaink
színvonalát folyamatos javítással az igényeknek megfelelően kielégítsük.
Ez a törekvés nem csupán a külső szorítás, de a minőség iránti belső
elkötelezettség eredménye is.
A jobb minőségre való törekvést, a hatékony nevelőmunkát igazi hivatásbeli
önmegvalósításának tekintjük.
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3.4. Az intézmény minőségcéljai

Általános iskolák:

Fenntartói elvárás az
intézmény felé

A fenntartói elvárásból adódó
intézményi célok

A célok teljesítéséhez kapcsolódó
feladatok

Az iskola valósítsa meg az
integrációt.

Az iskola rendelkezzen olyan
személyi, tárgyi, módszertani
feltételekkel, amelyek az
integráció megvalósításához
szükségesek.

Pedagógusok továbbképzése,
taneszközök felülvizsgálata,
bővítése.

Az iskola növelje az idegen
nyelv és az informatika
oktatás hatékonyságát.

Az idegen nyelvi és
számítástechnikai
kommunikáció fejlesztése.

A képzésre fordítható
óraszámnövelés lehetőségének
vizsgálata.

6. évfolyam végéig minél
több gyermek megtanuljon
úszni.

Az iskola gondoskodjon arról,
hogy a 6-12 éves korosztály
számára biztosítsa az
úszásoktatás lehetőségét

Pályázatok készítése az anyagi
terhek csökkentésére.
Propagandaanyag készítése az
úszás népszerűsítésére, valamint a
szülők és diákok széles körű
tájokoztatására az úszás előnyeiről.

Az iskola dolgozza ki az
egészségnevelés stratégiai
programját annak
érdekében, hogy az adott
korosztály egészségmutatói
javuljanak.

Az iskola biztosítsa az
egészségneveléshez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket.

Team létrehozása az
egészségnevelés stratégiai
programjának kidolgozására

További intézményi célok, amelyek nem a
fenntartó elvárásaiból következnek (saját

Ezen célok teljesítéséhez kapcsolódó
intézményi feladatok
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intézményi célok)

Az iskola biztosítsa a tehetséges tanulók és a
tanulási zavarokkal küzdők számára egyaránt a
minőségi oktatást.

A pedagógusok módszertani kultúrájának
fejlesztése továbbképzéssel.

Óvodák

Fenntartói elvárás az
intézmény felé

A fenntartói elvárásból adódó
intézményi célok

A célok teljesítéséhez
kapcsolódó feladatok

HNP felülvizsgálata
minőségirányítási rendszer
elkészítése

HNP és minőségcélok
megvalósítása

A kitűzött célokhoz közelít a
mindennapi nevelőmunka. Az
elkészült program alapján
működik az intézmény
minőségfejlesztés rendszere

A hátrányos helyzetű
gyermekek beovodázási
arányának növekedése.

A hátrányos helyzetű
gyermekek mielőbbi óvodába
kerülése.

A hátrányos helyzetű
gyermekek felkutatása.
Védőnő, Gyermekjóléti
Szolgálat segítségével.
Nyitottság növelése.

Az egészségre nevelés
programjának kidolgozása és
megvalósítása.

A gyermek testi-lelki
harmóniájának, egészséges
fejlődésének elősegítése. Az
egészséges-tudatos életmód
szokásainak megalapozása.

Testi-lelki szükségletek
kielégítése. Egészségügyi
szűrővizsgálatok
gyakoriságának növelése.

Pályázati lehetőségek nagyobb
arányú kihasználása.

Az óvoda működési
feltételeinek javítása.

Pályázatok felkutatása,
megírása.

Sajátos nevelést igénylő
gyermekek integrált nevelése.

Egyenlő esélyek az
iskolakezdéshez.

Egyéni bánásmód alkalmazása.
Fejlesztő csoportok
működtetése.

Humánerő, minőségközpontú
fejlesztés.

Pedagógus-munka
hatékonyságának növelése.
Minőségközpontú fejlesztés

Az alkalmazotti kör belső
képzése. A pedagógusok 20 %ának szakirányú
továbbképzése.
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4.1 Vezetés felelőssége, elkötelezettsége

4.1.1 Az intézményvezető feladatainak meghatározása

Az intézmény vezetése biztosítsa minőség iránti elkötelezettségét, a működés
rendjét, a folyamatos fejlesztéshez és a szervezeti kultúra fejlesztéséhez
szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső
jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a minőségpolitikai
nyilatkozat, pedagógiai program 4 évenkénti felülvizsgálatával, éves
munkatervek készítésével, a 2 évenkénti irányított önértékelés
lebonyolításával.
Az iskola vezetése folyamatosan tájékoztassa a pedagógusokat az integrációval
kapcsolatos törvényi előírásokról, feladatokról, biztosítsa a megvalósításukhoz
szükséges feltételeket.

4.1.2 A törvényes és jogszerű működés biztosítása

Jogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartása

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

A hozzáférhetőség biztosítása
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Az aktuális külső és belső jogi és szakmai szabályozók hogyan érhetők el? Az
intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a
különböző szintű rendeletek megtekinthetők.
Az intézményspecifikus Oktatási Közlöny, valamint a Magyar Közlöny
nyomtatott formában biztosítja az információk hozzáférhetőségét. Ezek egyegy példánya az igazgatói, illetve a gazdasági vezetői irodában találhatók meg.
Nagyon sok jogi információt biztosítsanak a folyamatosan bővülő Korszerű
iskolavezetés és a Jogalkalmazás a közoktatásban kötetei.
Az iskola belső szabályzó dokumentumainak, Pedagógiai Programjának, MIPjának, SZMSZ-ének, Házirendjének nyilvánossága. A pedagógusok számára
hozzáférhető elektronikus adathordozón, valamint nyomtatott formában az
igazgatói irodában és gazdasági irodában.

A megismerés biztosítása
Az intézményben az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok
megismerése:
A közlönyökben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkező
információk tartalmát elsőként az igazgató tekinti át. A működést befolyásoló
fontos információt a faliújságon vagy munkaértekezlet keretében közzé teszi.
Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetési
célból havi munkatársi értekezletek keretében a nevelőtestület elé tárja.
Ha a szabályozás személyzeti ügyekkel, vagy az intézmény működtetésével
kapcsolatos, akkor azt a gazdasági vezető hatáskörébe utalja.
Amennyiben valamely előírás teljesítésére szűk határidő áll az
intézményvezető, valamint a gazdasági vezető rendelkezésére, rendkívüli
munkatársi értekezlet összehívását kezdeményezik.
A friss információk megjelenéséről folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják
egymást. A jogszabályváltozásokkal foglalkozó továbbképzési anyagokat is
egymás rendelkezésére bocsátják.
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4.1.3 Az intézményi dokumentáció számbavétele, felülvizsgálata
Dokumentum

Jóváhagyás

megnevezése

ideje

Felülvizsgálat
érvényesség

Megállapítások

jogi-műk. megf.

Alapvető
általános
dokumentumok

1. Alapító okirat

2009.

2010
megfelel

2. SZMSZ

2009

2011

megfelel

3. Házirend

2009.

2011

megfelel

Folyamatosan felülvizsgálásra
kerül

Alapvető szakmai
dokumentumok

4. Nevelési-, pe-

2009.

2010

megfelel

Társulási Tanács egyeztetése
után módosul

megfelel

Az integrációs intézmény
továbbképzési terve alapján
módosulhatnak a tagintézmény
továbbképzési tervei

dagógiai
program

5.
Továbbképzési

program

2007.

2012.

2009-2010-es tanévben a
kompetencia alapú oktatás
bevezetése miatt be nem
tervezett továbbképzések
valósultak meg
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6. Intézményi

2010.

2011

megfelel

éves munkaterv
Beszámoló
(éves)

Jó, hagyományosan működik.
Egy évre szól.

2010.

2011

megfelel

Bevált. A fenntartónak időben
át kell adni.

Beszámoló
(félév)

2010.

2010

megfelel

Jól működik.

2009.

2014

megfelel

Az integrált intézménynek
közös ügyviteli szabályzata van

folyamatos

folyamatos

megfelel

Intézményi
ügyintézés
dokumentumai

7. Ügyintézési,
iratkezelési
szabályzat
8.
Jegyzőkönyvek
9. Értesítés,
hatá-

rozat

folyamatos

folyamatos

megfelel

Igazgatási terminológiának
megfelelő különbözőség pontosításra szorul. (határozatok)
Értesítést a gyerekek kizárólag
írásban kapnak.

10. Tanügyi

folyamatos

folyamatos

megfelel

folyamatos

folyamatos

pontos

nyomtatványok
11. Nyilvántartá-

A közalkalmazotti nyilvántartás
a TÁH munkaügyi programja

sok

szerint rendben van.
12. Tantárgyfel-

évente

osztás

kizárólag sze- kifogástalan

Véleményalkotással a nev.test.

mélyi változás

dokumentált módon élhet.

esetén
Órarend

félévente

személyi

kifogástalan

félévenként változik
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változás esetén

Munkarend

2010-2011

személyi
válto-

megfelel

Házirend, SZMSZ, munkaköri

zás esetén

leírásokban

13.
Munkaviszony

érvényes ese-

Az integrált intézménynek
központi helyén van az
iratkezelés (Kaposmérő)

iratkezelése

tenként

Munkaügyi
dokumentumok

14. Munkaköri

2010

2011

folyamatos

Jogszabály-

megfelel

leírások

15. Személyi

változás
esetén

megfelel

Intézmény
16. Gazdálkodá- fenn-

Határozatlan

Önálló gazdálko-

si megállapítás

idejű

dási
megállapodás.

anyag kezelése
A gazdálkodás
folyamatát
szabályozó
dokumentumok

tartó társulás
létrejötte 1998.

Alapító okirati
szabályozás
Intézményirányító társulási megállapodás

Házi pénztár- és

2010

2011

megfelel

pénzkezelési
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szabályzat
Selejtezési

érvényes

2009

megfelel

szabályzat

Leltári szabályzattal együtt van
szabályozva

Védelmi jellegű
szabályzatok

17.
Munkavédelmi

érvényes

megfelel

Az integrált intézmény
központjában van

2010 érvényes

megfelel

A tűzoltóság vállalta az esedé-

2009

szabályzat
18. Tűzvédelmi
szabályzat

kesség lejártával a frissítést.

19. Szám.tech-i

2010

érvényes

jogtiszták

és szoftvervédelmi szabályzat
Érdekvédelmi
szabályzatok

21. SZMK szmsz nincs
22.DÖK szmsz

2010

A DÖK dönté- megfelel
se szerint

23. Könyvtári
rend

2010.

érvényes

megfelel
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4.1.4 Belső ellenőrzés, értékelés rendjének kialakítása

Az önértékelés területei, tartalmak és indikátorok

Tanügyigazgatás

Az intézmény működését meghatározó külső szabályok, szabályzatok

-

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. Rendelet
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. És módosításai
A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
A tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
szóló 5/1998. (V.8.) MKM rendelet
A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX.21.) OM
rendelet és módosítása
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 19921. évi XXXIII. Tv és módosításai
138/19+92 (X.8.) Korm.rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv.
Végrehajtásáról a közokt. Intézményekben
SZJA tv.
Költségvetési tv.

Az intézmény működését meghatározó belső szabályzók:
-

Alapító okirat
Iratkezelési és adatvédelmi szabályzat
Szoftvervédelmi szabályzat
SZMSZ
Munkavédelmi szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat
Munkaterv
Ellenőrzési terv
Házirend
Munkaszerződések
Kinevezési okmányok
Munkaköri leírások
Vezetői megbízások
Éves intézményi és munkaközösségi munkatervek
Továbbképzési szabályzat
Beiskolázási terv
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Tanügyi dokumentációk:

-

Beírási napló
Törzslapok
Tanuló-nyilvántartás
Pedagógiai-nevelés program
Tantárgyfelosztás
Órarend
Diákigazolványok
Bizonyítványok
Értesítés továbbtanulásról
Távozási értesítések
Óralátogatási jegyzőkönyvek, feljegyzések
Foglalkozási és szakköri naplók
Ellenőrző
Javítóvizsga jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv a vizsgához
Osztálynapló, csoportnapló

Gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos ügyek intézése

-

Felvételi tájékoztató, szülőket értesítő levelek
Baleseti jegyzőkönyvek
Fegyelmi jegyzőkönyvek
Kártérítési jegyzőkönyvek és határozatok
Orvosi igazolások

Az előírt szabályzatok és dokumentumok megléte, illetve a megfelelősége
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4.1.5. Vezetői ellenőrzés eljárásrendje
A pedagógiai tevékenységek ellenőrzése

Tevékenység
folyamata

Felelős

Eszköz/módszer

Produktum

Gyakoriság

Hivatkozások

Vezetői program
összeállításakor

SZMSZ

1. Vezető ellenőrzés tervezése

1.1.

Az általános
vezetői
ellenőrzés
területeinek,
szempontjainak
meghatározása

1.2. Az ellenőrzési
területek
kiválasztása

1.3

Középtávú
ellenőrzési terv
készítése

Igazgató
Tagint.vez.

Igazgató
Tagint.vez.,
mkv.,
Igazgató
Tagint.vez.

Véleménynyilvánítás,
feladatok
számbavétele, lista
készítése

Idő- és
felelősség
mátrix

PP

Szempont lista

Egyeztetés, kiválasztás, Az ellenőrzött
listakészítés
területek listája

KTv

Évente egy
alkalommal

SZMSZ
Házirend
PP

Egyeztetés, kiválasztás,
listakészítés

5 éves terv

SZMSZ
Házirend
PP

1.4. Éves ellenőrzési
terv elkészítése

Tagint.vez.

Lista összeállítása

Ellenőrzési terv

Munkaterv része

SZMSZ
Házirend
PP

1.5. Éves ellenőrzési
terv ismertetése
az alkalmazotti
közösséggel
1.6. Az ellenőrzésért
felelős
személyek
megbízása

Igazgató

Szóbeli tájékoztatás

Jegyzőkönyv

Évente két
alkalommal

Munkaterv

Szóbeli és írásbeli
tájékoztatás

Megbízások

Évente két
alkalommal

Munkaterv

Tagint.vez.

Igazgató
Tagint.vez.

Időterv a
beszámoláshoz
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Tevékenység
folyamata

Felelős

Eszköz/módszer

Produktum

Gyakoriság

Hivatkozások

2. A vezető ellenőrzés megvalósítása, lebonyolítása

2.1

Az ellenőrzés
végrehajtása

Meghívott
személy

Látogatás,
dokumentumelemzés,
megfigyelés

2.2

A tapasztalatok
megbeszélése

érintettek

Esetmegbeszélés

Alk. és
meghívott
személy

Szóbeli tájékoztatás

Feljegyzések

Időtervben
Ellenőrzési terv
meghatározottak
szerint

Ellenőrzési lista Időtervben megh. Ellenőrzési terv
szerint
Időtervben
Ellenőrzési terv
meghatározottak
szerint

2.3

Javaslat a feltárt
hiányok
pótlására

2.4

Az igazgató
tájékoztatása az
ellenőrzés
tapasztalatairól

Ellenőrzést
végző
meghívott
személy

Irásbeli és szóbeli
tájékoztatás

Írásbeli jelentés

Évente két
alkalommal

Ellenőrzési terv

2.5

Az érintettek
tájékoztatása

Ellenőrzést
végző
személy

Szóbeli tájékoztatás
értekezlet keretében

Beszámoló

Évente két
alkalommal

Ellenőrzési terv

2.6

Az ellenőrzés
eredményeinek
beépítése az
önértékelési
rendszerbe

Igazgató

Önellenőrzési mártix
készítése

Mátrix

Évente két
alkalommal

Ellenőrzési terv

Rögzítés

Elektronikus

Évente két
alkalommal

Ellenőrzési terv

2.7

Az eredmények
adattárba
helyezése

Tagint.vez.

Informatikus

Feljegyzés

adatbázis
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4.1.6 A gazdasági ellenőrzés területei

Tevékenység
folyamata

Felelős

Eszköz/módszer

Az általános
Igazgató Ellenőrzési terv szerint
gazdasági
Gazdasági
ellenőrzés
vezető
területeinek,
szempontjainak Tagint.vez.
meghatározása

Produktum

Gyakoriság

Idő- és
felelősség

Tanév eleje

mátrix
Szempontlista
Területlista

Az ellenőrzési
területek
kiválasztása

Igazgató

Vezetői megbeszélés

Gazdasági
vezető

Éves ellenőrzési Igazgató
terv ismertetése
az alkalmazotti Gazdasági
vezető
közösséggel,
beépítése az
Tagint.vez.
ellenőrzési
tervbe

Az ellenőrzött
területek
listája
Jegyzőkönyv

Évente
munkatervvel
együtt

Szakmai szempontok
szerint

Feljegyzések

Ellenőrzési
terv szerint

Tagint.vez.

Ellenőrzési
lista

Ellenőrzési
terv szerint

Javaslat a feltárt Gazdasági Tagint.vez.megbeszélés
hiányok
vezető
pótlására
Tagint.vez.

Feljegyzés

Ellenőrzési
terv szerint

Az igazgató
Gazdasági
tájékoztatása az
vezető
ellenőrzés
tapasztalatairól Tagint.vez.

Igazgatói
feljegyzés,
aláírás

Ellenőrzési
terv szerint

Az ellenőrzés
végrehajtása

Gazdasági
vezető
Tagint.vez.

A tapasztalatok
megbeszélése

Igazgató
Gazdasági
vezető
Tagint.vez.

Vezetői megbeszélés
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Az érintettek
tájékoztatása

Igazgató

Vezetői értekezlet

Ellenőrzési
terv szerint

Igazgató döntése
szerint

Ellenőrzési
terv szerint

Gazdasági
vezető
Tagint.vez.

Az ellenőrzés
eredményeinek
beépítése az
önértékelési
rendszerbe

Minőségi
vezető
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Tevékenység Felelős
folyamata
Az
eredmények
adattárba
helyezése

Informatikus

Eszköz/módszer

Produktum

Gyakoriság

Elektronikus
adatbázis

Ellenőrzési
terv szerint
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4.1.6 A gazdasági önellenőrzés, ellenőrzés eljárásrendje

Tevékenység, az önértékelés
folyamata

Felelős

Eszköz/módszer

Produktum

Az önértékelés célja, területeinek
áttekintése, azonosítása (gazdálkodás
ellenőrzése és a gazdálkodás
hatékonyságának vizsgálata)

Igazgató

Vizsgálandó
területek listája

Lista

Eszköz, felelősök, határidők
meghatározása

Tagint.vez.

Intézkedési terv

Értékelési rend

Igazgató

Közoktatási
Önellenőrzési
kézikönyv - CD

Ellenőrzési lap

1. előkészítés, tervezés

2. Az adatok számbavétele
A gazdálkodás területére vonatkozó
meglévő adatok, információk,
jogszabályok, szabályozók
számbavétele, áttekintése

A Pedagógiai Program és a Költségvetés Igazgató
kapcsolata
Tagint.vez.

PP / összehasonlító Összehasonlító
elemzés
mátrix

3. Az önértékelési terv elkészítése
Felkészülés az önértékelésre (képzés)

Igazgató

képzés

Önértékelési eszközök kiválasztása,
készítése, indikátorok meghatározása:

Igazgató

Eszközök,
indikátorok







Tagint.vez.

Eszközcsomag,
indikátorlista

egy tanulóra jutó bekerülési
költség
fejlesztésre fordított arány a
dologi kiadáshoz viszonyítva
a pedagógus bér aránya a teljes
költségvetéshez viszonyítva
a tervezett és felhasznált
költségvetés aránya
szülői kérésre magántanulói
jogviszony arány az összes
tanulói jogviszonyhoz
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Sz.

Tevékenység, az önértékelés
folyamata

Felelős

Eszköz/módszer

Produktum

Az önértékelés lebonyolítása

minőségi
vezető

Önértékelési terv
szerint

Önértékelés
dokumentumai

Szempontrendszer

Adatok,
beszámolók



Előírt szabályzatok megléte
és megfelelősége,
 Személyi feltételek
 Fizikai környezet (épület
állapota, méretek, helyiségek
száma, funkcionális
megfelelősége, világítás)
 Felszerelés (bútorzat,
szaktantermek
berendezettsége)
 Eszközök (könyvtár,
informatikai eszközök
mennyisége és minősége,
sporteszközök)
A kapott eredmények feldolgozása,
minőségi
értékelése
vezető
4. Elemzés
A gazdálkodás területére
vonatkozóan erősségek és
fejlesztendő területek, feladatok
meghatározása

Igazgató

Elemzési
szempontrendszer,
Fejlesztendő
területek

Területenkénti
elemzés, lista

Az önértékelés összegző elemzése
(továbbiakban trendvizsgálat)

minőségi
vezető

Összehasonlító
elemzés

Táblázatok,
adatbázis

A fejlesztendő területek kijelölése,
fejlesztési célok meghatározása

Igazgató

Elemzés, fejlesztési
célok

Új önértékelési
terv

Az önértékelés eredményének
felhasználása

Igazgató

Munkatervi
kiegészítések

Az önértékelés eredményeiről
tájékoztatás az érdekeltek számára

minőségi
vezető

Értekezlet

Jegyzőkönyv

Igazgató

Hiánypótlás
Módosítás

Szabályzók
Adatok

5. Visszacsatolás

Tagint.vez.

6. Az eredmény beillesztése az adatbázisba
Korrekciók elvégzése, hiányok
pótlása

Tagint.vez.
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Adatok dokumentálása

minőségi
vezető

Dokumentálás

Adatok
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4. 1.7 Felelősségi mátrix

A felelősségi mátrix segít láthatóvá tenni, hogy mely főfolyamatnak ki a
gazdája
Szervezeti egység
A

igazgató

B

Tagintézményvezető

C

Minőségi vezető

D

MK vezetők

E

Osztályfőnökök

Folyamat

A

B

Stratégiai tervezés

X

X

Éves tervezés

X

X

Vezetői ellenőrzés

X

C

Irányított önértékelés

X

Partnerek azonosítása, igényeinek és
elégedettségének mérése

X

D

E

Kiválasztási és betanulási rend
működtetése
Továbbképzési rendszer működtetése

X

Belső értékelési rendszer
(munkatársak értékelése)
Ösztönző rendszer működtetése
(szolgáltatások)

X

Eszköz, felszerelés, épület biztosítása
(infrastruktúra)

X

Gazdasági és pénzügyi folyamatok

X

Egyéb kiszolgáló folyamatok

Beiskolázás
Módszertani eszköztár és kultúra

X
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A tanulás támogatása

X

Az adott csoport előrehaladására
vonatkozó éves pedagógiai tervezés
(tanmenet)

X

X

A tanuló értékeléséhez szükséges közös
követelmények és mérőeszközök

X

X

Pedagógusok együttműködése

Az intézmény működésének éves
értékelése

X

X

A 8.osztályosok nyomonkövetése
Belső audit

X

X

X
X
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4.1.7 Felelősségdelegálás, hatáskör, munkafeltételek
szabályozása
Tartalmi munkát
meghatározó feladatok
Szabályozás

Hivatkozás

neve

Felelősség-

Munkafeltételek

delegálás

szabályozása

1.

Jogi status

Alapító okirat

Ktv

igazgató

2.

Az intézmény stratégiája

PP, ktv

Alapító okirat

Igazgató,

ÖMP
3.

Tanulói jogviszony staté-

Ktv.

Ktv, Alapító

giája
4.

okirat

Az intézmény munka-

SZMSZ, Ktv. 40.

rendje

§, OM rendelet
a tanítás rend-

Igazgató,
Tagint.vez.

Igazgató,
Tagint.vez.
óvodavezető

jéről
A tanítási, képzési idő, a

SZMSZ, Ktv. 53.

Igh. Tagint.vez.

Pedagógiai program

SZMSZ, Ktv. 44.

Tagint.vez.Mkv. órakedvezmény

felülvizsgálatának rendje

48.

A nev.test. És a szakmai

SZMSZ, Ktv. 36.

tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája
és rendje
5.

6.

munkaközösségek
7.

pótlék
Mkv,
Tagint.vez.DÖK

57,58

órakedvezmény
pótlék

A pedagógiai munka bel-

HPP

pedagógus

ső ellenőrzésének rend-

SZMSZ

Mkv, Tagint.vez.

je

Ktv. 107.

Indikátorrendszer
Vezetői munkát
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meghatározó feladatok
1.

Stratégiai tervezés

MIP

2.

Éves tervezés

HPP, Ktv

Ig.,
Munkaköri
leírás

3.

Vezetői ellenőrzés

Munkaterv, MIP

4.

Partnerazonosítás,

MIP

, óvodavezet
Tagint.vez.ő

Ellenőrzési terv ig., óvodavezető

Minőségügyi

igényeinek és elégedett-

pótlék

team

ségének mérése

5.

6.

Továbbképzési rendszer

Továbbképzési

működtetése

terv, HR MIP

Belső értékelési rendszer

Önértékelési
rendszer, MIP

7.

ig. Tagint.vez.

Munkaköri
leírás

ig., Tagint.vez..,
, óvodavezető

Ösztönző rendszer mű-

Önértékelési

ig.,

ködtetése

rendszer

óvoda vezető,
Tagint.vez.

költségvetés
8.

Eszköz, felszerelés,

MIP

ig., Tagint.vez.

MIP

Tagint.vez.

ig. , Tagint.vez.

épület biztosítása
9.

Gazdasági, pénzügyi
folyamatok

10.

Beiskolázás (tanulói)

HPP

11.

Tanulás támogatása

HPP

munkaköri
leírás

pedagógus

12.

Éves pedagógiai tervezés

Munkaterv, DÖK,

munkaköri
leírás

Tagint.vez.,
óvodavezető
munka-

DSK, Munkaköz.
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közösségi vez.

13.

Tanulói értékelés

MIP, HPP

eszközfejlesztés,

szaktanárok,
tanítók

követelmények kidolgozása
14.

Tanulók beiskolázása,

MIP

8. oszt. O.fő

Önértékelés, MIP

ig.,
Tagint.vez.min.v
ez.

nyomonkövetés
15.

Intézmény működésének
értékelése
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4.1.8 Intézményi HR feladatok meghatározása
Eljárásrend az emberi erőforrások kiválasztási és betanulási rendjének működtetésére pedagógus
munkatárs

Lépések

Módszer

Eszköz

1.

Pályázat kiírása

Pályáztatás

Média

2.

Határidőre beérkező
pályázatok értékelése

3.

Személyes beszélgetés a
pályázóval

Beszélgetés

4.

Intézmény céljainak
megismertetése

Beszélgetés

5

A feltételrendszer
megismertetése

Beszélgetés

6.

Megbízás

Döntés

Dokumentum- Szakmai önéletrajz
elemzés

Patronáló tanár kijelölése*

Az adott
Igazgató
szakmai
munkaközösség

Határidő
Tanév
vége

Igazgató

Pályázat
határideje
(aug.1.)

Dokumentumok,
pályázat

Pályázó
igazgató

Igazgató

Aug. 15.

Küldetésnyilatkozat

Pályázó
igazgató

Igazgató

Aug. 15.

Munkajogi
dokumentumok

Pályázó
igazgató

Igazgató

Aug. 15.

Munkaszerződés

Pályázó
igazgató

Igazgató

Aug. 20.

Patronáló tanár Igazgató

Aug. 28.

Pedagógiai
Program

Felkérés

Felelős

Pályázó
igazgató

Munkaköri leírás

7.

Érintett

Megbízás

Pályázó
igazgató
8.

Személyes beszélgetés a
vezetővel





Egyéni érdeklődési
kör megismerése
Érdekvédelmi
szervezetek
megismerése
Munkaközösség
megismerése
Az iskola
hagyományainak

Beszélgetés

Iskolai
dokumentumok

Pályázó
igazgató
Szervezetek
képviselője,

Igazgató

Szept. 10.

Patronáló
tanár

Munkaközösség
vezetője
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9.

10.

megismerése
Személyes találkozások (a
patronáló tanárral)

Munkatársak + Igazgató Szept. 10.
új munkatárs + helyettes
patronáló tanár

Bemutatás

Lépések

Módszer

Eszköz

Érintett

Felelős

Határidő

A kiválasztás és
betanulás értékelése

Megbeszélés
írásbeli
értékelés

Interjú

Új munkatárs

Igazgató

Jan.31.

HPP

Patronáló tanár

Május 31.

Munkaköri leírás
Óralátogatás
értékelő lap
Adminisztráció
11.

Korrekció

Eljárásrend

Minőségügyi
tanács

igazgató

Június 15

-* Szempontok a patronáló tanár kiválasztására


Legalább 5 éve iskolánk kinevezett pedagógusa, általában munkaközösség – vezető ill. az ő
javaslatára kiválasztott munkatárs
A patronáló pedagógus feladata




A belépő új, pályakezdő ill. nem pályakezdő kolléga óráinak látogatása (havonta egyszer) az
óralátogatási értékelő lap szempontjai szerint.
Az adminisztráció pontos vezetése
Informális problémák megbeszélése
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Eljárásrend az emberi erőforrások kiválasztási és betanulási rendjének
működtetése,
nem pedagógus munkatárs.

Lépések
1.

Álláshirdetés

Módszer

Eszköz

Érintett

Felelős

Határidő

Hirdetés

Média

Igazgató.

Igazgató Aktualitás szerint

Igazgató.

Igazgató. Aktualitás szerint

2.

Beérkező
jelentkezések
értékelése

Értékelő
megbeszélés

3.

A
feltételrendszer
megismertetése

Beszélgetés

Munkajogi
dokumentumok

Igazgató.pályázó

Igazgató. Aktualitás szerint

4.

Döntés az
álláshely
betöltéséről,
megbízás

Döntéshozatal

Szerződés

Igazgató.

Igazgató. Aktualitás szerint

5

Patronáló
munkatárs
kijelölése

Felkérés

Megbízás
cseklista

Igazgató.patronáló Igazgató. Aktualitás szerint

Igazgató.patronáló Igazgató.

(fenntartók,
cseklista)
6.

Patronáló
munkatárs
értékelése a
jelentkezőkről

Szóbeli
megbeszélés

Munkaköri
leírás

7.

Az eljárásrend
lépéseinek
korrekciója az
értékelés
tapasztalatai
alapján

Korrekció

Eljárásrend

Igazgató.

A
munkaszerződést
követő 3 hónap
elteltével

Igazgató. Aktualitás szerint

Szempontok a patronáló munkatárs kiválasztására
Az Igazgató javaslatára történik a legalább 3 éve intézményünkben jól dolgozó munkatársak közül.
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A patronáló munkatárs feladata, hogy helyismerete és munkahelyi tapasztalatára támaszkodva segíti
az új munkatárs munkavégzését ill. beilleszkedését.
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4.1.9 Továbbképzési rend működtetése

Feladat

Felelős

Határidő

Minden év elején a megérkezés
után az általános
Tagintézményvezető közzéteszi a
továbbképzési jegyzéket a
nevelőtestület számára a tanári
szobában.

Tagintézményvezető

Október eleje

A továbbképzésre jelentkezők
március 8-ig kiválasztják a
számukra megfelelő képzést,
melyre írásban jelentkeznek a
továbbképzési felelősnél.

Tagintézményvezető

március 8.

Március 10-ig az általános
Tagintézményvezető előterjeszti a
munkaértekezleten a jelentkezési
igényeket.

Tagintézményvezető

március 10.

Ezután a tantestület a
továbbképzési terv alapelvei és a
pénzügyi lehetőségek alapján
kialakítja a támogatandó
továbbtanulók névsorát a szakmai
szempontsor alapján

Produktum

Jelentkezési lap

Feljegyzés a döntésről
és a finanszírozás
arányairól

Március 14-ig az iskola igazgatója a
tagintézményvezetővel egyeztetve
véglegesíti a továbbtanulók
személyét, figyelembe véve a
pénzügyi lehetőségeket és az iskola
elsődleges érdekeit.

Igazgatója

március 14.

Március 15-ig az igazgató elkészíti a
továbbképzés éves tervét.

Igazgató

március 15.

Véglegesített terv az
iktatóban.

A továbbtanuló kollégák
jelentkeznek a továbbképzést
meghirdető intézményekbe, és
befizetik a tandíj rájuk eső részét, a
gazdasági vezető pedig a többit.

Visszaigazolt
.jelentkezések

A továbbtanulók a továbbképzés
befejezése után egy hónapon belül

Leadott tanúsítvány
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kötelesek tájékoztatni a kollégákat
arról, hogy miben tud segíteni a
tantestületnek és a
munkaközösségeknek.
Az Tagintézményvezető minden
évben a tanév végi értekezleten
értékeli a beiskolázási terv
megvalósulását, ismerteti, hogy a
folyamat mely lépésénél volt
szükség beavatkozásra.

Tagintézményvezető

Tanévzáró

Jegyzőkönyvi
bekezdés
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4.2 Az intézményi munka tervezése

4.2.1 Stratégiai tervezés eljárásrendje
A stratégiai tervezés folyamata

Módszer, eszköz

Felelős

Produktum

A tervezésben résztvevő csapat összeállítása
A csapat tagjainak kiválasztása, motiválása
A vezető kiválasztása

Kompetenciavizsgálat

Igazgató

Kellőképpen motivált, a feladatát
pontosan ismerő csapat

Feladatok felosztása
Meglévő dokumentumok vizsgálata
Közoktatási törvény

Igazgató

A fenntartó közoktatás-fejlesztési terve

Igazgató

Alapító okirat

Igazgató
Dokumentumelemzés

Pedagógiai/Nevelési program

Tagintézményvezető,
munkaköz.vez.

Szervezeti és működési szabályzat

Tagintézményvezető,
munkaköz.vez.

Az intézményre vonatkozó hosszú
távú célok gyűjteménye
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A stratégiai tervezés folyamata

Módszer, eszköz

Felelős

Produktum

Tagintézményvezető,
munkaköz.vez.

Házirend
Partneri igények felmérése
Tanulók és szüleik

Kérdőív

Pedagógusok, dolgozók

Min.vez.
Min.vez.

Kérdőív
Társintézmények

Céllá alakítható, kielégítésre váró
igények gyűjteménye

Min.vez.
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Stratégiai tervezés szabályozása
Feladat

Felelős

Produktum

1

A KT és szükséges törvényi szabályozások megismerése

Tagintézményvezető

Jegyzőkönyv

2

A módosítandó dokumentum(ok), kiegészítendő területeinek
számbavétele, különös tekintettel az IPR-rel kapcsolatos törtvényi
változásokra

Tagintézményvezető. Azonosított területek,
mk.vez.
folyamatok

3

Munkacsoportok létrehozása a szabályozandó területekre

Igazgató,
Tagintézményvezető

Megalakult munkacsoportok

4

A területek szétosztása a csoportok között

Igazgató,
Tagintézményvezető

A területekhez rendelt
munkacsoportok

5

Tantestület tájékoztatása a csoportok megalakulásáról és az első olvasat
előterjesztésének időpontjáról

Igazgató,
Tagintézményvezető

Jegyzőkönyv

6

A munkacsoportok elemző munkája

Csop.vez

Javaslat a módosításokra

7

A csoportok együttes és kölcsönös megbeszélése, a módosító javaslatok
elfogadása

Tagintézményvezető

Hiányok pótlása

8

Tantestületi értekezlet az elemző munka és a módosító javaslatok
megvitatása

Tagintézményvezető

9

Módosítások, kiegészítések beépítése a programba

Tagintézményvezető

Módosító javaslatok,
kiegészítések

Kiegészített dokumentum
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10

A módosított PP elfogadtatása az szülői munkaköz.-zel és megismertetése
a DÖK-kel

Igazgató,
Tagintézményvezető

11

A teljes program ellenőrzése, összevetése a törvényi előírásokkal

Tagintézményvezető

12

Testületi vita

Tagintézményvezető

Jegyzőkönyv

13

A PP-t megismerteti a közvetlen partnerekkel

Tagintézményvezető

Jegyzőkönyv

14

Felterjesztés az önkormányzathoz

Igazgató

Jegyzőkönyv
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4.2.2 Éves munkaterv szabályozása

Feladat

Felelős

Résztvevők

Produktum

1

Tájékoztatás a nevelési-oktatási célkitűzésekről

Igazgató,
Tagintézményvezető

Tantestület

2

Személyi feltételek aktualizálása

Igazgató,
Tagintézményvezető

Vezetés

3

Tárgyi és szervezeti feltételek aktualizálása

Igazgató,
Tagintézményvezető

Vezetés

A DÖK vezető és az ifj. védelmi
felelős elkészíti a munkatervet

4

A munkaközösségek meghatározzák a célokat, célértékeket

Mk.vez. DÖK. Ifj.

Munkaközösségek

Jegyzőkönyv

5

Cselekvési terv a célok eléréséhez, feladatok elosztása, felelősök,
időkeretek az ellenőrzéshez, értékeléshez

Mk.vez. DÖK. Ifj.

Munkaközösségek

6

A munkaközösségi terv összeállítása, írásba foglalása

Mk.vez.

Munkaközösség

Munkaközösségi terv

7

A munkaközösségi tervek értékelése

Igazgató,
Tagintézményvezető

Vezetés

Javított, elfogadott tervek

8

Feladatterv elkészítése

Igazgató,
Tagintézményvezető

Vezetés

Feladatterv

9

Mérési terv elkészítése

Igazgató,

Vezetés

Mérési terv

Jegyzőkönyv
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Tagintézményvezető
10

Eseménynaptár összeállítása

Igazgató,
Tagintézményvezető

Vezetés

Programfüzet

11

A tájékoztatási rendszer megtervezése

Tagintézményvezető

Vezetés

Tájékoztatási rendszer

12

Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása (kiemelt figyelmet
fordítva az IPR-rel kapcsolatos törvényi szabályozásra)

Tagintézményvezető

Vezetés

Az intézmény éves
munkaterve

13

A nevelőtestület elfogadja az éves munkatervet

Igazgató,
Tagintézményvezető

Tantestület

Jegyzőkönyv

14

A munkaterv elküldése a fenntartónak, elhelyezése az igazgatói
irodában

Igazgató,
Tagintézményvezető

Vezetés

Jegyzőkönyv
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4.3 Intézményen belüli kommunikáció

Intézményen belüli kommunikáció

IGAZGATÓ

Gazdasági vez.

Tagintézményvez
etető

↘

Munkaköz.vez.

Tantest.ért.

Min.vez

DÖK.vez

DÖK ülés

Szül.m.k.

Szülői ért.

Techn. Dolg.

Karbantaró Takarítók

Osztályfőnökök

Egyes tanár

Egyes gyerek

Egyes szülő

4.4 Partnerkapcsolatok
4.4.1 A partnerkapcsolatok működtetése

A szűkebb intézményvezetés a partnereit tanév elején azonosítja és elvégzi a
partnerlista frissítését.
Külön eljárásban szabályoztuk a partneri igény- és elégedettségmérés
folyamatát és eljárásrendben annak elemzését.
Az elemzés eredményeit felhasználhatjuk az éves munka értékelésénél, az
intézményi önértékelésnél és a következő éves tervezésnél.
A partnerekkel történő kommunikáció az információs táblázatban szabályozott.
A leendő 1. osztályos szülőkkel való kommunikáció folyamatát a Beiskolázás
eljárás szabályozza.
Az oktató-nevelő munka népszerűsítése a szakmai munkaközösségek feladata,
amelyet az igazgatóhelyettes felügyel.
8. osztályt végzett tanulóink tanulási útját, beválását a Nyomonkövetés
folyamata

szerint

végezzük.

Az

összehasonlítás

eredményeit

a

munkaközösségek elemzik, és beavatkozásokat terveznek. Erről tájékoztatják az
iskolavezetést.

4.4.2 A partnerek felmérésének folyamata
A partneri igény és elégedettségmérés folyamata a partnerek azonosításából
indul és az igények elemzésével fejeződik be. Célja, hogy igények
megismerésével közös értékrend alakuljon ki az iskola és partnerei között a
hatékony együttműködés érdekében.

1. lépés
A folyamattal foglalkozó csoport évenként, márciusban felülvizsgálja az azonosított partnerek és
képviselőik adatbázisát. Elkészítik a felülvizsgált partneri adatbázist.

2. lépés
A csoport által meghatározott elégedettségi kritériumokat évenként a kérdőívekkel (összeállítás,
feldolgozás, elemzés) foglalkozó munkacsoport aktualizálja. Írásba foglalja az elégedettségi
kritériumokat az egyes kérdőívek csomagjához.

3. lépés
A vezetői csoport évente (április) az eljárásrend/mérési rendben meghatározza, vagy módosítja az
igényfelmérés és elégedettségmérés módszereit és gyakoriságát.

4. lépés
A csoport évente (április) azonosítja az igényfelmérés- és elégedettségmérésbe bevontak körét.
Meghatározza a mintavétel módját, résztvevőit. Az igényfelmérésben résztvevőkről listát készít.

5. lépés
A munkacsoport az előre összeállított szempontlista alapján lefolytatja az igény- és
elégedettségmérést.

6. lépés
A kérdőívek begyűjtése után a „kérdőíves” csoport elvégzi az igényfelmérés és elégedettségmérés
elemzését. A csoport célokat fogalmaz meg, céllistát ír, nyers célokat, illetve megoldási javaslatokat
nyújt be az iskolavezetőség elé. Ezek után az alkalmazotti közösség elé már a célok prioritási
sorrendben, kategorizálva kerülnek. A partnerek felé is rövid visszajelzés történik az igényfelmérés
eredményéről, ami a minőségügyi irattárba kerül.

7. lépés

Intézményen belül (évente, május) az eredmények összegzése alapján kerül sor azok
ismertetésére és megbeszélésére. A csoport elkészíti a bizonylatokat is:
-

összefoglaló az alkalmazotti közösség számára

8. lépés
A folyamat értékelése.
Az eredmények ismertetése után a tantestület eldönti, szükséges-e a beavatkozás a folyamat
valamelyik pontján. Ha igen, akkor a partnerek elégedetlenségére a PDCA ciklusnak megfelelően
újraszabályozza a folyamatot, vagy annak szükséges elemeit. Amennyiben nem szükséges a
beavatkozás, standardizálja a ciklust.
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4.4.3 Partneri igényfelmérés szabályzata

Általános iskola:

Partnerek

Mintavételi
eljárás

Módszer

Gyakorisága

Elfogadható
válaszarány

Közzététel

Mérést végző
személyek

Repr. Teljes
KÖZVETLEN
Tanuló

X

Kérdőív

X

Szülők

X
X

Kérdőív

4 évente teljes

Faliújság

oszt.főnökök

közben 4.,8.oszt.

összegzés

TSZ

tanév elején

oszt.fő szóban

4 évente teljes

80%

Faliújság

oszt.főnökök

közben 4.,8.oszt.

összegzés

TSZ

tanév elején

szülői ért.szóban

60%

Pedagógusok

X

Kérdőív

Évente

80%

tanév elején

Nev.test. ért.

TSZ.

szóban
Faliújság
összegzés
Számítógép
teljes anyag

Fenntartó

Interjú

Nem pedagógus

X

Kérdőív

munkatársak

Évente

Írásbeli

tanév elején

összefoglaló

Évente

80%

tanév elején

élőszóban

TSZ.

TSZ.

Faliújság
összegzés

Következő

X

Kérdőív

3 évente
tanév elején

iskolafok

30%

Összefoglaló

TSZ,

levél

előző évi 8-as
oszt.főnök

Zselic

Interjú

Évente

élőszóban

TSZ
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Művészeti Iskola

tanév elején

KÖZVETETT
Logopédus

Interjú

3 évente

élőszóban

TSZ.

élőszóban

TSZ.

élőszóban

TSZ.

tanév elején

Könyvtáros

Interjú

3 évente
tanév elején

Gyermekjóléti

Interjú

szolgálat

3 évente
tanév elején

Iskolaorvos

X

Interjú

két évenként

élőszóban

TSZ.

Védőnő

X

Interjú

két évenként

élőszóban

TSZ.

Nevelési

X

Kérdőív

három évenként

összefoglaló

TSZ.

levél

oszt.főnökök

összefoglaló

TSZ.

tanácsadó

Tanulási-képes-

X

Kérdőív

három évenként
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ség vizsgáló

levél

oszt.főnökök
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4.4.4. A gyermek- és ifjúságvédelem és a közoktatás kapcsolata

Kapcsolattartás formája: személyes, telefonos és levél útján.
Gyakorisága: folyamatos (heti rendszerességgel) és időszakos (felmerülő problémák esetén azonnali) a gyermekkel, a szülővel, a gyeremek-és
ifjúságvédelmi felelőssel, a családsegítővel.
A tanulmányi teljesítmény folyamatos figyelemmel kísérése a szaktanárok és az osztályfőnökök által az ifjúságvédelmi felelős és a családsegítő
tájékoztatásával.
Módszere: törekszünk a problémák kezelése mellett a prevencióra.

57

5. Mérés, ellenőrzés, értékelés rendszere az intézményen belül
5.1 Az tagintézményi önértékelés területei

Területei
1. Gazdálkodás,
tanügyigazgatás

Indikátorok
- ped. bér aránya a költségvetéshez viszonyítva
- pénzügyi beszámolók
- költségvetés időarányos teljesülése
- egy tanulóra jutó költség
- tervezett és felhasznált költségvetés aránya
- a fejlesztésre fordított arány a dologi kiadásokhoz mérten

2. A működés feltételei

- átlagos osztálylétszám
- szakos ellátottság aránya
- tanulók és pedagógusok. aránya
- Könyvtár éves gyarapodása

- tanulók és számítógépek aránya
- felújítás, karbantartás anyagi eszközei

3. Oktatás-képzés

- beiskolázottak- végzettek aránya
- bukott tanulók aránya
- OKÉV mérés eredményei
- versenyen indult tanulók aránya
- fontos tárgyak átlagai

4. Nevelés

- dicséretek aránya
- magatartás és szorgalom átlag alakulása
- elmarasztalt és megdicsért tanulók aránya
- prevenciós programok száma

5. Szociális és egyéb szolgáltatás

- tankönyvet kölcsönzők aránya
- tanulószobás és napközis tanulók aránya
- ingyenes étkeztetésben résztvevők aránya
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- mindennapos testnevelésben résztvevők aránya
- könyvtárlátogatások aránya
6. Szervezet és vezetés

- szakszerű helyettesítések aránya
- elmaradt órák és foglalkozások aránya
- központi forrás és saját bevételek aránya
- igazgatói intézkedések száma

7. Kapcsolatrendszer,
társadalmi elismertség

- közvetlen partnerek elégedettségi mutatói
- be nem íratott körzetisek aránya
- 1% változása

8. Az integrációs szabályozásnak való megfelelés - integrált tanulók évenkénti felmérése
- a dokumentumok aktualizálása
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5.2. Tanulói mérés, ellenőrzés, értékelés
Lásd a Pedagógiai Programban

5.3. Az intézményi önértékelés rendszerének kialakítása
Az irányított önértékelés eljárásrendje
Szennai iskola
Az irányított önértékelés
területei

Az önértékelés
gyakorisága

Az önértékelés
módszere

A folyamatba bevontak
köre

I. A vezetés szerepe a
szervezeti kultúra
fejlesztésében

Minden negyedik
év szeptember

Interjú, kérdőív,
dokumentumelemzés

Oszt.főnöki
munkaközösség ill.
vezetés

II. Az intézmény stratégiájának
meghatározása és
megvalósítása

Minden negyedik
év szeptember

Fókuszcsoportos
megbeszélés,
dokumentumelemzés

Intézményvezetés ill.
nevelőtestület

III. A meglévő folyamatok
szabályozottsága

Minden negyedik
év szeptember

dokumentumelemzés

Alsós munkaközösség

IV. A szabályozási rendszer
teljes-körűsége

Minden negyedik
év október

dokumentumelemzés

Alsós munkaközösség

V. Az erőforrások
figyelembevételének módja

Minden negyedik
év október

Fókuszcsoportos
beszélgetés, kérdőív

Felsős munkaközösség

VI. A partneri igények
figyelembevételének módja

Minden negyedik
év október

Dokumentumelemzés

Oszt.főnöki
munkaközösség

I. A munkatársak bevonásának
mértéke

Minden negyedik
év októbernovember

Klímateszt, kérdőív

Alkalmazotti kör

II. A folyamatos fejlesztés
eredménye

Minden negyedik
év októbernovember

Dokumentumelemzés

Osztályfőnöki
munkaközösség

III. A partnerek elégedettsége

Minden negyedik
év október-

Kérdőív,

Adottságok

Eredmények

Partnerlista közvetlen
és közvetett

november

dokumentumelemzés

partnereinek köre

IV. A szabályozási rendszer
bevezetettsége, az alkalmazás
hatékonysága

Minden negyedik
év novemberdecember

Kérdőív,
dokumentumelemzés,
fókuszcsoportos
beszélgetés

Felsős munkaközösség,
ill. int. vezetés, nevelő
testület

V. A szervezeti kultúra
fejlesztésének eredményei

Minden negyedik
év novemberdecember

Dokumentumelemzés

Teljes alkalmazotti kör

VI. A kitűzött célok elérése,
megvalósítása

Minden negyedik
év novemberdecember

Kérdőív,
dokumentumelemzés

Alsós munkaközösség
ill. nev.testület

VII. Az erőforrások
felhasználásának
hatékonysága

Minden negyedik
év novemberdecember

Kérdőív,
dokumentumelemzés,
fókuszcsop.beszélget.

Alsós munkaközösség
ill. nev.testület
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Szennai óvoda
Irányított önértékelés folyamata
Az irányított
önértékelés
folyamatának lépései

Felelős

Határidő

Módszerek

Dokumentumok

Sikerkritérium

A klímavizsgálat
eredményes, irányt
mutató.

1. Klímavizsgálat.

Óvodavezető

2004. dec.

Klímateszt.

Klímavizsgálat
eredménye.

2. A partnerigény
felmérése az eljárás
rendje, szabályzata
alapján

Óvodavezető,
óvónők

2005. márc.

Kérdőív.

Adatrögzítés.

Elkészült a partnerigény
felmérés.

2005. ápr.

Számítás (átlag)
százalékos
kimutatás
összehasonlító
elemzés

Adatrögzítő és
értékelő lapok,
táblázatok,
grafikonok.

Megtörtént a
partnerigény felmérés,
adatfeldolgozás.

Kérdőívek, értékelő
lapok.

Kérdőívek.

Elkészültek az
értékeléshez,
elemzéshez szükséges
kérdőívek.

2005. nov.

Adatok kigyűjtése.

Összehasonlító
adattáblák.

Elkészültek az
összehasonlító
adattáblák.

Táblázatok, értékelő
lapok.

Megtörtént a megfelelő
mennyiségű adat
összegyűjtése,
elemzése.

Írásbeli összefoglaló.

Elkészült a nyitott
önértékelés írásos
anyaga.

2006. febr.

Írásbeli összefoglaló.

A belső partnerek
tájékoztatása.

2006. febr.
28.

Irányított
önértékelés
dokumentációja.

Az elkészült
dokumentum a helyére
kerül.

Írásbeli összefoglaló
kivonata.

A partnerek
tájékozódnak az
irányított önértékelés
eredményéről.

3. A partnerigény
felmérés adatainak
feldolgozása,
értékelése.
4. Az irányított
önértékelés eszközeinek
véglegesítése, az
önértékelés bevezetése.
5. Az óvoda
adottságaira irányuló
adatok összegyűjtése és
feldolgozása.

Óvodavezető,
óvónők

Óvodavezető,
óvónők

Óvodavezető,

2005. nov.

6. Az irányított
önértékelés adatainak
elemzése, értékelése.

Óvodavezető,
óvónők

2005. dec.

Adatok
rendszerezése,
elemzése.

7. Az irányított
önértékelés
eredményeinek
elemzése, értékelése.

Óvodavezető

2006. jan.

Helyzetelemzés.

8. Összefoglalás az
irányított
önértékelésről.
9. Az elkészült
dokumentumok
elhelyezése.

10. A külső és belső
partnerek tájékoztatása.

Óvodavezető,
TCS vezető

Óvodavezető

Óvodavezető

2006. febr.
28.

Főbejárati
információs tábla.

Projektek minőségirányítása
Feladat

Felelős

Produktum

1

A projek tematikájának, célcsoportjának tervezése

projekt gazda

Azonosított területek,
folyamatok

2

Munkacsoportok létrehozása a szabályozandó területekre

projekt gazda,
munkacsoport
vezető

Megalakult
munkacsoportok

3

A területek szétosztása a csoportok között

projekt gazda

A területekhez rendelt
munkacsoportok

4

Tantestület tájékoztatása a csoportok megalakulásáról

projekt gazda
munkacsop.vez.

Jegyzőkönyv

5

A munkacsoportok munkája

Csop.vez

Javaslat a módosításokra

6

Projekt megvalósítása

Résztvevő
pedagógusok

Feljegyzés

7

Igény és elégedettség mérő kérdőívek

munkacsop. vez.

kérdőívek

8

Kérdőívek értékelése

felelősök

Feljegyzés

9

Projekt értékelése

projekt gazda

beszámoló

10

Tanulságok, következtetések beépítése a projektbe

projekt gazda

Projekt terv
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Kérdőívek a projektek értékeléséhez
Oktatói megelégedettség mérésére szolgáló kérdőív
Kedves Kolléga!
Kérjük a kérdőív kitöltésével segítse a projekt minőségfejlesztő munkáját. A kitöltés során X-el jelölje az Ön által megítélt
kategóriát (*1: nem elégedett → 7: teljes mértékben elégedett)

Köszönettel:
Projektvezető

Tulajdonságok

Ha igen, mennyire elégedett ezekkel
a
tulajdonságokkal?*
1
2
3
4
5
6
7

A projektben közreműködő munkatársak időbeli
pontossága
A projektben közreműködő munkatársak
munkabeli pontossága
A projektben közreműködő munkatársak
rugalmassága
Milyennek ítéli intézményünkön belüli
együttműködést?
Milyen az intézmény tájékoztatási
tevékenysége a munkatársak felé?
Milyen a kommunikáció az intézményen belül?
Milyen az intézmény tájékoztatási tevékenysége
a pedagógusok felé?
Milyen az intézmény tárgyi felszereltsége?
Észrevételei
Fejlesztendő területek
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Hallgatói elégedettség mérésére szolgáló kérdőív
Kedves Hallgató!
A Hunyadi János Általános Iskola, Fekete László Iskola Tagintézménye számára igen fontos minden hallgatónk foglalkozással
kapcsolatos véleménye. Ezért kérjük, töltse ki az alábbi kérdőívet annak érdekében, hogy észrevételei alapján tevékenységünk
minőségét javítani tudjuk!
Segítő együttműködését köszönjük!
Az alábbi állítások esetében válaszoljon aszerint, hogy Ön szerint igaz, vagy nem igaz az adott kijelentés!

Kérdés

Igaz

Nem igaz

A foglalkozásról megfelelő információkat
kaptam.
Úgy gondolom, hogy az itt tanultakat a
gyakorlatban használni tudom majd.
A foglalkozás korszerű elméleti ismereteket
nyújtott.
A szükséges felszerelések időben rendelkezésre
álltak.
A foglalkozás vezető(k) felkészültek voltak.
A foglalkozáshoz kapcsolódó szolgáltatásokkal
elégedett vagyok.
Észrevételei,
Fejlesztendő területek
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5.4 Pedagógus értékelés (minősítés)

5.4 1. A pedagógus és vezetőértékelési rendszer kialakításának célja és feltételei
5.4.1.1 Célja:
Olyan pedagógus- és vezetőértékelési rendszer kialakítása, amelyben a folyamatos nyomon követés és rendszeres visszajelzés alapján megítélhető a
pedagógus és vezető, mint munkavállaló teljesítménye, értékelhetővé válik tevékenységének szakmai eredményessége.







Javuljon a vezetők és pedagógusok egyéni teljesítménye, erősödjön a teljesítményelvű szemlélet, az emberi erőforrással való hatékonyabb és
eredményesebb gazdálkodás valósuljon meg
A vezetőkkel és pedagógusokkal szemben támasztott szakmai elvárásokat számon kérhető módon határozzák meg
Fejlődjön a pedagógusok és vezetők feladat-centrikus együttműködése, a nagyobb teljesítményt elősegítő emberi viszonyok
Növekedjen a vezetői tevékenységben a személyzeti feladatok súlya, erősödjön a stratégiai gondolkodásuk a munka tervezésében, értékelésében és
fejlesztésében
A fejlődéséhez szükséges lépések meghatározása az egyéni teljesítmények és a munkakapcsolatok javítása területén, valamint az egyén szakmai
előrehaladása érdekében.
Kommunikációs lehetőség biztosítása az alkalmazott és a vezetés között, az elvárások tisztázására. Rendszeres információgyűjtés segítse a
teljesítmény-menedzsment erősítését, a jobb vezetői tevékenység és a pedagógus munka kialakítását

5.4.1.2 Feltételek:





Aláírt (elfogadott) munkaköri leírás megléte
A közép- és felsővezetők feladata és tevékenysége szabályozott legyen a pedagógusértékelés megvalósításában
Szabályozott legyen a pedagógusok önértékelésének kötelezettsége, ideje és eljárásrendje
Támaszkodjon az intézményben követett eddigi gyakorlat felhasználható elemeire

5.4.2. Az értékelés alapelvei



Az értékelés legyen alkalmas a pedagógus, mint munkavállaló teljesítményének megállapítására
Az értékelés fejlesztő célú legyen, támogassa a szakmai önmegvalósítás kibontakozását








Az értékelés terjedjen ki a kötelező munkaidő egészére (heti 40 óra), és vegye figyelembe a pedagógus munkakörre vonatkozó törvényi előírásokat
Az értékelés azonos követelmények alapján kiterjed valamennyi pedagógusra és vezetői feladatot ellátóra
Lehetővé teszi a kiemelkedő teljesítmény megállapítását és elismerését
Valamennyi pedagógus esetében egységes szempontok szerint történik
A pedagógusok értékelése elfogadott és nyilvános eljárásrend szerint történik
A pedagógusértékelés összekapcsolódik az intézményen belüli előmeneteli rendszerrel, jogszabályi kereteken belül az illetmény megállapításával

5.4.3. Az értékelés szintjei és szempontjai
A valamennyi pedagógusra érvényes alapvető elvárások szintjén (1. szint) egységesen kell meghatározni az értékelési területeket, majd ezen belül
egységesen kell megállapítani az értékelés részterületeit. A vezetői tevékenységhez, valamint egyes speciális munkakörökhöz, feladatkörökhöz kapcsolódóan
külön-külön, de azonos munkakörön belül egységesen kell megállapítani a specifikált elvárásokat (2. szint). A kiemelkedő elvárások (3. szint) vállalása és az
annak való megfelelés az extra teljesítmény körébe tartozik.

A pedagógus teljesítményértékelése az alapvető és a rá vonatkozó specifikált elvárások teljesítése alapján történik. (Az alapvető elvárások 6 tevékenységi
területéhez összesen 33 részterület, a specifikált elvárásokhoz kapcsolódó speciális feladatokhoz feladatkörönként 8-8 részterület kapcsolódik.) Az alapvető
és specifikált elvárásoknak való megfelelés alapját képezheti a kiemelt munkavégzésért járó teljesítménypótlék meghatározásának is.

A vezetők teljesítményértékelése az alapvető elvárások közül a tanórai nevelő-oktató munka területének (16 szempont) és a vezetői területhez kapcsolt
specifikált elvárások teljesítésének alapján történik. (A specifikált elvárásokhoz kapcsolódó speciális feladatokhoz a vezető-helyettesek, igazgatóhelyettesek
esetében 12 szempont tartozik.)

Szempont rendszer a szinteknek megfelelően:

1. szint:
Az alapvető elvárásokhoz tartozó szempontok
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1. a munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek
2. a munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka
3. a szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldóképesség
4. a munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat
5. a munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet
6. a végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok

2.szint:
Specifikált elvárások

7. Igazgatóhelyettesi tevékenység
8. Osztályfőnöki munka
9. Munkaközösség-vezetői (team-vezetői) munka
10. Minőségügyi vezetői munka
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11. Speciális feladatokhoz (reszortokhoz) kapcsolódó munka (pl.: Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, DÖK patronáló tanár…stb)
12. Egyéb specializáció

A vezetői megbízáshoz/munkakörhöz kapcsolódó minősítési szempontok

1. a vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala
2. a vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése

3. szint:
A kiemelkedő elvárásokat (tevékenységeket) minden pedagógus maga állapítja meg a vezetéssel egyetértésben. A
kiemelkedő elvárásokhoz kapcsolható területek:

1.
2.
3.
4.
5.

Tartalomfejlesztés (pl. tanterv írása, tankönyv szerkesztése, stb.)
Publikációs tevékenység
Kutatási tevékenység
Szakmai közéleti tevékenység és képviselet
egyéb
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5.4.3.1. A minősítés szempontjai szerint a következő kérdéseket vesszük figyelembe:

1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek
Szakmai felkészültsége, mobilizálhatósága
Önképzés, továbbképzés
Tudásmegosztó műhelymunka

2. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka
Éves munka megtervezése
A tanóra tervezettsége, szervezettsége, tudatossága
Korszerű technikai eszközök ismerete, használata
Tankönyv, taneszköz tervezés
A tanulók értékelése
Tehetséges tanulókkal való foglalkozás.
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Kompetencia vizsgálattal kapcsolatos adminisztráció

3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldóképesség
Alkalmazott módszerek
Nevelési stílus, egyéniség, példamutatás
Munkaközösségben való részvétel. . Eseti munkacsoportban való működés
Együttműködés a többi pedagógussal, az intézmény alkalmazottaival
Kommunikáció a nevelőtestületben
Egyéni fejlesztés
Készségek, képességek, kompetenciák fejlesztése.
Képességfejlesztés
Tanulói teljesítmények eredményessége
Felzárkóztatásra szoruló tanulók fejlesztése
Minőségfejlesztési munkában való részvétel
Intézményi önértékelésben való részvétel

4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat
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Nevelőtestület testületi tevékenységében való részvétel.
Kapcsolattartás és kommunikáció a szülőkkel.
Közösségfejlesztés
Az iskolán belüli kulturális, sport valamint szabadidős programok szervezése
A szervezet képviselete

5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet
A tanóra, foglalkozás megtartása
A pedagógus, mint munkavállaló szabály és normakövetése
Haladási napló vezetése
Szülők tanulók tájékoztatását szolgáló adminisztráció elvégzése( ellenőrző, üzenőfüzet stb.
A tanuló értékelésével összefüggő adminisztrációs tevékenység
Településszintű programok, ünnepségek.
Iskola, települések képviselete kistérségi, megyei, országos rendezvényeken.
Intézményi szintű programok tervezése, szervezése
Intézményi szintű programok lebonyolítása, értékelése
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Szempontok a hozzájuk tartozó részterületek, a minimum és optimum elvárások a pedagógusok
értékelésével kapcsolatban

A pedagógussal szemben támasztható alapvető követelmények

Feladat/tevékenysé
g

Minimum

Optimum

Önértékelő kérdőív kérdései

1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek

Szakmai felkészültsége,
mobilizálhatósága

Rendelkezik a feladatellátáshoz
szükséges képesítési
feltételekkel. Szakrendszerű és
nem szakrendszerű órák
megtartásával is megbízható.

Önképzés, továbbképzés

Teljesíti

a

Végzettségei alapján több
feladatkörben is rugalmasan
foglalkoztatható.

továbbképzési A továbbképzésen szerzett
tudását munkája során

1.Több feladatkörben is foglalkoztatható vagyok.

2/1. Szakmailag képzem magam.
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kötelezettségét.
A továbbképzések
kiválasztásakor a pedagógus
munkakörhöz szükséges új
kompetenciaterületekre képző
tanfolyamokat választja.

alkalmazza, részt vállal
szakterületét érintő belső
fejlesztésekben.
A szükséges új kompetenciákat
megszerzi.

Tudásmegosztó
műhelymunka

2/2. Önképzéssel, másoktól való tanulással is
bővítem ismereteimet. (újság, szakkönyvek)
2/3. A továbbképzésen látott módszereket
kipróbálom, alkalmazom.

3. A szakmai továbbképzéseken tanultakat
megosztom kollégáimmal.

2. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka

Éves munka megtervezése

A tanóra tervezettsége,
szervezettsége, tudatossága

A pedagógiai programban,
helyi tantervben és az éves
munkatervben foglaltak
figyelembevételével határidőre
megtervezi a tanévi feladatait
(tanmenet)

A minimum elváráson túl az
adott gyermek-, tanulócsoport
jellemzőinek ismerete alapján
a tanulócsoport és az egyes
tanulók eltérő képességeire,
szociokulturális helyzetére
figyelemmel éves szinten
egyéni, foglalkozási terveket
készít.

4/1. Éves munkámat részletesen megtervezem, a
tervet nyomon követem, szükség esetén
korrigálok. (tanmenet)

Tanítási óráit, foglalkozásait
tervszerűen szervezi, irányítja
különös tekintettel az

Óráihoz témavázlatot készít,
amely az adott gyermek-,
tanulócsoport jellemzőinek

5/1. Óráimhoz témavázlatot készítek.

4/2. Szükség esetén egyéni foglalkozási tervet
készítek.

5/2. Tanóráimon a gyerekek dolgoznak önállóan
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alábbiakra:

ismeretét tükröző.

 A tananyag, a fejlesztendő
készségek, képességek
szempontjából átgondolt,
céltudatos.
egyenletes terhelés, motivációs
eszközök beépítése, a
tanulók aktivizálása.

vagy csoportbanmunkában is.
5/3 A feladatok kiosztásánál figyelembe veszem
egyéni adottságaikat, tudásszintjüket.
5/4 Az óráimhoz szükséges eszközöket,
feladatlapokat, időben elkészítem, előkészítem.

Korszerű technikai eszközök
ismerete, használata

Munkájában az
infokommunikációs eszközök
használatát rendszeres
önképzéssel fejleszti.

Rendelkezik a korszerű
6. Az oktatástechnikai eszközöket
tanulás- (foglalkozás)
lehetőségeinkhez képest használom munkámban.
szervezéshez nélkülözhetetlen
informatikai, számítástechnikai
ismeretekkel és munkája során
használja azokat.

Tankönyv, taneszköz tervezés

Az intézményi szakmai
fórumok álláspontja és a
jogszabályi előírásokban
foglaltak szerint választja ki a
tankönyveket, tanulmányi
segédleteket.

Figyelemmel kíséri a
munkakörét érintő szakmai –
pedagógiai kiadványokat,
javaslatot tesz ezek könyvtári
beszerzésére.

7 . A jogszabályban megfogalmazottak, valamint
az osztály összetétele alapján választom ki a
tankönyveket, tanulmányi segédleteket.

A tanulók értékelése

Tájékoztatja a tanulókat a helyi
tanterv vonatkozó
követelményeiről és a
teljesítésükhöz kapcsolódó
tanári elvárásokról.

Folyamatosan gondoskodik
arról, hogy a tanulók és a
szülők ismerjék a helyi tanterv
szakterületére vonatkozó,
követelményeit, a
teljesítésükhöz kapcsolódó
tanári elvárásokat, az

8/1 Ellenőrzésem következetes, rendszeres és
tervezett.

A helyi tantervben

8/2 A diákok ismerik az elvárásaimat.
8/3 A tanulók teljesítményét szövegesen szóban
is értékelem.
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Tehetséges tanulókkal való
foglalkozás.

Kompetencia vizsgálattal
kapcsolatos adminisztráció

meghatározott
követelményeket
következetesen alkalmazza. A
tanulók optimális fejlődése
érdekében tanév közben
folyamatosan, objektíven
értékeli munkájukat, s erről
rendszeres visszajelzést ad.
Módot ad, és segítséget nyújt a
hiányosságok pótlására, az
osztályzat javítására különös
tekintettel a témazárókra.

ellenőrzés, értékékelés,
osztályozás rendszerét,
módját. A tanulók évközi
érdemjegyei és a félévi, év végi
osztályzatok koherenciát
mutatnak. Értékelését a
tanulók és a szülők egyaránt
igazságosnak és objektívnek
tekintik. Az életkori és az
egyéni sajátosságokhoz
igazodó változatos értékelési
formákat alkalmaz, helyesen
alakítja ki a szóbeli és írásbeli
ellenőrzés arányait, az
érdemjegyek súlyozását a
tanuló teljesítményének
minősítésében.

Egyéni foglalkozásokat,
szakköröket szervez, felkészíti a
tanulókat az iskolai
versenyekre, vizsgákra.

Iskolai tanulmányi, sport,
kulturális versenyeket szervez
és bonyolít le, felkészíti a
tanulókat az iskolán kívüli
versenyekre, vizsgákra.

9. Tanítványaim szerepelnek tanulmányi és egyéb
versenyeken.

10. Szükség esetén elvégzem a
kompetenciavizsgálattal kapcsolatos
adminisztrációs feladatokat.
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3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldóképesség

Alkalmazott módszerek

Nevelési stílus, egyéniség,
példamutatás

A tanulók tevékenységére
alapozva, változatos
módszerekkel irányítja a
tanulók tanulását.

Gazdag módszertani repertoár
alkalmazásával, a tanulók
változatos
tevékenykedtetésére alapozva,
személyre szabott
tanulásirányítást is végez mind
a tanórán, mind a tanulás
egyéb szinterein.

11/1 Nemcsak a befogadásra építek, a
tevékenységbe ágyazott ismeretszerzésre is
támaszkodom.

Minden gyermekkel egyenlő
mértékben elfogadóan és
tisztelettel bánik, szocioökonómiai és nemi
különbségtétel nélkül.

A pedagógus törekszik arra,
hogy valamennyi gyermekkel
kommunikáljon, nyitott,
érdeklődik a gyermekek iránt,
és kellő tiszteletet tanúsít
irántuk.

12/1 Nemcsak a hangommal fegyelmezek, hanem
személyiségemmel, motiválással, tudásommal is.

A pedagógus mintát, modellt
nyújt az empatikus
viselkedésre, a pozitív
kommunikációra, különös
tekintettel a problémamegoldó
és konfliktuskezelési
készségekre.

Bevonja a gyermekeket az
egyértelmű és világos
viselkedési elvárások
megalkotásába, elősegíti a
közös szabályalkotást, és az
azok megsértésével járó
következmények kialakítását.

11/2 Munkaszervezésem és módszereim
változatosak, és megfelelnek a célkitűzéseknek.

12/2 A problémákat megoldandó feladatként
fogom fel.
12/3 A felmerülő problémákat megfelelő szinten
kezelem.
12/4 Elismerem, ha hibázom, igyekszem okulni
belőle, felelősséget vállalok a munkámért.
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Munkaközösségben való
részvétel. . Eseti
munkacsoportban való
működés

Rész vesz a munkaközösség
éves programjának
megvalósításában, azzal
összefüggő rendezvényeken,
foglalkozásokon.
Részt vesz eseti munkacsoport
munkájában, együttműködő
munkatárs.

Részfeladatot vállal a
munkaközösség.
munkatervének
kidolgozásában és
megvalósításában, a
továbbképzésen,
önképzésében megszerzett
ismereteket és gyakorlatokat,
tapasztalatokat megosztja a
munkaközösséggel.

13/1 Képes vagyok csapatmunkában dolgozni.
13/2 Feladat vállalásommal aktívan hozzájárulok
a munkaközösség jó teljesítményéhez.
13/3 Együttműködően részt veszek eseti
munkacsoport munkájában.
13/4 Vállalt feladataimat határidőre elvégzem

Önként vállal csoportalakítást,
csoportvezetést, vállalt
feladatait maradéktalanul
teljesíti.
Együttműködés a többi
pedagógussal, az intézmény
alkalmazottaival
Kommunikáció a
nevelőtestületben

Korrekt kapcsolatot alakít ki a
nevelőtestület
pedagógusaival, az intézmény
dolgozóival.
A velük való kapcsolat
építését az együttműködési
szándék jellemzi.

Munkavégzéshez szükséges
társas kapcsolatok
kialakításában
kezdeményező,
csapatépítésben aktívan
közreműködik,
együttműködik az azonos
osztályban tanító tanárokkal.

Gyakran cserél információt a
kollégáival, a tanulókkal,
illetve az intézmény
feladataival kapcsolatban.

Naprakész információval
rendelkezik, az információk
átadásában és fogadásában
mindig szakszerű és objektív.

14/1 Partnerekkel való kommunikációban
kompromisszum-képes vagyok.
14/2 Együttműködök az intézményi munkában a
nehézségek és a sikerek idején is.
14/3. Szakmailag együttműködöm kollegáimmal.
14/4 Tájékozódom az értekezleteken megbeszélt
problémákról, feladatokról.
14/5 Tartom magam a megállapodásokhoz.
14/6 Az információk átadásában szakszerű és
objektív vagyok.
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Egyéni fejlesztés

Készségek, képességek,
kompetenciák fejlesztése.

Felismeri a tanulási
problémákat, és egyénre
szabott feladatokkal segíti a
tanuló fejlődését.

Az egyéni fejlesztésre szoruló
tanulókat tervszerű, egyéni
fejlesztési program
megvalósításával fejleszti,
ennek során változatos,
differenciált munkaformákat,
és módszereket alkalmaz.

15/1 A feladatok kiosztásánál figyelembe veszem
az egyéni adottságokat, tudásszinteket.

Tanórai tevékenysége során
törekszik a tanulók
alapkészségeinek, saját
tantárgyához nem tartozó
általános kompetenciáinak
fejlesztésére.

Gondot fordít a tanulók helyes
tanulási szokásainak
kialakítására, az alapkészségei,
kompetenciái fejlesztésére,
különös tekintettel:

16/1 Tanulni tanítom diákjaimat.

15/2 Reagálok az egyéni problémafelvetésre,
megoldáskeresésre ösztönzöm őket.

16/2 Diákjaim helyes szociális, magatartási,
életvételi szokásainak kialakítására törekszem.
16/3. Tanórákon fejlesztem az alapkészségeket is.

az olvasási, szövegértési,
helyesírási,
a matematikai, logikai és
problémamegoldó
valamint a szociális, életviteli
kompetenciákra pedagógusi
tevékenysége minden
színterén.

Képességfejlesztés

Tanítványai képességeiknek
megfelelő szinten teljesítik év
végére a követelményeket.

Tanítványai képességei
folyamatosan fejlődnek, amit
az intézményi és/vagy külső
mérési eredmények is

17. Tanítványaim képességeit fejlesztem.
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igazolnak.
Tanulói teljesítmények
eredményessége
Felzárkóztatásra szoruló
tanulók fejlesztése

18. Tanítványaim a helyi tanterv követelményeit
képességeiknek megfelelő szinten teljesítik.
Egyéni fejlesztést végez,
foglalkozásokat, korrepetálást
tart.

Iskolai tanulmányi, sport,
kulturális versenyeket szervez
és bonyolít le, felkészíti a
tanulókat az iskolán kívüli
versenyekre, vizsgákra.

19. Szükség esetén egyéni fejlesztést végzek,
foglalkozásokat, korrepetálásokat tartok.

Folyamatosan figyelemmel
kíséri a tanulók fejlődését,
szükség esetén módosítja a
módszereit és a ráfordított
időt. A tanulók tanulmányi
eredményessége javulást
mutat.
Minőségfejlesztési munkában
való részvétel
Intézményi önértékelésben
való részvétel

A minőségbiztosítási
minőségfejlesztési munkában
közreműködik, elvégzi a
rábízott feladatot.
A rá osztott önértékelési
feladatot, adatszolgáltatást
elvégzi.

Részt vesz az intézmény
minőségfejlesztési
csoportjának és/vagy minőségi
körének/esetei teamének
munkájában, ezzel kapcsolatos
feladatait maradéktalanul
elvégzi.

20/1 Szükség esetén részt vesz
minőségfejlesztési csoport munkájában.
20/2 A rám bízott feladatokat maradéktalanul
elvégzem.
20/3 Szükség esetén részt veszek az adatok
szolgáltatásában, értékelem.

Részt vesz az adatok
elemzésében és
értékelésében, egyes feladatok
elvégzését megszervezi, és
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végre hajtja.

4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat

Nevelőtestület testületi
tevékenységében való
részvétel.

Részt vesz a nevelőtestületi
értekezleteken és a
nevelőtestület döntéshozási
tevékenységében.

Aktívan részt vesz a
nevelőtestületi
értekezleteken,
hozzászólásokkal, pedagógiai
jellegű előadások tartásával
(pl. nevelési értekezleten)
segíti a testület munkáját.

21/1 Nyíltan képviselem véleményemet, az
ellenvéleményt meghallgatom.

Kapcsolattartás és
kommunikáció a szülőkkel.

A szülőkkel mindig korrekt
kapcsolat kialakítására
törekszik, a szülői
értekezleteket, fogadó órákat
hiánytalanul megtartja.

A szülőket igény szerint
szakszerűen, közérthetően és
objektíven tájékoztatja, velük
a folyamatos együttműködésre
való törekvés jellemzi.

22/1 A szülőkkel korrekt kapcsolatot igyekszem
fenntartani

A pedagógus lehetőséget
teremt a gyermekek számára,
hogy demokratikus értékeket
hozzanak létre és
gyakorolhassanak az
osztályban/csoportban.

A tanórákon kihasználja azokat
a szituációkat, melyek
csökkenthetik a gyermekekben
kialakult diszkriminatív és
sztereotíp viselkedésmintákat.

23/1 A diákok önállósági törekvéseit az iskolai
élet szabályain belül támogatom.

Közösségfejlesztés

A tanulókkal való közvetlen

21/2 A vitában kulturáltan veszek részt.

22/2 A szülőket igény szerint szakszerűen és
objektíven tájékoztatom az intézmény
feladataival, eseményeivel kapcsolatban.

23/2 Erőfeszítéseket teszek a problémák
megoldására, kezdeményezem az ezzel
kapcsolatos megbeszéléseket.

Megfelelő körülményeket
biztosít közös megoldás- és
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Az iskolán belüli kulturális,
sport valamint szabadidős
programok szervezése

foglalkozás során olyan
helyzeteket teremt, melyekben
a gyermekek egy pozitív cél
elérése érdekében
megtanulnak együttműködni
és egymás munkáját
támogatni.

szabályrendszerek
kidolgozására (pl. viták és
érdekegyeztetések).

Tanulói közösségével aktívan
részt vesz az iskolai
programokon.

Iskolai ünnepségek, sport és
egyéb kulturális, szabadidős
programok szervezésében
aktívan közreműködik. (A
programokat szervezi,
lebonyolítja, és dokumentálja
).

Szükség szerint iskolán kívüli
programokra kíséri a tanulókat,
közreműködik felügyeletükben.
Tájékoztatja a tanulókat az
iskolán kívüli programokról.
A programok szervezésében és
megvalósításában a rá osztott
feladatot elvégzi.
A szervezet képviselete

Viselkedésével az intézmény jó
hírnevét öregbíti.

Lehetőséget teremt (pl.
rendszeres reggeli
beszélgetőkörök) a gyermekek
számára a kompromisszum- és
konszenzusteremtés
gyakorlására.
24. Szervezek diákjaimnak sport és egyéb
szabadidős programokat.

A programok szervezésében és
megvalósításában
kezdeményező szerepet vállal,
feladatait közmegelégedésre
végzi.
Megbízásra külső és belső
fórumokon eredményesen
képviseli az intézmény
érdekeit.

25. Illetéktelen személynek bizalmas információt
nem adok ki.
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5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

A tanóra, foglalkozás
megtartása

Tanóráit, foglalkozásait
pontosan kezdi, és fejezi be.
Ennek érdekében előzetes
szervezőmunkát végez.

Az időkereteket optimálisan
hasznosítja a tanulási folyamat
során, a fegyelmezésre, az
adminisztrációra, stb. fordított
idő helyes arányainak
kialakításával.

26/1. 45 perces órákat tartok, óráimat pontosan
kezdem és fejezem be.
26/2. A tanórák 45percét a tananyag
feldolgozására, megtanítására, gyakorlásra
fordítom.

A pedagógus, mint
munkavállaló szabály és
normakövetése

Nincs munkafegyelmi vétsége.

SZMSZ és Házirend szabályait
betartja, tevékenysége az
intézmény hagyományainak
megfelel.

27. Munkaköri feladataimat hiánytalanul ellátom.

Haladási napló vezetése

A haladási naplóban
tantárgyához kapcsolódóan
folyamatosan vezeti az
előrehaladást, illetve a tanulók
hiányzását.

A haladási napló felsorolt
részeinek vezetésében
naprakész.

28. Az osztálynaplókat, mulasztási naplókat
naprakészen vezetem.

Szülők tanulók tájékoztatását
szolgáló adminisztráció
elvégzése( ellenőrző,
üzenőfüzet stb.)

A tanulók érdemjegyeit, illetve
a szülőknek szóló tájékoztatást
folyamatosan, illetve szükség
szerint beírja az ellenőrző

Az ellenőrzőbe (üzenő füzetbe) 29. A tanulók érdemjegyeit, illetve a szülőknek
történő bejegyzéseket napra
szóló tájékoztatást folyamatosan, illetve
lehetőség szerint beírja az
készen elvégzi.
ellenőrzőbe/üzenőfüzetbe.
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könyvbe (üzenő füzetbe).
A tanuló értékelésével
összefüggő adminisztrációs
tevékenység

Szóbeli, írásbeli és egyéb a
tanuló által készített
produktumokat értékeli, a
tanulók osztályzatait a haladási
naplóba beírja.

Szóbeli, írásbeli és egyéb
tanuló által készített
produktumokat folyamatosan,
a pedagógiai programban,
házirendben meghatározott
időtartamon belüli értékeli, a
tanulók osztályzatait, írásbeli
értékelését az előírt módon
vezeti.

30. A szóbeli, írásbeli és egyéb tanulók által
készített produktumokat folyamatosan a Ped.
Programban meghatározott időtartamon belül
értékelem.

Településszintű programok,
ünnepségek.

Szükség szerint iskolán kívüli
programokra kíséri a tanulókat,
közreműködik felügyeletükben.
Tájékoztatja a tanulókat az
iskolán kívüli programokról.

Aktívan részt vállal a
programok tervezésében,
lebonyolításában, esetenként
felelős vezetőként bonyolítja.

31/1. Tevékenységemmel hozzájárulok az
intézmény pozitív megítéléséhez.

Aktívan részt vesz a programok
lebonyolításában.

Önálló feladatot vállal a
lebonyolítás során,
közreműködik a megvalósítás
értékelésében.

Iskola, települések
képviselete kistérségi,
megyei, országos
rendezvényeken.

Intézményi szintű programok
lebonyolítása, értékelése

Állást foglal, szükség esetén
beszámolót készít az
intézményi szintű programok
megvalósításáról.

Intézményi szintű programok

Részt vesz, az éves intézményi

31/2.Vállalom, hogy diákjaimat esetenként
elviszem megyei, országos rendezvényekre.

Újszerű ötleteivel hozzájárul a
partnerek iskolai
megítélésének javításához.
32. Részt veszek az intézményi szintű programok
lebonyolításában, értékelésében.

Folyamatosan közreműködik
az intézményi programok
értékelésében.
Részt vesz az egyes programok

33. Részt veszek az intézményi szintű programok
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tervezése, szervezése

programok tervezésében,
javaslatokat tesz.

tervezésében,
előkészítésében.

Aktívan részt vesz a programok
szervezésében,
előkészítésében.

Önálló feladatot vállal az
iskolai szintű programok
szervezésében, azt
maradéktalanul teljesíti.

tervezésében, szervezésében.
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Specifikált elvárások

Osztályfőnők

A vezető által irányított szervezeti egység munkájának színvonala

Tanulók megismerése

Törekszik a tanulók
személyiségének
megismerésére.

Ismeri a tanulók
személyiségének legfontosabb
jellemzőit, ennek alapján
képes egyéni tanácsadásra,
fontos szerepet játszik
személyiségük fejlesztésében.

Törekszem a tanulók személyiségének
megismerésére.

Egyéni szocializáció, nevelési
feladatok

Ismeri a gyerekek szociális
hátterét, szocializációs,
neveltségi problémáit,
igyekszik közreműködni azok

Segíti a tanulókat a
szocializációs és neveltségi
problémáik megoldásában,
életpályaépítésükben.

Szakítok időt a gyermekek meghallgatására.
Segítem a tanulókat a szocializációs és neveltségi
problémáik megoldásában.
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Közösségalakítás

Probléma és konfliktus
kezelés

Adminisztráció

megoldásában.

Tudatos, célirányos nevelési
tevékenységet folytat.

Pedagógiai munkája hatására a
tanulók egymáshoz való
viszonya megfelelő, jellemző
közöttük az együttműködésre
törekvés.

Öntevékeny, együttműködő,
egymást támogató
gyerekközösséget alakít ki
osztályában.

Csoport-szabályok kialakításában segítem a
tanulókat.

Felismeri az osztályban
keletkező problémákat,
konfliktusokat, törekszik azok
megoldására.

Hatékonyan alkalmazza a
probléma-és konfliktuskezelő
módszereket.

Ismerek és alkalmazok probléma- és
konfliktuskezelő módszereket.

Az osztályfőnöki
tevékenységgel kapcsolatos
adminisztrációit elvégezi.

Az osztályfőnöki
tevékenységgel kapcsolatos
adminisztrációja naprakész, a
változásokat követő.

Az osztályfőnöki tevékenységgel kapcsolatos
adminisztrációm naprakész.

Együttműködő, egymást támogató
gyerekközösség kialakítására törekszem.

A problémákat a megfelelő szinten kezelem.

A vezető által irányított szervezeti egység munkavégzésének szervezése

Együttműködés a
pedagógusokkal

Kapcsolatot tart az osztályban
tanító pedagógusokkal,
kezdeményezi
együttműködésüket.

Közreműködésével az
Kapcsolatot tartok és építek az osztályban tanító
osztályban tanító pedagógusok pedagógusokkal.
együttműködnek a nevelésioktatási feladatok ellátása
során.

89

Együttműködés a szülőkkel

Osztályprogramok szervezése

Korrekt kapcsolatot alakít ki a
szülőkkel, törekszik az
együttműködés fejlesztésére.

A szülőkkel igény
szerint/folyamatosan
kapcsolatot tart, sikeresen
bevonja őket egyes, az
osztállyal összefüggő feladatok
elvégzésébe, hatására a szülők
támogatják az intézmény
pedagógiai törekvéseit.

Korrekt kapcsolatot alakítok ki a szülőkkel.

Tanulóit a közös programokon
való részvételre motiválja.

Diákjaival együttműködve
évente több közös
osztályprogramot szervez és
valósít meg.

Osztályprogramokat szervezek.

Eredményesen mozgósítom a szülőket egy közös
cél, feladat érdekében.

Munkaközösség-vezető

A vezető által irányított szervezeti egység munkájának színvonala

Szakmai felkészültség

Rendelkezik a részterületre
vonatkozó korszerű szakmai
ismeretekkel, többlettudással.

Ismereteit folyamatos
önképzéssel, továbbképzéssel
fejleszti.

Rendelkezem a területre vonatkozó korszerű
szakmai ismeretekkel, többlettudással.
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Munkaterv megvalósítása

A munkatervben
meghatározott valamennyi
feladatot irányításával a
munkaközösség elvégzi.

A munkatervi célokhoz
kapcsolódva szükség szerint
képes módosítani a terven, és
a helyzethez kapcsolódó
módosított tervet
megvalósítani.

A munkatervben meghatározott valamennyi
feladatot a munkaközösség együttműködésével
elvégezzük.

Továbbképzés

Közreműködik a középtávú
továbbképzési terv és az éves
beiskolázási terv
elkészítésében, javaslatot tesz
a tagok továbbképzésére.

Közreműködik a tagok belső
intézményi továbbképzésének
megszervezésében,
ajánlásokat tesz további
képzésekre, házi bemutatókat,
előadásokat, foglalkozásokat
szervez és tart.

Közreműködöm a továbbképzési és beiskolázási
terv elkészítésében.

A munkaközösség
tevékenysége következtében
fejlődik a tagok szakmai,
módszertani felkészültsége, a
megismert módszerek és
eljárások beépülnek a
gyakorlatukba.

Hatásomra a tagok új módszereket ismerhetnek
meg, ötleteket, információkat adok munkájukhoz.

Eredményesség

Hatására a tagok új
módszereket, eljárásokat
megismerésére nyitottak.

A vezető által irányított szervezeti egység munkavégzésének szervezése
Tervezés

Átgondolt éves munkatervet
készít a munkaközösség
tagjaival együttműködve.

Az iskola pedagógiai
programjából és valóságos
helyzetéből kiindulva

Az iskola vezetésével és munkatervből kiindulva
átgondolt éves munkatervet készítek a
munkaközösség tagjaival együttműködve.
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stratégiát határoz meg a
hiányterületek felszámolására,
az erősségek
továbbfejlesztésére, ennek
alapján tervezi az éves szakmai
tevékenységet.
Szervezés

Valamennyi munkaközösségi
foglalkozás előkészítését
megszervezi, biztosítja a
működéshez szükséges
feltételeket (hely, idő, eszköz,
stb.).

A munkaközösség
tevékenységének szervezése
során együttműködik a
tagokkal és a vezetéssel, a
foglalkozásokon kívül is
folyamatosan szervezi a tagok
szakmai együttműködését.

A munkaközösségi foglalkozásokat előkészítem,
megszervezem, biztosítom a működéshez
szükséges feltételeket.
A csoportvezetésben motiváló, eredményre
törekvő vagyok.

A munkavégzéshez szükséges
feltételeket a lehetőségekhez
képest igyekszik javítani.

Értékelés

Együttműködés

Az éves munkáról írásos
beszámolót készít.

A munkaközösség céljainak
figyelembe vételével
együttműködik a
nevelőtestület tagjaival, az

Az elemző –értékelő
beszámoló az egész intézmény
számára fejlesztési ajánlásokat
ad.

Vezetőként elszámoltatom munkatársaimat
feladatukról.
Az éves munkáról elemző-, értékelő beszámolót
készítek.

Az intézményi
A munkaközösség céljainak figyelembevételével
együttműködésen túl
együttműködöm a nevelőtestület tagjaival, az
kapcsolatokat és
intézmény vezetésével.
együttműködést keres és alakít
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intézmény vezetésével
Együttműködik a kistérségek
munkaközösségvezetőivel.

ki más intézményekkel,
intézményen kívüli
szervezetekkel, szakértőkkel.
Ennek révén javul a pedagógiai
munka minősége.

Minőségügyi vezető

A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala
Módszertani felkészültség

Alapvető ismeretekkel
rendelkezik a
minőségfejlesztési
módszerekről, eszközökről,
adatfeldolgozási technikákról.

Ismereteit, módszertani
felkészültségét rendszeresen
bővíti, folyamatosan fejleszti,
az új eljárásokat igyekszik
alkalmazni, illetve másoknak
átadni.

Rendelkezem a minőségfejlesztési módszerek,
eszközök, adatfeldolgozási technikák ismeretével.

Elemzés-értékelés

Az éves munkáról határidőre
elkészíti éves beszámolóját.

A rendelkezésre álló adatok és
információk elemzésérő,
értékeléséről folyamatosan
gondoskodik.

A rendelkezésemre álló adatok és információk
elemzéséről, értékeléséről folyamatosan
gondoskodom.

Eredményesség

A minőségfejlesztő teamet
összehangoltan működteti, az
egyes csoportokat a
feladatoknak megfelelően

Irányításával, az intézkedési
tervek feladatainak sikeres
végrehajtásával hozzájárul az
intézmény hatékonyabb

Irányításommal, az intézkedési tervek
feladatainak sikeres végrehajtásával hozzájárulok
az intézmény hatékonyabb működéséhez.
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Dokumentumok kezelése

koordinálja.

működéséhez.

A keletkezett
dokumentumokat az
eljárásrendben foglaltaknak
megfelelően tárolja és megőrzi.

A dokumentumok tárolása
során gondoskodik azok
hozzáférhetőségéről,
rendszerezéséről,
átláthatóságáról.

A keletkezett dokumentumokat az eljárásrendben
foglaltak szerint tárolom és megőrzöm.

A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése
Együttműködés a
partnerekkel és a vezetéssel

Az érintett partnereket
folyamatosan tájékoztatja az
elvégzett feladatokról,
eredményekről. A vezetés
számára javaslatokat tesz.

Folyamatosan kapcsolatot tart
a partnerekkel, a hatékony
tájékoztatás érdekében a
partnerek számára fórumokat
biztosít, ahol lehetőséget
teremt a párbeszédre. A
tényekkel, adatokkal
alátámasztott fejlesztési
elképzelésekkel segíti a vezetői
döntés-előkészítést.

Az érintett partnereket folyamatosan
tájékoztatom az elvégzett feladatokról,
eredményekről.

Tervezés

Határidőre elkészíti a
minőségfejlesztési team éves
munkatervét.

Tudatos folyamattervezést
tükröző munkatervet készít.
(koherens a minőségirányítási
programmal, az előző évi
értékeléssel).

Határidőre elkészítem az éves minőségfejlesztési
munkatervet.

Szervezés

Biztosítja a
minőségfejlesztéssel
összefüggő feladatok

A minőségfejlesztési
tevékenységének szervezése
során együttműködik a

Biztosítom a minőségfejlesztéssel összefüggő
feladatok elvégzéséhez szükséges feltételeket.

Fejlesztési elképzelésekkel segítem a vezetői
döntés-előkészítést.

A részfeladatok megvalósítására alkalmi
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elvégzéséhez szükséges
feltételeket. A részfeladatok
megvalósítására - a feladatok
függvényében - alkalmi
munkacsoportokat szervez.

munkacsoport tagjaival és a
munkacsoportokat szervezek.
vezetéssel, a foglalkozásokon
kívül is folyamatosan szervezi a
tagok szakmai
együttműködését.
A munkavégzéshez szükséges
feltételeket a lehetőségekhez
képest igyekszik javítani.

Ellenőrzés

A tervezett feladatok
elvégzését ellenőrzi.

A felelősség és időmátrix
alapján folyamatosan ellenőrzi
az aktuális feladatok
végrehajtását.

A tervezett feladatok végrehajtását folyamatosan
ellenőrzöm és számon kérem.

Gyermekvédelmi felelős

A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala
Speciális felkészültség

Rendelkezik a
gyermekvédelemre vonatkozó
alapvető jogszabályi
ismeretekkel.

Ismereteit folyamatos
önképzéssel,
továbbképzésekkel, szakmai
konferenciákon való
részvétellel fejleszti.

Rendelkezem a gyermekvédelemre vonatkozó
jogszabályi ismeretekkel.

Adminisztrációs feladatok

Elvégzi a gyermekvédelmi
tevékenységgel összefüggő

Határidőre, precízen,
szakmailag igényesen készíti és

Határidőre elvégzem a tevékenységgel
kapcsolatos adminisztrációs feladatokat(éves
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adminisztrációs feladatokat
(éves munkaterv, nyilvántartás
vezetése, jegyzőkönyvek,
beszámoló)

vezeti a gyermekvédelmi
dokumentumokat.

munkaterv, nyilvántartás,jegyzőkönyvek,
beszámoló)

Egyéni bánásmód

Nyilvántartásba veszi és
megfigyeli a hátrányos
helyzetű vagy veszélyeztetett
gyermekekről.

Folyamatosan nyomon követi
a nyilvántartásba vett
gyermekek fejlődését, felderíti
a gyermekek fejlődését
hátráltató veszélyeztető
okokat, segít azok
csökkentésében

Nyomon követem a nyilvántartásba vett
gyermekek fejlődését.

Tájékoztatás, együttműködés
az óvodapedagógusokkal

Segítséget nyújt azoknak a
kollégáknak, akik
problémáikkal megkeresik.

Konzultációkat,
esetmegbeszéléseket
kezdeményez, előadásokat
tart a nevelőtestületen belül.

Segítséget nyújtok azoknak a kollégáknak, akik
gyermekvédelmi problémákkal megkeresnek.

Eredményesség

A családok problémáikkal
bizalommal fordulnak hozzá.

A szülők együttműködnek,
elfogadják javaslatait, aktívan
részt vesznek a problémák
kezelésében.

A családok bizalommal fordulnak hozzám,
együttműködnek, javaslataimat általában
elfogadják.

A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése
Együttműködés a szülőkkel

Az érintett szülőkkel korrekt
kapcsolattartásra törekszik,
Fogadóórákat tart,
családlátogatást kezdeményez,
információkat biztosít

Minden esetben a gyermekek
érdekeinek maximális
figyelembe vételével jár el.
Szükség esetén felvállalja a
konfliktushelyzeteket.

Az érintett szülőkkel korrekt a kapcsolattartásom.
Szükség esetén felvállalom a konfliktushelyzeteket.
Illetéktelen személyeknek bizalmas információt
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számukra.

nem adok ki.

Együttműködés a
gyermekvédelmi feladatokat
ellátó intézményekkel

Szükség esetén jelzi a
veszélyeztetettséget a
megfelelő intézmény felé.

Munkakapcsolatot tart fenn,
részt vesz szakmai fórumokon,
értekezleteken,
esetmegbeszéléseken.

Munkakapcsolatot tartok fenn a
gyermekvédelemmel foglalkozó intézményekkel.

Tájékoztatás, propaganda

Fontos információk,
telefonszámok, elérhetőségek
közzététele.

Mentálhigiénés programok
ismertetése, szabadidős
programok ajánlása, szociális
ellátások lehetőségeinek
számbavétele.

A fontos információkról, telefonszámokról,
elérhetőségekről az érintetteket tájékoztatom.

DÖK patronáló tanár

A vezető által irányított szervezeti egység munkájának színvonala

Speciális felkészültség

Rendelkezik a gyermeki és
tanulói jogokra vonatkozó
alapvető jogszabályi
ismeretekkel.

Ismereteit folyamatos
önképzéssel,
továbbképzésekkel, szakmai
konferenciákon való
részvétellel fejleszti.

Rendelkezem a gyermeki és tanulói jogokra
vonatkozó jogszabályi ismeretekkel.

Együttműködés

A DÖK vezetőségével, a Diák
Tanács tagjaival korrekt

Minden esetben a gyermeki,
tanulói jogok érvényesítése

Segítem a diákközösség önirányító, és
önrendelkező tevékenységét.
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Eredményesség

kapcsolattartásra törekszik,
információkat biztosít
számukra, segíti a szervezet
munkáját.

érdekében jár el.

A diákok problémáikkal
bizalommal fordulnak hozzá.

A diákok együttműködnek
vele, elfogadják javaslatait,
aktívan részt vesznek a
problémák kezelésében, a
szabadidős tevékenységek
szervezésében illetve
mindazon tevékenységek
szervezésében ahol az
intézmény számít a
diákközösség
öntevékenységére.

A diákok problémáikkal bizalommal fordulnak
hozzám.

Segíti a diákközösség
önirányító, és önrendelkező
tevékenységét. Segíti a diák –
tanár illetve diák – diák
konfliktus helyzetek feloldását.

A diákokat aktivizálni tudom a programok
lebonyolításában ill. a problémák kezelésében.

Értékelés

Segíti a DÖK vezetését abban
hogy az éves munkáról
határidőre elkészüljön a
beszámoló.

Segíti a DÖK vezetését hogy az
elvégzett tevékenységek
folyamatosan értékelésre
kerüljenek és ezek eljussanak
az érintett diák közösségekhez,
pedagógusokhoz, az
intézmény vezetéséhez.

Segítem a DÖK vezetését az éves feladatok
megoldásának értékelésében, a beszámoló
határidőre történő elkészítésében.

Adminisztrációs feladatok

Segíti a DÖK vezetőit a DÖK
tevékenységéhez kapcsolódó

Segíti a DÖK vezetését abban,
hogy a DÖK tevékenységéhez

Segítem a DÖK vezetőit a tevékenységükhöz
kapcsolódó adminisztráció elvégzésében.
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adminisztráció elvégzésében.

kapcsolódó feljegyzések,
jegyzőkönyvek, értékelések
naprakészek legyenek és
formai és tartalmi
megfelelőség szempontjai is
érvényesüljenek.

A vezető által irányított szervezeti egység munkavégzésének szervezése
Tervezés

Segítségével a DÖK vezetése
átgondolt éves munkatervet
készít.

Segítségével a DÖK vezetése
képes elemezni a DÖK
működését és ennek alapján
tervezni meg az éves
tevékenységet.

Szervezés

Segíti valamennyi a DÖK –t
érintő foglalkozás előkészítését
megszervezését,
dokumentálását.

A DÖK tevékenységének
Segítem a DÖK által szervezett programok
szervezése során
előkészítését, megszervezését és
együttműködik a tagokkal és a dokumentálását.
vezetéssel, a foglalkozásokon
kívül is folyamatosan szervezi a
DÖK vezetőség és a DT tagok
és a pedagógusok
együttműködését.

Biztosítja a működéshez
szükséges feltételeket (hely,
idő, eszköz, stb.).

Segítségemmel a DÖK vezetése átgondolt éves
munkatervet készít.

A munkavégzéshez szükséges
feltételeket a lehetőségekhez
képest igyekszik javítani.
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Megvalósítás

Segítségével a munkatervben
meghatározott valamennyi
feladatot a DÖK elvégzi.

A munkatervi célokhoz
kapcsolódva szükség szerint
képes segíteni a terv
módosítását a helyzethez
kapcsolódó módosított terv
megvalósítását segíteni.

Segítségemmel a DÖK elvégzi az éves tervében
meghatározott feladatokat.

5.4.3.2 Technikai dolgozók értékelése

Az értékelés területei, szempontjai

1. Előírások, szabályok ismerete, betartása, munkaköri feladatok ellátása
2. Munkafegyelem, pontosság
3. A munka minősége
4. Együttműködési készség
5. Az iskola képviselete
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Szempontok

Kérdések

Értékelés
0

Előírások, szabályok
ismerete, betartása,
munkaköri feladatok
ellátása

Munkafegyelem,
pontosság

1

2

3

1.1 Ismerem a munkaköri leírásban megadott
feladataimat.

1.2 A tűzvédelmi, balesetvédelmi,
munkavédelmi szabályzatot ismerem és
betartom
2.1 Munkámat a megadott határidőre elvégzem
2.2 Munkaidőmet pontosan kezdem.
2.3 Munkaidőmet hatékonyan kitöltöm.

Munka minősége

3.1 Munkámat önállóan képes vagyok
végrehajtani.
3.2 Munkakörnyezetem tiszta, rendezett
3.3 Munkaeszközeimet rendben tartom,
karbantartásukról gondoskodom
3.4 Az anyag- és energiatakarékosság
szempontjait figyelembe veszem

Problémamegoldó
képesség, együttműködési

4.1 A vezetői utasítást igyekszem pontosan
követni
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készség
4.2 Tájékoztatom felettesemet a felmerült
problémákról

4.3 Kolegáimmal képes vagyok együttműködni

4.4 A tanulókkal és a szülőkkel normális
hangnemben, az együttélésélés szabályait
betartva kommunikálok
Az iskola képviselete

Az iskola értékrendjével, célkitűzéseivel
azonosulok
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5.4.4. A pedagógus értékeléséhez használható információk és forrásaik
Az értékelés során felhasználható információk:













Tanulók eredményei: tanulmányi átlagok, bukások, versenyeredmények, dolgozatok, stb.
Spontán és tervezett megfigyelés.
Óralátogatások tapasztalatai, jegyzőkönyvei.
Belső és külső tantárgyi tudásmérések eredményei.
Tantárgyi kötődésvizsgálatok eredményei.
Kötetlen és irányított beszélgetés, interjú.
Kérdőíves kikérdezés.
Belső vizsgák eredményei.
Szakértői, szaktanácsadói vélemények.
A nevelő-oktató munkához a pedagógusok által elkészített dokumentumok: tanmenet, foglalkozási terv, stb.
Továbbképzéseken való részvétel, a tanultak beépítése a tanítási-tanulási folyamatba.
Tanulók véleménye az őket tanító pedagógusok munkájáról, elégedettségük.



Szülők véleménye, elégedettsége.




Kollégák véleménye.
Önértékelés

5.4.5. Az értékelés módszerei
Az értékelés során az alábbi módszerek és eljárások alkalmazása indokolt:






pedagógus önértékelés az önértékelési lap kitöltésével, amelyet szöveges önértékelés egészíthet ki
folyamatba épített vezetői ellenőrzés és értékelés (dokumentumok átvizsgálása, óralátogatás, szabadidős foglalkozások látogatása, szakmai
fórumokon való vezetői részvétel …stb)
vezetői értékelés a jóváhagyott, az önértékelési lappal megegyező értékelési lapon
vezetői interjú a pedagógussal
megállapodás a pedagógus és a vezető között az értékelés eredményéből következő pedagógusi feladatokról
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5.4.6. Az értékelés eredménye
A minősítés során az egyes minősítési szempotok értékelésekor a következő pontszámok adhatók
a.
b.
c.
d.

kiemelkedő minősítés három pont,
megfelelő minősítés kettő pont,
kevéssé megfelelő minősítés egy pont,
nem megfelelő minősítés nulla pont.

Pedagógus értékelésének összesítése:
Szempont

Pont

1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges
szakmai ismeretek
2. A munkakör ellátása során végzett szakmai,
gyakorlati munka

3. A szakmai munkával kapcsolatos
problémamegoldóképesség

4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és
hivatástudat
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5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság,
szorgalom, igyekezet

ÁTLAG

Vezetői megbízáshoz/munkakörhöz kapcsolódó értékelés összesítése:
Szempont

Pont

1. A vezető által irányított szervezeti
egység/intézmény munkájának színvonala

2. A vezető által irányított szervezeti
egység/intézmény munkavégzésének szervezése

ÁTLAG
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A minősítés eredményeképpen az alábbi besorolást kaphatja a pedagógus:
a.
b.
c.
d.

kiválóan alkalmas,
alkalmas,
kevéssé alkalmas,
alkalmatlan

5.4.7. Az értékelés (minősítés) gyakorisága




Alap értékelés
Rendes értékelés (az alapértékelés elvégzése után kétévente)
a közalakalmazottat minősíteni kell:
- Kinevezett, illetőleg megbízott vezetőként a vezetői kinevezést vagy megbízást követő második év elteltével, valamint a meghatározott idejű
magasabb vezetői vagy vezetői megbízás lejárta előtt legalább három hónappal,
o
o
o
o

a várakozási idő csökkentése előtt, kivéve, ha kötelező a várakozási idő csökkentése,
a garantált magasabb összegű illetmény megállapítása előtt,
a jogviszony létesítésekor a garantált illetménynél magasabb összegű illetmény megállapításakor, illetve,
kérésre, llegkorábban a közalkalmazotti jogviszonyának keletkezését, illetve a korábbi minősítését követő három évet követően, illetve
közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésa esetén,
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o
o

címadományozást megelőzően,
gyakornoki ideje alatt a gyakornoki idő hónapjának lejártában

5.4.8. A pedagógus értékelésének (minősítésének) eljárásrendje
1. Az intézmény által elfogadott, a minőségirányítási program mellékletében elhelyezett, önértékelési lap kitöltésével a pedagógus önértékelést végez.
2. Az intézmény vezetője, vagy az értékelt, ezzel a feladattal megbízott közvetlen felettese, a vezető-helyettesek, tagintézmény-vezetők, szakmai
vezetők véleményének kikérésével elkészíti a pedagógus vezetői értékelését az önértékelési lappal megegyező értékelő lapon.
3. Az önértékelés és a vezetői értékelés eredményének alapján a vezető elkészíti összesített értékelést, amely a pedagógus önértékeléssel kialakított
összes pontszámának 40% + a vezetői értékelés során kialakított összes pontszám 60% -a.
4. A pedagógus áttanulmányozza az összesített értékelést, amelyhez szöveges megjegyzést fűzhet.
5. Vezetői interjú keretében az intézmény vezetője (illetve az erre a feladatra felhatalmazott közvetlen felettes) feltárja a két értékelés esetleges
eltérésének okait, valamint meghatározza a pedagógus tevékenységében a fejlesztendő területeket
6. A fejlesztendő területekről a vezető és a pedagógus megállapodást köt.
7. Az alkalmatlan értékelést kapott pedagógus fejlesztésével, esetleges szankcionálásával kapcsolatos feladatokról a vezető dönt
8. Az összesített értékelés, kiegészítve az esetleges írásbeli megállapodással, vezető aláírásával válik érvényessé.
9. A pedagógus átveszi az értékelést, az átvételt aláírásával hitelesíti
10. Az értékelés egy példánya a pedagógus személyi anyagába kerül elhelyezésre
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A közalkalmazott értékelésének eljárásrendje

Feladat

Határidő

Felelős

Dokumentum

1. Az önértékelési lap kitöltésével a pedagógus önértékelést végez.

Május 20.

Minőségügyi
vezető

Önértékelő lapok

2. Az intézmény vezetője elkészíti a pedagógus vezetői értékelését.

Május 20.

Minőségügyi
vezető

Vezetői értékelő lapok

3. Az önértékelés és a vezetői értékelés eredményének alapján a
minőségügyivezető elkészíti összesített értékelést

Május 30.

Minőségügyi
vezető

Összesítő lapok

4. A pedagógus átnézi az összesített értékelést, amihez szöveges
megjegyzést fűzhet.

Június 7.

Minőségügyi
vezető, pedagógus

Feljegyzés

Tanévzáró
értekezlet

Tagintézményvezet
ő

Minősítési lap

5. Vezetői interjú keretében az intézmény vezetője feltárja a két értékelés
esetleges eltérésének okait, valamint meghatározza a pedagógus
tevékenységében a fejlesztendő területeket, melyek végre hajtásáról
vezető és a pedagógus megállapodást köt.
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A vezetők értékelése ugyancsak a fenti eljárásrend szerint történik azzal megszorítással, hogy a vezetői értékelést kizárólag az intézmény magasabb vezetője
végezheti el.
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6. Minőségirányítás az intézményben
6.1 A vezetés elkötelezettsége és felelőssége

A MIP kidolgozásában és működtetésében meghatározónak tarom az elkötelezettségemet,
hitvallásomat a célok megvalósítását segítő partnereimet.

Mint az intézmény vezetője, kinyilvánítom teljes elkötelezettségemet:


A partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításában az intézmény minden szintjén,
a programot megfelelően működtetem, az alkalmazotti kör teljes támogatásával,
együttműködésével kiépítem: az együttműködésnek önismereten, közös célokon és
érdekeken, összehangolt módszereken kell alakulnia.
 A minőségpolitika és a minőségcélok meghatározását, betartását, elérését rendszeresen
felülvizsgálom.
Vállalom, hogy a kiépített és működtetett minőségrendszert fenntartom és folyamatosan
tökéletesítem a partneri elégedettség megtartása és javítása céljából.

6.2 A minőségirányítás rendszere
2011 szeptemberétől az intézmény minőségirányítását



támogató szervezet vezetője
igazgató, tagintézmény vezetők végzik

Szervezeti jogosítványok:
A támogatói szervezet vezetőjét igazgatóhelyettesi jogkörrel ruházom fel a minőségbiztosítással
összefüggésben.
Feladata:










Minőségbiztosítás rendszerének működése és a feltételek biztosítása.
Információk számítógépes feldolgoztatása.
Minőségbiztosítás képviselete.
Továbbképzéseken való részvétel.
Beszámolás a minőségbiztosítási tevékenységekről vezetőin és
iskolatanács ülésein.
Minőségbiztosítási folyamat dokumentálása
Informatika bázis kialakítása
Információk számítógépes feldolgozása
Minőségi körök tagjainak felkérése.

A céloknak, feladatoknak megfelelően az intézményben minőségi körök működnek, melynek céljára a
TSZ-ben javaslatot és az igazgató a TSZ-tel való egyeztetések után erre külön megbízást ad.
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7.1 A Minőségirányítási Program nyilvánossága

Az elkészült dokumentációk hozzáférhetőek a P.P. és az MIP számára
megjelölt helyeken: az igazgatói irodában, a számítógépen.
Az egyéb dokumentumok az intézmény irattárában és a minőségügyi
dokumentációkban a Minőségi vezetőjének hozzájárulásával bárki számára
megtekinthető.
A mérési eredmények összegzését a TSZ évente nyilvánosságra hozza.

7.2 Intézményi Minőségirányítási Program felülvizsgálata

Minőségpolitika
Érvényesség

Minőségcél 5 év
1

Felülvizsgálat

Megjegyzés

Ideje

Módja

Szempontjai

Évente

Intézményvezetés

Megfelel-e a
fenntartói
elvárásoknak?

Minőségcél
2

Teljesülnek-e a
célok?

Minőségcél
3

Minőségfejlesztési rendszer
- Vezetés

5 év

évente

Önértékelés

Felelősség, HR,
Fenntartói
munkafeltételek ellenőrzés
tapasztalatai
Vezetés
alapján
tevékenysége

Munkatársi
elégedettség

Belső ellenőrzés

Külső ellenőrzés

Jogszerűség

Gazdálkodás

- Tervezés

Az egyes
dokumentumokban
szabályozottak
szerint

évente

Intézményvezetés

Az eredmények
megfelelnek-e a
PP, SZMSZ, OMIP
elvárásainak,
céljainak?

- Partnerek

5 év

évente

Intézményvezetés

Partnerek
elégedettsége,

Partnerazonosítás,
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igényeinek
mérése,
módszerei.

kommunikáció

Partneri igények
megjelennek-e a
célokban?
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Mérés, értékelés
- Tanulói
teljesítmény

Munkaközösség
vezetők

Ismételhetőség,
összehasonlíthatóság.
Történt-e intézkedés a mérés
eredményei alapján?

- Intézményi
önértékelés

Fejlesztő csoport

Összhangban van-e az ÖMIPpel
Ismételhetőség,
összehasonlíthatóság
biztosított-e?
Történt-e intézkedés a mérés,
értékelés eredményei alapján?

Szabályok betartása.
Munkatársak értékelése.
Intézményvezetés

Működtetés
- Fejlesztő
szervezet

1 év

évente

Intézményvezetés

Fejlesztő csoportok
tevékenysége.
Munkatársak tájékozottsága,
bevonásának mértéke.
Szabályok betartása.

- Fejlesztési célok

1-5 év

évente

Intézményvezetés

Összhangban van-e a
jövőképpel
Erősségek – gyengeségek
tisztázottak-e?
Mérések, értékelések
eredményeivel megfelelően
alátámasztottak-e?
Prioritások meghatározottake?
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- Intézkedési terv

1-5 év

- fejlesztés
intézményesítése

évente

évente

Fejlesztőcsoport

Tartalmazza:

Intézményvezetés

 Feladatokat
 Erőforrásokat
 Határidőket
 Felelősöket
 Elvárt eredményt
 Mérési módot
Megvalósulás
Korrekció szükségessége

A felülvizsgálat célja:






Igazolni, hogy megfelelően működik a minőségirányítási program,
Meghatározni, hogy az alkalmazottak a minőségirányítási program eljárásainak és
folyamatainak megfelelően dolgoznak,
Értékelni a helyzetet a tekintetben, hogy szükség van-e helyesbítő intézkedésekre,
Felmérni, és tájékoztatást adni a vezetés számára abban a kérdésben, hogy a
minőségirányítási program képes-e az intézmény minőségügyi célkitűzéseit teljesíteni.
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