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„ Minden gyermeket elfogadunk
olyannak, amilyen
- azzá neveljük, amivé válni képes
- annak érdekében,
hogy életesélyei a lehetıségeihez képest
a legjobbak legyenek.”
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„Mint minden ember, én is szükségét érzem annak,
hogy elismerjenek!”
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A Pápay Endre tagintézmény:
Makó városában 1948 szeptemberére nyúlik vissza a sajátos nevelési igényő gyermekekrıl
való gondoskodás.
1994-ben szakiskolai képzést indítottunk. Nevelıotthonunk 1998 januárjától diák - és
gyermekotthonként mőködik.
Gyermekotthonunkban a gyermekvédelmi szakellátások
keretében otthont nyújtó ellátást biztosítunk az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és
tartós nevelésbe vett gyermekek, illetve utógondozói ellátásban részesülı fiatal felnıttek
számára. Kollégiumunkban az intézménytıl távolabb élı tanulóinknak nyújtunk teljes körő
ellátást.
1999 júniusában vettük fel egykori igazgatónk, Pápay Endre nevét. Az ı emlékét, nevelési
elveit sok hagyománnyal igyekszünk megırizni.
2000-ben kezdıdött meg a lakásotthoni ellátási formák kialakítása.
Jelenleg intézményünk óvodás, iskolás és szakiskolás korú gyermek nevelést-oktatását,
gondozását látja el.
Az elmúlt évek kitartó és közös együttmunkálkodásának eredményeként elértük, hogy
jelentısen megváltozott megrendelıink körében az intézmény megítélése, társadalmi
elfogadottsága. Intézményünk alaptevékenységét új elemekkel sikerült bıvíteni, így
arculatunk formálásában meghatározóvá váltak a következı tevékenységek:
- óvodai ellátás ismételt biztosítása
- az általános iskolai oktató-nevelı munka színtereinek szélesítése
•
sokoldalú készség és képességfejlesztés egyéni és kiscsoportos formában
•
differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtás (fejlesztı pedagógus,
gyógytestnevelı, logopédus, pszichológus alkalmazása)
•
felzárkóztatás, tehetséggondozás
•
számítástechnikai ismeretek nyújtása
- szakiskolai képzés: OKJ-s végzettséget adó képzések folytatása (kerti munkás,
varrómunkás, kerékpárszerelı, asztalosipari szerelı szakmában)
• idegen nyelv oktatása a szakiskolában
• gyakorlókert mőködtetése
-

korai fejlesztés és a képzésre kötelezettek ellátása
értelmében akadályozott tanulócsoport indítása
fejlesztı iskolai csoport indítása
gyógypedagógiai módszertani feladatok felvállalása
egyéb tevékenységeink:
• alapfokú mővészetoktatás
célja:
- tehetséggondozás, (tehetségek felkutatása, kibontakoztatása, folyamatos
gondozása)
- felzárkóztatás, sérült készségek, képességek korrekciója
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-

•
•
•
•
•
•
•
•

integráció: sérült gyermekek ép gyermekekkel való közös
foglalkoztatása
formái:
- néptánc
- népi ének
- dramatikus színjáték
- képzı és iparmővészeti foglalkozások
modern tánc
- fotó és videó mőhely
utógondozás biztosítása a nagykorú fiataloknak
hagyományok teremtése: Pápay- név felvétele, Pápay – Napok szervezése,
Csongrád Megyei Mentálhigiénés Konferencia Szervezése, Szakmai
Kiadvány megjelentetése
Iskolaújság mőködtetése
„ Fogadj el!„ Alapítvány létrehozása az intézményünkben tanuló
gyermekek javára
Maros parti üdülınk üzemeltetése
Külföldi testvériskolai kapcsolatok kiépítése, ápolása
Hitoktatás biztosítása
Suli -rádió mőködtetése
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1. Fenntartói minıségpolitika
az ÖMIP-bıl az intézményünkre vonatkozó feladatok
Csongrád Megye Közgyőlése 10/2004.(II.26.)Kgyh. jóváhagyta Cs.M. Önkormányzatának
Közoktatási Minıségirányítási Programját (2004 – 2009) .
Csongrád Megye Önkormányzata elvárásai a következık az általa fenntartott
közoktatási intézmények rendszerével szemben:
- kiemelt figyelmet kapjon a sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók teljes körő
felderítése, a hatáskörébe tartozó esetekben gondozása, megfelelı ellátása és
fejlesztése (beleértve a hallássérült gyermekeket felderítı és szolgáló utazótanári
hálózat kiépítését és mőködtetését), a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek
tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás;
- a közoktatási intézmények nevelési és oktatási tevékenységükkel jól szolgálják
Csongrád megye szolgáltatási, ipari, mezıgazdasági és kulturális szükségleteit,
valamint hagyományainak megırzését és továbbadását;
- a középiskolák és a szakiskolák pedagógiai értékeiket és eredményeiket gazdagítsák, a
munkaerı-piaci igények képzésben való lehetséges megjelenítésével segítsék a
települések és a megye fejlıdését;
- a szakiskolák a tankötelezettség teljesítése érdekében hatékonyan segítsék az
oktatásból, képzésbıl kimaradók számának, arányának csökkenését;
- a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatás ellátását távlati tervezés alapozza meg,
hatékonyságát partnerközpontú mőködés segítse.”
„Mindezek érdekében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85.§ (7) bekezdése
alapján Csongrád Megye Önkormányzata a fenntartásában mőködı közoktatási
intézményekre vonatkozóan minıségirányítási rendszert vezet be, melynek keretén belül
komplex, összehangolt és folyamatos pénzügyi, tanügyi, munkaügyi, törvényességi
ellenırzést és értékelést végez, és ehhez szükség szerint szakértıi közremőködést biztosít. „
1.1 A fenntartói elvárásokkal kapcsolatos intézményi feladatok
A fenti célok elérése érdekében Csongrád Megye Önkormányzata közoktatási
intézményünkkel kapcsolatban a következı konkrét feladatokat fogalmazza meg:
Székhely intézményre vonatkozóan
„ Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
Fordítsanak kiemelt figyelmet a sajátos nevelési igénybıl eredı hátrányok csökkentését
szolgáló, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztı programok minél hatásosabb
végrehajtására, a tanulók személyiségének fejlesztésére.
A tanulók pedagógiai fejlesztésével érjék el, hogy az iskola végzıs tanulói fogyatékossági
szintjükhöz mérten képesek legyenek saját maguk ellátására, munkavállalásra.”
Tagintézményekre vonatkozóan
„1. Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, a
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
Tagintézménye
2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
Csongrádi Tagintézménye
Javítsák a kommunikációt a tanulók szüleivel gyermekeik fejlıdésérıl. Fordítsanak kiemelt
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figyelmet – a szükségesnek ítélt pedagógiai módszerek alkalmazásával – a dohányzás
térhódítása ellen, illetve visszaszorítása céljából a tanulók körében. Fejlesszék ki az
eredmények mérésének lehetıségét.”
„3. A Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és
Egységese Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Klúg Péter Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Egységese Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
Tagintézménye
• a makói Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény,
Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon, és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménnyel szemben támasztott elvárások:
Az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel,
illetve pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolatok fejlesztésével segítsék elı a
tanulók érdekeit veszélyeztetı problémák feltárását, majd megoldását.
A szakiskolai profil munkaerı-piaci igényekhez igazításával, a választék lehetséges
bıvítésével javítsák az iskolákból kikerülı fiatalok önálló, minél színvonalasabb
életkezdését.
A fenntartó minıségirányítási rendszerrel való kapcsolatunk
Célunk: a fenntartói és intézményi értékelési területek összekapcsolása.
Lépései :
- az elérendı célok kijelölése és egyeztetése;
- sikerkritériumok állítása.
ÖMIP-ben
szereplı
elvárások

Iskolai
tevékenységek

Dokumentumok

Sikerkritériumok

Indikátorok

Kiemelt
figyelem a
sajátos nevelési
igényő
gyermekek
felderítésére,
azok ellátására,
fejlesztésére

Szakmai
szolgáltatás
nyújtása:
- tanácsadás
- egyéni
fejlesztési. tervek
készítésében való
közremőködés
- habilitációs és
rehabilitációs
foglalkozások
tartása

Tanügyi
dokumentumok

A város és a
kistérség minél
szélesebb körben
veszi igénybe
szolgáltatásainkat

-A
partnerintézményekkel
megkötött megbízási
szerzıdések számának
növekedése.
- A foglalkozásokba
bevontak elégedettségi
mutatóinak
emelkedése

Gazdagítsuk
pedagógiai
értékeinket, a
munkaerı piaci
igények
képzésben való
megjelenítésével
segítsük a
megye
fejlıdését

A meglévı –
tapasztalatokon
alapuló –
pedagógiai
módszerek,
eljárások
átvétele,
elterjesztése a
kollégák körében
- tapasztalatcsere
jellegő
óralátogatás
- szakmai

Továbbképzésekrıl
készült audiovizuális
dokumentáció,
publikálás
intézményünk
évente megjelenı
szakmai
kiadványában

Megalapozott
szakmai tudással
rendelkezı
tanulók képzése

Az anyagi lehetıségek
függvényében az
önképzés és szervezett
továbbképzések
számának növelése
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A szakiskola
csökkentse az
oktatásból, a
képzésbıl
kimaradók
számát.

továbbképzéseken
való részvétel
- szakirodalom
figyelemmel
kísérése
Pálya-orientációs A pedagógiai
munka
programban
megerısítése

- Beiskolázásra
kerülı tanulók
számának
növelése
- Intézményünk
tanulómegtartó
képességének
növelése
- Képzésbıl
kimaradók
számának
csökkentése

- Nyíltnapok
szervezése
- Prezentáció a
városban és a
térségben
- Pályaválasztási
segítségnyújtás

Az intézménnyel kapcsolatos konkrét fenntartói elvárások
ÖMIP-ben
szereplı
elvárások
1. Az illetékes
gyermek és
ifjúságvédelmi,
szociális és
egészségügyi
intézményekkel,
illetve pedagógiai
szakszolgálatokkal
való kapcsolatok
fejlesztésével
segítsük elı a
tanulók érdekeit
veszélyeztetı
problémák
feltárását, majd
megoldását.
2. A szakiskolai
képzési profil
munkaerı-piaci
igényekhez
igazításával, a
választék
lehetséges
bıvítésével
javítsuk az
iskolából kikerülı
fiatalok önálló,
minél
színvonalasabb
életkezdését.

Iskolai
tevékenységek

Dokumentumok

Sikerkritériumok Indikátorok

A makói
Családsegítı és
Gyermekjóléti
Szolgálat
családgondozója
a felmerülı
igényeknek
megfelelıen
intézményünkben
nyújt segítséget a
problémák
megoldásában.

A gyermekvédelmi Partnerek
felelıs
bizalmának
erısödése
munkaterve, a
veszélyeztetettséget
jelzı lap.

Sikeresen
megoldott
problémák
számának
gyarapodása.

- A felmért
partneri
igényekhez való
alkalmazkodás
- Profilbıvítés a
hiányszakmák
irányába

A partnerekkel
folytatott
megbeszélésekrıl
készített
emlékeztetık

A munkába
állt tanulók
száma

Sikeres
beilleszkedés a
munka világába
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2. Minıségpolitikai nyilatkozat
2.1 Tapasztalataink, múltunk a minıségbiztosítás terén
Székhely intézményben
A 2001-ben kiegészített Pedagógiai programunk alapján a 2001/2002-es tanévben
megkezdtük a partnerközpontú mőködés kiépítését a Comenius I. program útmutatásai
szerint. Az eltelt két tanévben elvégeztük a partnerek azonosítását, a partneri igény-és
elégedettségmérést, az irányított önértékelést.
Eredményeink: Nyitott önértékelés során megfogalmaztuk jövıképünket, partnerlistával
rendelkezünk, intézkedési terveket dolgoztunk ki a folyamatok szabályozására, mindezt 4 fıs
minıségi kör (minıségfejlesztı munkacsoport) mőködteti.
Tagintézményekben
2002. szeptemberében megkezdtük a Comenius 2000 Közoktatási Program I.
(partnerközpontú) modelljének kiépítését, bevezetését, alkalmazását. A minıségfejlesztési
tevékenységünket az oktatási minisztérium által finanszírozott tanácsadó segítette.
A projekt megvalósítása magába foglalta: a bevezetı képzést, az érdekelt felek azonosítását,
az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének felmérését és az irányított önértékelést.
A modellépítés folyamatáról 5 munkajelentésben folyamatosan tájékoztattuk az OM
Comenius Programigazgatóságát.
A támogatott program mőködtetése, a partnerközpontú mőködés bevezetése 2004. áprilisában
fejezıdött be.
Azóta is hangsúlyos szerepet kap a modell fenntarthatóságának biztosítása. Valamennyi
intézményegységünkben minıségi körök, támogató szervezetek mőködnek folyamatosan.
Törekedtünk a partnerközpontú modell kialakításában nyert tapasztalataink beépítésére az
IMIP-ba.
2. 2 Minıségpolitikai nyilatkozat
Székhely intézményben
Küldetésnyilatkozat: „ Minden gyermeket elfogadunk
olyannak, amilyen
-azzá neveljük,amivé válni képes
-annak érdekében,
hogy életesélyei a lehetıségeihez képest
a legjobbak legyenek.”
A minıségpolitika a kitőzött céloknak való megfelelés.
Intézményünk a sajátos nevelési igényt tekintve értelmileg akadályozott (továbbiakban:
SNI) gyermekek nevelését, oktatását, habilitációját-rehabilitációját kívánja megvalósítani a
fogyatékkal élı gyermekekkel kapcsolatos partneri elvárások, társadalmi igények figyelembe
vételével.
Célunk, hogy belsı és külsı partnereink elégedettek legyenek az intézmény általános és
speciális szolgáltatásaival annak ismeretében, hogy a szabad iskolaválasztás nálunk nem
érvényesül.
Arra törekszünk, hogy Csongrád megyében a speciális közoktatási feladatunkat- a jelenlegi
korszerőtlen infrasruktúrális és tárgyi feltételek ellenére- magas szakmai színvonalon lássuk
el, megırizve ezzel több, mint fél évszázados hagyományainkat és a gyógypedagógiában
országosan kivívott jó hírnevünket.
A minıségfejlesztés és értékelés során elsıdleges szempont, hogy az intézményünkben
folyó gyógypedagógiai fejlesztés mennyire képes igazodni a SNI gyermekek speciális
igényeihez.
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Elsısorban az SNI tanulók képességfejlesztésére, habilitációjára, rehabilitációjára, komplex
általános fejlesztését célzó gyógypedagógiai tevékenység megvalósítására törekszünk az
életkori sajátosságok és a sajátos nevelési igénybıl eredı egyéni képességek figyelembe
vételével.
Tevékenységünket különleges szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri
igényeknek megfelelıen a teljes munkatársi kör odaadó munkáján keresztül szeretetteljes,
kiegyensúlyozott légkörben végzünk.
Segítünk abban, hogy tanulóink harmonikus, kiegyensúlyozott, -egyéni képességeikhez
mérten- a felnıttek világában a társadalomban is boldogulni tudó emberekké váljanak.
Mindezeket -jól felkészült, széleskörő pedagógiai kompetenciákkal bíró,
-szakmailag igényes,
-megújulásra képes, innovatív szemlélető,
-a minıség iránt elkötelezett,
-segítıkész munkatársakkal
és a velünk együttmőködı szülıkkel valósítjuk meg.
A minıségnek a mindennapi munkafolyamatok részeként kell érvényesülni.
„Akkor jó a tanítás, ha az ember úgy is tesz, ahogy beszél” (Szabó Ignác)
Tagintézményekben
Küldetésnyilatkozat:
„Mint minden ember én is szükségét érzem annak, hogy elismerjenek!”
A Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon vezetése
és minden pedagógusa, technikai és adminisztratív dolgozója elkötelezett a minıségi munka
iránt.
Az óvoda fı feladatának tekinti a 3-7 éves középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek életkori
és egyéni sajátosságainak, eltérı fejlıdési ütemének szem elıtt tartásával, a harmonikus
személyiségfejlesztést, az iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség
kialakítását.
Olyan óvodába várjuk a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekeket, ahol szeretetben,
otthonos, derős, nyugodt légkörben, biztonságban tölthetik egész napjukat, személyiségüket
fejlesztı játékok közt válogathatnak és sajátos gyermekszemlélető óvónık, dajkák nevelik
ıket. A szellemiség feleljen meg a szülık és a gyermekek igényeinek, érdekeinek.
Az iskola világnézeti elkötelezettség nélkül a sajátos nevelési igényő (tanulásban és értelmileg
akadályozott) tanulók képességeihez alkalmazkodva a kor szellemének és a makrotársadalmi
elvárásoknak megfelelı nevelésben, képzésben részesíti tanulóit. Ennek megfelelıen
intézményünk tevékenységének középpontjában a sajátos nevelési igényő tanulók érdekeit,
társadalmi beilleszkedésük segítését és a munkaerıpiacon történı elhelyezkedésüket
megkönnyítı minıségi nevelı-oktató munka áll.
Ezért fontosnak tartjuk a tanulók, a szülık, a társadalom igényeinek feltárását. Éppen ezért
arra törekszünk, hogy:
- diákjaink adottságainak, képességeinek megfelelı nevelésben-oktatásban
részesüljenek
- a modern társadalmi igényeknek megfelelıen felkészültek legyenek (idegen nyelv,
számítógépes ismeretek) akár továbbtanulásra, akár az önálló életvitelre.
- a ránk bízott gyermekeknek segítséget nyújtsunk abban, hogy pszichés eredető
- magatartászavaraik csökkentésével kiegyensúlyozott, teljes értékő emberekké
váljanak, hiszen mottónk is ez:
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„Mint minden ember én is szükségét érzem annak, hogy elismerjenek!”
Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek
megfelelıen szeretetteljes légkörben végzünk. Fontosnak tartjuk tehát, hogy tanulóinknak
olyan pozitív környezetet teremtsünk, ahol megtanulható a felnıttek példamutatása révén is az
egyéni, kultúrált véleményformálás és a közösségi életforma.
Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minıség iránt
elkötelezett, segítıkész, a munkahelyüket megbecsülı, munkakörülményeivel elégedett, az
intézmény hagyományait és szabályzatait tiszteletben tartó munkatársakkal valósítjuk meg.
Céljaink elérésében számítunk partnereink együttmőködésre is. A hatékony mőködés
érdekében fontosnak tartjuk az egyes folyamatok ellenırzését, értékelését, fejlesztését.
A Pápay Endre és Klúg Péter Tagintézményekben a partneri elvárásokhoz igazodó minıségi
munka alapkövetelmény.
Arra törekszünk, hogy intézményeink a térség meghatározó szakmai centrumává váljék.
Minıségpolitikánk lehetıvé teszi a környezettıl való elınyös különbözıség elérését, mely
intézményünk jövıjének záloga.

A minıség érdekében a székhely és tagintézményekben korábban bevezetett
minıségirányítási rendszereket a jövıben is mőködtetjük!
2.3 Intézményi jövıkép
Székhely intézményben
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy intézményünk:
szemléletében modern, az európai normákat és esélyegyenlıséget szem elıtt tartó,
országosan elismert, széleskörő gyógypedagógiai és terápiás szolgáltatást nyújtó,
biztonságos fejlesztı környezet legyen,
-

-

amely biztosítja sajátos nevelési igényő tanulóinak az esélyegyenlıséget,
akadálymentes környezetet
amely a sajátos nevelési igénybıl fakadó egyéni igényeket, szükségleteket a lehetı
legteljesebb mértékben kiszolgálja
amelyben a szakmai felkészültség és az igényes munkavégzés a meghatározó, amelynek
legfıbb összetartó ereje a MI tudat, legfıbb erénye a toleráns és terápiás szemlélet
valamint a kiemelkedı munka méltó megbecsülése.
amely ápolja hagyományait, épít munkatársai tapasztalataira, amelyben követelmény a
sokrétő magas szintő felkészültség,
ahol a fogyatékkal élı SNI gyermekek valamint a dolgozók egyaránt biztonságban
érezhetik magukat
amely sikeres pályázatokkal és forrásbıvítéssel folyamatosan növeli anyagi lehetıségeit
amely minıségi gyakorlóterepet nyújt a gyógypedagógus-képzés számára
amelyet együttmőködésre kész, elkötelezett vezetık irányítanak a vonatkozó törvények
és jogszabályok szellemében.
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A Pápay Endre székhelyintézmény minıség céljai:
Rövid távú célok:
• A konszenzuson alapuló helyi minıségértelmezést szem elıtt tartva folyamatosan
mérjük, ellenırizzük és értékeljük az intézményünkben folyó munkát. Ebbéli
tevékenységünk részletes kifejtése az intézményi minıségfejlesztési rendszerben kerül
kidolgozásra.
• Fokozottan figyelemmel kísérjük fennálló kapcsolatainkat az illetékes gyermek- és
ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, pedagógiai szolgálatokkal..
Bıvítjük az együttmőködési lehetıségeket.
• Biztosítjuk tanulóinknak a képességeiknek, tehetségüknek megfelelı minıségi oktatást
• Hangsúlyt fektetünk a hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatására
• Biztosítjuk minden gyermek és fiatal felnıtt számára a jó iskolai közérzetet, az
emocionális biztonságot és ıszinte személyközi kapcsolatot.
• Tanulóinkat olyan ismeretek birtokába juttatjuk, amely segíti ıket a pályaválasztásban,
a továbbtanulásban.
• Lehetıséget teremtünk tehetséges tanulóinknak, gondozottjainknak a hazai és esetleg
külföldi versenyeken való részvételre.
• Törekszünk gyermekeink részére táborozási lehetıséget biztosítani.(önerıbıl és
pályázatok révén)
• Segítséget nyújtunk gondozottjaink önálló életkezdéséhez, a társadalomba való
beilleszkedéséhez.
• Kiemelt célunk jó hagyományaink ápolása, és új hagyományok teremtése.
Hosszú távú célok:
• Az intézményben dolgozók szakmai felkészültségének emelése érdekében minél több
kolléga számára biztosítsuk a szervezett képzésben való részvételt.
• A párbeszéd, a széleskörő konszenzuskeresés, a nyitottság legyen az intézményi
kommunikációnk alapja.
• Az EU- konformitás megvalósítása az oktatás- nevelés minden területén
• Oktatási kínálatunkat és a szakiskolai képzés profilját a munkaerı piaci igényekhez
igazítjuk, a választék lehetséges bıvítésével igyekszünk elısegíteni az intézménybıl
kikerülı fiatalok sikeres életkezdését.
• Elıtérbe helyezzük azoknak a pedagógiai módszereknek az alkalmazását, melyek
segítségével a gyermekek szocializációja, normakövetése, erkölcsi fejlıdése
eredményesebbé, sikeresebbé válik.
• Az újításaink megvalósításában a lépésenkénti bevezetést tartjuk szem elıtt, a tanulók,
az intézmény lehetıségeinek figyelembe vételével.

13

• Gyermek és lakásotthonainkban élı gondozottjaink számára családmodellt nyújtunk.
• Változatos foglalkozási formákat alkalmazunk a rekreáció, a szabadidı hasznos
eltöltése, a tehetséggondozás és az integráció érdekében.
• Folyamatos célunk a környezetvédelemre, a környezettudatos magatartás kialakítására
és az igényességre való nevelés.
• Törekszünk a minıségi oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek, berendezések,
felszerelések biztosítására.
• A különbözı pályázatok nyújtotta lehetıségek kihasználása.
• Racionális, takarékos, átlátható forrás felhasználás (pénz, humán és infrastrukturális),
a forrásfelhasználás hatékonyságának folyamatos követésével és optimalizálásával.
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2/4 Az intézet szervezeti és vezetési sémája
Kozmutza Flóra Általános Iskola,
Szakiskola
Hódmezıvásárhely
Székhely intézmény
Igazgató

Igazgatóhelyettes

Gyakorlati
oktatás vez. (0,5)

Gyermekotthon
vezetı
Kollégiumvezetı

Kozmutza Flóra Ált. Iskola
Tagintézménye
Csongrád
Tagintézményvezetı

Rigó Alajos Általános Iskola,
Szakiskola
a Kozmutza F. Tagintézménye –
Szentes
Tagintézményvezetı

Iskoláért felelıs
kollégiumvezetı

Gazdaságvezetı

I.Gyermekotthon

II.Gyermekotthon

vezetı ig.h.

szakmai vezetı

igazgató
helyettes

Pápay Endre Általános Iskola,
Szakiskola a Kozmutza Flóra
Tagintézménye – Makó
Tagintézményvezetı

Gyakorlati
oktatásvezetı

Szakmai
vezetı

Gyakorlati
oktatás vezetı
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3. Minıségirányítási rendszer
3.1 Minıségcélok
Székhely intézményben- szervezeti célok
1. Jól felkészült, gyógypedagógiai szemlélető, az új módszerek, terápiás eljárások
megismerésére és alkalmazására kész, megújulásra képes legyen a tantestületünk.
2. Pedagógusaink és minden Munkatársunk munkája során legyen a minıség iránt
elkötelezett, segítıkész és kooperatív a partnereink irányában.
3. Munkatársaink megfelelı toleranciával és alkalmazkodással fogadják el a jelenlegi nehéz
munkakörülményeiket és lehetıségeik függvényében tegyenek meg mindent annak
érdekében, hogy a következı években is minıségi változás következzen be.
A szervezeti mőködésre vonatkozó célok az adott folyamatszabályozások elején jelennek
meg.
Tagintézményekben
A partnerek igényeinek megismerése, elvárásaiknak beépítése a nevelı-oktató munkába,
folyamatos információcsere az elért eredményekrıl.
A folyamatos fejlıdést biztosító minıségcéljaink feleljenek meg nevelésprogramunk
pedagógiai céljainak.
Sikerkritériumok:
Hiteles és bevált mérıeszköz alkalmazása a méréshez.
A partnerek 70%-a visszajelez.
Indikátorok:
A visszaadott partneri mérési lapok számának változása.
A szöveges vélemények minıségi változása.
A megkérdezettek válaszadási hajlandósága.
Elvárások, megvalósítható elvárások aránya.
A megvalósítás idıtartama: 3 év.
A strukturált oktatási rendszer mőködtetése, kínálatának folyamatos fejlesztése,
pedagógiai szakszolgálat kialakítása.
Sikerkritériumok:
A partneri igények megismerése után az igények kielégítése.
Indikátorok:
A változások száma a jelzett idı alatt.
A megvalósítás idıtartama: 3 év.
Az intézmény által képviselt értékek kiépítése a napi nevelési-oktatási gyakorlatba.
Sikerkritériumok:
A mérések – értékelések alkalmával kimutatható pozitív változás.
Indikátorok:
Csak a konkrét mérés ismeretében határozható meg, nem minden esetben
számszerősíthetı.
A megvalósítás idıtartama: folyamatos.
Megfelelı képzettségő alkalmazotti kör kialakítása.
Sikerkritériumok:
100%-os szakos ellátottság a nevelıtestületben.
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Évente legalább két tantestületi továbbképzés.
A továbbképzési terv teljesítése.
Indikátorok:
Az alkalmazottak megfelelı képesítése.
A hiányzó szakemberek megfelelı pótlása.
A továbbképzések fajtái, területei, a továbbképzéseken részt vettek száma.
A megvalósítás idıtartama: folyamatos.
Nyitottság és önfejlesztés az alkalmazottaknál.
Sikerkritériumok:
Rendszeres módszertani továbbképzés.
Részvétel évente szakmai továbbképzéseken, tapasztalatcserén.
Belsı képzések szervezése.
Indikátorok:
Továbbképzéseken és önfejlesztı foglalkozásokon résztvevık számának emelkedése.
A megvalósítás idıtartama: folyamatos.
Szervezeti kultúra fejlesztése.
Sikerkritériumok:
Klímateszttel kimutatott pozitív változás.
Indikátorok:
Klímateszttel mért változások.
A megvalósítás idıtartama: 3 év.
Intézményi szintő értékelési rendszer mőködtetése.
Sikerkritériumok:
Az értékelési, mérési rendszer jól mőködik, a tapasztalatok hasznosíthatóak,
beépíthetık.
Indikátorok:
Az értékelések, mérések száma.
Az elemzésrıl készült dokumentumok.
Visszacsatolás az egyes értékelések eredményességére vonatkozóan.
Hozzáadott értékek egyénre szabott elemzése.
A megvalósítás idıtartama: 4 év.
Az iskola partnereinek és munkaerı-piaci kínálatának megfelelı szakképzési irányok
kialakítása.
Sikerkritériumok:
A választható szakmák számának bıvülése a munkaerı-piaci keresletnek megfelelıen.
Indikátorok:
A szakmát szerzett és elhelyezkedett tanulók arányának %-os növekedése.
A megvalósítás idıtartama: folyamatos.
Hasznos és fejlesztést produkáló szabadidıs és tanórán kívüli tevékenység kialakítása.
Sikerkritériumok:
A szabadidı érdeklıdésnek megfelelı hasznosítása.
Tanulmányi versenyek, szabadidıs programok szervezése.
Indikátorok:
A partneri igények kimutatása felméréssel.
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Tevékenységek, programok számának, kínálatának változása (tanulmányi
kirándulások).
A résztvevık számának emelkedése.
A megvalósítás idıtartama: folyamatos.
Együttmőködés a helyi, a kistérségi és a megyei intézményekkel, szervezetekkel.
Sikerkritériumok:
További mőködı kapcsolat a kistérség/megye iskoláival, intézményeivel,
szervezeteivel.
Mőködı kapcsolat a város/megye intézményeivel, szervezeteivel.
Indikátorok:
Közös továbbképzések, programok számának változása.
Együttmőködési megállapodások száma, jellege, azok változása.
A megvalósítása idıtartama: folyamatos.
Nemzetközi kapcsolatok kialakítása.
Sikerkritériumok:
Kapcsolat kialakítása hasonló típusú külföldi intézményekkel.
Indikátorok:
Az elsı tapasztalatszerzı kirándulások.
A megvalósítás idıtartama: 2 év.
A tanulókkal történı egyéni bánásmód, egyénre szabott differenciálás, egyéni
képességekre alapozott fejlesztés.
Sikerkritériumok:
Egyéni, személyre szabott fejlesztés növelése.
Indikátorok:
A tanórák hány százalékában folyik differenciált oktatás?
A pedagógusok hány százaléka alkalmaz differenciáló módszereket?
A tanulók hány százalékának emelkedik a differenciálás hatására a tanulmányi
eredménye?
A megvalósítás idıtartama: folyamatos.
A sajátos nevelési igényő tanulók tehetséggondozása, felzárkóztatása, habilitációja,
rehabilitációja.
Sikerkritériumok:
A sajátos nevelési igényő tanulók beilleszkedése a közösségbe.
Az egyéni differenciálás hatására a sajátos nevelési igényő tanuló felzárkózik, illetve a
kiemelkedı képességek tovább fejlıdnek.
Indikátorok:
A tehetséggondozás, felzárkóztatás hatására javul a tanulók iskolai teljesítménye.
Habilitáció, rehabilitáció hatására a tanulók személyisége fejlıdik,
viselkedéskultúrájuk javul.
Megvalósítás idıtartama: folyamatos.
A tanulók tanórai és egymás közötti magatartását érintı szociális, lelki és érzelmi
képességeinek fejlesztése, tőrıképességük erısítése.
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Sikerkritériumok:
A tanulók elfogadják és betartják az iskola írott (Házirend) és íratlan szabályait. A
tanulók elfogadják másságukat, egymás iránti segítıkészségük kialakul és fejlıdik.
Indikátorok:
Klímateszttel mért változások.
Megvalósítás idıtartama: folyamatos.
Folyamatos minıségjavítás a tanulói teljesítmények kontrollálásával – mérés
segítségével.
Sikerkritériumok:
Tanulóink képességeiknek, adottságaiknak megfelelıen egyenletesen teljesítenek.
A tanulók iskolai teljesítménye javulást mutat.
A pedagógus változatos módszereket alkalmaz.
Indikátorok:
A tanulók iskolai teljesítménye egyenletes, illetve javul.
A megvalósítás idıtartama: folyamatos.

3.2 A vezetés elkötelezettsége és felelıssége
Cél: Az intézmény vezetése biztosítja
-a minıség iránti elkötelezettségét,
-a mőködés rendjét,
-a folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúra fejlesztésekhez szükséges
erıforrásokat
a partneri elvárásoknak megfelelıen, a külsı és belsı jogrendszer és szabályozók elıírásainak
betartásával, a minıségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program ötévenkénti
felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, a 4 évenkénti irányított önértékelés
lebonyolításával.
A Pápay Endre és Klúg Péter tagintézmény tekintetében:
Az intézmény munkatársai felelısséget viselnek a minıségpolitika megvalósításáért, a
minıségcél eléréséért, a minıséget befolyásoló folyamatok elıírásszerő végrehajtásáért.
Minden munkatársnak joga és kötelessége a szolgáltatásaink bármely fázisában észlelt, a
minıséget károsan befolyásoló jelenségeket.
felismerve azokat a hatáskörrel felruházott kollégáknak jelezni. Joga és kötelessége a
megszüntetésre vonatkozóan javaslatot tenni.

3.2.1 Jogszerő mőködés
Jogi szabályozók hozzáférhetısége, megismerése, betartása
Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes mőködését
szabályzó jogi dokumentumok, különbözı szintő rendeletek, a fenntartó önkormányzat,
valamint az intézmény belsı szabályozói hozzáférhetık legyenek, azokat az intézmény
alkalmazottai megismerjék és betartsák. (megtekinthetık: igazgatói, igazgatóhelyettesi,
gazdaságvezetıi irodákban, tanári szobában)
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A hozzáférhetıség biztosítása
Az intézményi mőködést szabályozó külsı jogrendszer elemei, a törvények és a különbözı
szintő rendeletek megtekinthetık a CD jogtárban. A jogtár tartalmát –elıfizetés alapjánfolyamatosan frissítjük és aktualizáljuk.
Az Oktatási Közlöny, valamint a Magyar Közlöny nyomtatott formában biztosítja az
információk hozzáférhetıségét. Ezek egy-egy példánya az igazgatói, illetve a gazdasági
vezetıi irodában találhatók meg. További jogi információt biztosítanak a folyamatosan bıvülı
Korszerő iskolavezetés, Jogalkalmazás a közoktatásban, az Iskolaszolga és a Pedagógusok
Jogi Értesítıje kötetei.
A megismerés biztosítása
Az intézményben helyi eljárásrend alapján biztosított a jogi dokumentumok megismerése:
A közlönyökben, illetve a postai levél vagy elektronikus levél formájában az intézményhez
érkezı információk tartalmát elsıként az igazgató tekinti át. A mőködést befolyásoló fontos
információt változó formában közzé teszi. Amennyiben az elıírások tartalma pedagógiai
jellegő, úgy megismertetési célból aktuális munkatársi értekezletek keretében a nevelıtestület
elé tárja.
Ezen kívül biztosítja az intézményben mőködı szakszervezet részére az újonnan megjelenı
jogszabályok munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos vonatkozásainak ismertetését.
Ha a szabályozás személyzeti ügyekkel, vagy az intézmény mőködtetésével kapcsolatos,
akkor azt a gazdasági vezetı hatáskörébe utalja.
Amennyiben valamely elıírás teljesítésére szők határidı áll az intézményvezetı, valamint a
gazdasági vezetı rendelkezésére, rendkívüli munkatársi értekezlet összehívását
kezdeményezik.
A friss információk megjelenésérıl folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást. A
jogszabályváltozásokkal foglalkozó továbbképzési anyagokat is egymás rendelkezésére
bocsátják.
A külsı és belsı jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg:
egyrészt a vezetıi ellenırzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott elıírások
betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó belsı
ellenıre rendszeresen.
másrészt az igazgató az érdekképviseleti fórumok – szakszervezet, közalkalmazotti
tanács – számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy
független belsı kontroll mőködését is lehetıvé teszi.
1.sz. melléklet: belsı szabályzatok listája

3.2.2 Tervezés
-stratégiai tervezés
Intézményünkben a stratégiai tervezés dokumentuma a Pedagógiai-és nevelési program,
mely tartalmazza az alapelveket és hosszú távú céljainkat, leírja pedagógiai folyamatainkat,
gyógypedagógiai specialitásainkat.
-éves tervezés a Munkaterv, a hosszú távú célok éves megvalósítási tervét
tartalmazza. Elkészítettük a vezetıi ellenırzés folyamatszabályozását, amely megjelöli a
mőködés azon területeit, melyet ellenırizni kíván, az ellenırzést végzı személyeket és a
felülvizsgálat módját.
A felelısségi mátrix tartalmazza az intézmény fı folyamatait és annak felelıseit. Az éves
értékelés eljárás felöleli az intézmény mőködésének értékelését és a javító és fejlesztı
tevékenységek eredményeit. Az irányított önértékelés eljárás az önértékelés minden területe
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(szervezeti kultúra, folyamatok szabályozottsága, folyamatos fejlesztés alkalmazása)
szabályozott.
Az éves tervezés eljárása kijelöli azokat a területeket, amelyeknél vezetıi beavatkozásra van
szükség, és meghatározza az ebbıl adódó feladatokat.
Intézményvezetés
Szabályozás eljárásokban
SorJelzés
Tartalmi meghatározás
Eljárás neve
szám
1.
3.2.2.1
A pedagógiai program felülvizsgálata
stratégiai tervezés
2.
3.2. 2.2
Az intézmény éves munkájának tervezése éves tervezés
3.
3.2.3
Adatgyőjtés,
tapasztalatgyőjtés
az vezetıi ellenırzés
6.3.3
értékeléshez, fejlesztéshez
4.
3.3
A szervezeti kultúra felmérése, fejlesztése irányított önértékelés.
5.
3.2.3.1
Az
intézmény
mőködésének,
éves értékelés,
szabályozásoknak
és
a
partneri beszámoló a fenntartó
elvárásoknak való megfelelés és a
felé
szükséges módosítások feltárása.
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3.2.1.1 STRATÉGIAI TERVEZÉS
A pedagógiai tervezés (a pedagógiai program felülvizsgálatának) folyamatszabályozása
A folyamat célja: Az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása.

START

Jogi
szabályozások

HPP

Támogatói
kör listája

1. A KT és szükséges törvényi
szabályozások megismerése
2. A HPP módosítandó, kiegészítendı területeinek számbavétele

3. Munkacsoportok létrehozása a

Azonosított
területek,
folyamatok
Megalakult
munkacsop.-ok

szabályozandó területekre
A
területekhez
rendelt
munkacsoportok

Munkacsoportok
listája

4. A területek szétosztása

Munkacsop
listája

5. Tantestület tájékoztatása a csop.–ok
megalakulásáról és az elsı olvasat
elıterjesztésének idıpontjáról

Jegyzıkönyv

6. A munkacsoportok elemzı munkája

Javaslat
a
módosításokra

a csoportok között

HPP
Jogi
szabályozások

HPP

7. A csoportok együttes és kölcsönös
megbeszélése, a módosító javaslatok
elfogadása

Módosító
javaslatok
Módosító
javaslatok,
kiegészítések

Hiányok
pótlása
Módosító
javaslatok,
kiegészítések

8. Tantestületi értekezlet az elemzı
munka és a módosító javaslatok
megvitatása

Javaslatok
elfogadása

Nem
m

Igen
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Igen
HPP
9. Módosítások, kiegészítések
beépítése a programba

Kiegészített
PP.

10. A módosított PP
elfogadtatása az iskolaszékkel
és a DÖK segítı ped.-sal

Jegyzıkönyv

Módosítások

Kiegészített
PP.
Törvényi
szabályozások

11. A teljes program ellenırzése,
összevetése a törvényi elıírásokkal
Kiegészített
PP.

A
kiegészített
PP
lexkomform

Nem

Igen

HPP
fejlesztési
módosításai

Jegyzıkönyv

12. Testületi vita

Elfogadott
HPP

Nem

Módosítások

Igen
Elkészült
HPP

Új HPP

13. A HPP-t megismerteti a
közvetlen partnerekkel

Jegyzıkönyv

14. Felterjesztés a
Cs.M. Önkormányzathoz
elfogadásra
STOP
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-A folyamat leírása1. A HPP felülvizsgálata 5 évenként illetve a tv.-i elıírásoknak megfelelıen történik. Elsı
lépésként az iskola vezetése áttanulmányozza a KT-t és az egyéb ide vonatkozó törvényi
szabályozásokat.
2. A kibıvített iskolavezetıség (m.k.vez., m.m.cs.) feltérképezi, majd azonosítja a HPP
módosításra, kiegészítésre szoruló területeit, ismerteti a tantestülettel.
3. Szeptember közepén megalakulnak a munkacsoportok a támogatói kör tagjaiból.
4. Szeptember végén a munkacsoportok felülvizsgálási témakört választanak maguknak.
5. Október elején az igazgató tantestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a
munkacsoportok megalakulásáról, és az elsı olvasat elkészítésének és elıterjesztésének
idıpontjáról.
6. A munkacsoportok október végéig elvégzik a kijelölt területek elemzését.
7. November közepéig a csoportok együttesen és kölcsönösen megbeszélik módosító
javaslataikat és összehasonlítják.
8. November közepén tantestületi értekezleten a munkacsoportok ismertetik elemzéseiket és
módosító javaslataikat, melyeket a tantestület megvitat.
9. Amennyiben a tantestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések
bekerülnek a programba. Ha korrekció szükséges, a munkacsoportok elvégzik azt egy
héten belül.
10. Az így kiegészített pedagógiai programot iskolaszéki ülésen elfogadtatjuk.
11. December közepén az iskolavezetés ellenırzi és összeveti a teljes programot a törvényi
elıírásokkal. Ha a kiegészített pedagógiai program megfelel a törvényi elıírásoknak,
akkor bıvíthetı. Amennyiben hiányok adódnak, a munkacsoportok pótolják.
12. Január közepén az igazgató testületi vitára és elfogadásra bocsátja a HPP fejlesztési
módosításait.
Ha a tantestület nem ért egyet a módosításokkal visszairányítja az adott munkacsoporthoz.
13. Elfogadás után, január végén a végleges programot az igazgató megismerteti közvetlen
partnereinkkel (szülık, gyerekek) különbözı fórumokon.
14. Az igazgató a második félév elején a módosított HPP-t felterjeszti a Cs.M.
Önkormányzathoz elfogadásra.
Pedagógiai program felülvizsgálatát az alábbiak szerint tervezzük:
Kötelezıen:
 a közoktatási tv. módosítása esetén annak elıírásai szerint
 középtávú feladatok megvalósulásának monitorozásaként: 5 évente
Nem kötelezıen:
 az igazgatói ciklus lejártakor

24

3.2.1.2 Az éves munkaterv elkészítése
A folyamat célja:
A munkaterv célja, hogy meghatározza az intézmény oktató-nevelı-habilitációs munkáját.
Szabályozza idıben és felelısökre lebontva az éves feladatokat.
A Pápay Endre és Klúg Péter tagintézmény tekintetében az éves munkaterv
Részei:
-

Az adott tanév fı feladatai , nevelési és oktatási célkitőzései
Az adott tanév személyi feltételei
Az adott tanév tárgyi és szervezeti feltételei
A tanév rendje
Nevelési értekezletek tervezete
Munkaközösségi tervek
Eseménynaptár a gyermekközösségi programokról és az iskolai rendezvényekrıl
Diák- önkormányzati éves munkaterv
Gyermek és ifjúságvédelmi feladatterv
Szülıi munkaközösségi tanévi program
Minıségbiztosítási ütemterv
Diák- és gyermekotthoni foglalkozások programjai
Fogadóórák ideje
Munkaterületek felelısei
Az intézmény dolgozóinak munkarendje
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-folyamatábraSTART
Tantárgy
felosztás
Az elmúlt
tanév értékelı
beszámolója

1. Tájékoztatás a nevelésioktatási célkitőzésekrıl

Mk-ek tanév
végi

Jegyzıkönyv

2. Személyi feltételek
aktualizálása

beszámolói
Partneri igényfelmérés
beszámolói

3. Tárgyi és szervezeti
feltételek aktualizálása

4/a. A DÖK segítı ped. és az ifj.
védelmi felelıs elkészíti a
munkatervet

Az adott év munkarendjérıl szóló rendelet
4. A mk.-ek meghatározzák a
célokat, célértékeket

DÖKseg.ped. és ifj,
védelmi munkaterv

5. Cselekvési terv a célok
eléréséhez, feladatok elosztása,
felelısök, idıkeretek az
ellenırzéshez, értékeléshez

Nem

6. A munkaközösségi terv
összeállítása, írásba foglalása

Munkaközösségi terv

7. A munkaközösségi tervek
értékelése

Javított, elfogadott
tervek

Tartalmilag,
formailag
megfelelı-e?

Igen
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8. Feladatterv elkészítése

DÖK
seg.ped., ifj.
védelmi terv

Feladatterv

A mk-ek
munkaterv
ei

9. Mérési terv elkészítése

10. Eseménynaptár
összeállítása

Kommunikációs
adatbázis

Nem

Mérési terv

Programfüzet

11. A tájékoztatási rendszer
megtervezése

Tájékoztatási rendszer

12. Az éves munkaterv
összeállítása, írásba foglalása

Az intézmény éves
munkaterve

13. A nevelıtestület elfogadja
az éves
munkatervet

Igen
14. A munkaterv elküldése a
fenntartónak, elhelyezése az
igazgatói irodában

STOP
-A folyamat leírása1. Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési
és oktatási célkitőzésekrıl, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai
elvárásairól.
2. Az alakuló értekezleten az intézményvezetı tájékoztatást ad a személyi feltételekrıl, a
tárgyi és szervezeti feltételekrıl és ismerteti a nyár folyamán történt fejlesztéseket.
3. A fentieket figyelembe véve a munkaközösségek az elsı megbeszélésükön meghatározzák
a célokat, célértékeket.
4/a. A DÖK, DÖK - képviselı pedagógus és az ifjúságvédelmi felelısök elkészítik éves
munkatervüket.
4. Ugyanezen a megbeszélésen a munkaközösségek cselekvési tervet állítanak össze a célok
eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az idıkereteket, felelısöket rendelnek
a feladatokhoz, azok ellenırzéséhez, értékeléséhez.
5. Szeptember 15-ig a munkaközösség-vezetık összeállítják, és írásba foglalják a
munkaközösségi terveket.
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6. Ezután a munkaközösségek értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag megfelelınek
tartják, akkor elfogadják és az igazgató elé terjesztik. Ha valamilyen igazítást javasolnak,
akkor az adott lépésnél beavatkozás szükséges.
7. Ezt követıen az igazgató a munkaközösségi munkatervek alapján szeptember 20-ig
elkészíti az iskola feladattervét, amelyben rögzíti az adott tevékenység idıpontját és
felelıseit is.
8. Ugyanakkor a munkaközösségi tervekkel összhangban az intézményvezetı elkészíti a
mérési tervet, amely tartalmazza a mérések várható idejét, szereplıit és felelıseit.
Tagintézményben
Az országos kompetenciamérés (amíg nem készül központi mérés-értékelés az
intézménytípusunkban tanuló gyermekek számára) minden év májusának második felében
kerül lebonyolításra az 1., 5., 9. évfolyamokon matematika, magyar, illetve a
munkaközösségek által kidolgozott témakörökben.
Lebonyolítása a munkaközösség-vezetık feladata. Az értékelés határideje a mérılapok
kitöltését követı 1 hét.
Intézkedési terv elkészítése során fel kell tárni azokat az okokat, amelyek a pedagógiai
tevékenység színvonalának elmaradásához vezettek. Az intézkedési tervben meg kell
határozni a feltárt okok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, illetve az ennek
végrehajtásához szükséges iskolafejlesztési programot.
9. Ezzel egy idıben az igazgató összeállítja a tanévben várható események naptárát.
10. Az aktualizált kommunikációs adatbázis szolgálja a tájékoztatási rendszer megtervezését.
11. Ezek után az igazgató összeállítja és írásba foglalja az iskola éves Munkatervét.
12. Szeptember 15-ig értekezleten a nevelıtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha
tartalmilag, formailag megfelelınek tarják, akkor elfogadják, ha nem akkor az adott
területen beavatkozás szükséges.
13. Szeptember 20-ig az igazgató egy példányt elküld a fenntartónak (Csongrád Megyei
Önkormányzat), egyet pedig elhelyez az igazgatói irodában és a tanári szobában.
3.2,3. Döntéshozatal
Az igazgató feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy a szervezet a programban
lefektetetteknek megfelelıen mőködjön.
Cél:
- a döntéshozatal rendjének kialakítása
- az optimális döntések meghozatala
A helyes döntéshez vezetı lépések:
-

a döntéshozatal alapjának meghatározása
a lényeges adatok összegyőjtése
az adatok elemzése
a lehetséges cselekvési irányok meghatározása
a lehetséges megoldásokkal kapcsolatos bizonytalansági tényezık meghatározása
a megoldási, döntési lehetıségek mérlegelése
egy cselekvési irány kiválasztása kísérletképpen

Döntéshozatali módszereink:
- Az igazgató egyoldalúan dönt a birtokában levı információk alapján
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- Az igazgató egyoldalúan dönt, de elıbb begyőjti a munkatársaktól a szükséges
információkat
- Az igazgató egyoldalúan dönt, de elıbb a beosztottak csoportja elé tárja a
problémát, és megismeri álláspontjukat (a döntés ezt tükrözheti is)
- A csoport hozza a döntést, a problémákat a csoport veti fel, és a tagok együtt
vitatják meg. A vezetı és a munkatársak közösen alakítják ki és értékelik a
javaslatokat, míg végül megegyeznek a megoldásban. Ez a kollektív döntés
érvényesül akkor is, ha az adott kérdésben eltér a vezetı álláspontjától.
Alkalmazott menete:
- Az információk megosztása a munkatársakkal
- Részvételük biztosítása a döntés elıkészítı munkálatokba
- Bevonásuk a döntéshozatalba és a változások tervezésébe
Döntéstámogató megoldások:
- a döntés-elıkészítı csoport feladata, hogy a vezetıi döntések elıtt segítsen
körülmények felderítésében, a lehetséges megoldások feltérképezésében és
mérlegelésében
- tanácsadói döntéstámogatás igénybevétele (tanácsadó feladata, hogy
szakértelmével, információival, a hasonló helyzetekben meghozott döntések
következményeinek ismertetésével segítse a vezetıt a döntés meghozatalában)
- csoportos vagy testületi döntéshozatal igénybevétele esetén a döntés
- felelıssége továbbra is az intézményvezetıé, csupán az erkölcsi felelısséget viseli
a csoport (ezek a döntések körültekintıbbek többféle információt
vehetnek
figyelembe és a tagok elkötelezetté válnak a kivitelezésben)
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3.2.3 Vezetıi ellenırzés és értékelés
Célja: adatgyőjtés, tapasztalatgyőjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez
START

Indikátorrendszer

Indikátor-

1. Az általános vezetıi ellenırzés
területeinek, szempontjainak
meghatározása

rendszer

2. Az ellenırzési területek
kiválasztása

Az ellenırzött
területek
listája

3. Éves belsı ellenırzési terv
elkészítése

Ellenırzési
terv

Idı- és felelısség
mátrix

Szempontlista

Az ellenırzött
területek listája

Ellenırzési terv

Jegyzıkönyv
4. Éves ell.-i terv ismertetése az
alkalmazotti közösséggel
Megbízások

Idı- és
felelısségmátrix

5. Az ellenırzésért felelıs személyek
megbízása

Ellenırzési
szempontlista

6. Az ellenırzés végrehajtása

Idıterv a
beszámoláshoz
Feljegyzések

Feljegyzések
az
ellenırzésrıl

Ellenırzési
lista
Ellenırzési
lista

7. A tapasztalatok megbeszélése
Ellenırzési
lista
8. Javaslat a feltárt hiányok pótlására

Feljegyzés

9. Az igazgató tájékoztatása az
ellenırzés tapasztalatairól

Feljegyzések
Eredményes
ellenırzés

Nem

Igen
10. Az eredmények adattárba
helyezése

Elektronikus
adatbázis

STOP
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-a folyamat leírása1. A vezetıi kör a folyamat elején meghatározza az általános vezetıi belsı ellenırzés
területeit, szempontjait, delegálását gyakoriságát és módszereit.
2. Az iskolavezetés augusztus végén kiválasztja az ellenırzött területeket.
3. Az iskolavezetés (igazgató, tagint. vez., ig.hely., gazdasági vezetı, gyak. okt. vez.,
m.k.vez. ) szeptember elején elkészítik az éves ellenırzési tervet.
4. Az igazgató szeptember elején ismerteti az éves ellenırzési tervet az alkalmazotti
közösséggel, értekezleten.
5. Szeptember elején az ellenırzésért felelıs személyeket megbízza az igazgató.
A megbízással egyidıben az igazgató meghatározza a beszámolók idejét.
6. Az ellenırzés idıben ütemezett végrehajtása.
7. Az ellenırzés tapasztalatainak megbeszélése az ellenırzés után 1 héten belül.
8. Az ellenırzést végzı személy javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására.
9. Az ellenırzést végzı személy beszámol az ellenırzés tapasztalatairól az igazgatónak.
10. Az ellenırzés eredményeinek adattárba helyezése az ellenırzési folyamat végén, amely
majd az értékelési folyamat bemenete lesz.
„a közoktatási intézmény mőködésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a nevelési,
illetve pedagógiai program alapján”
Szintjei:
külsı - ágazati ellenırzés (OKM, OKÉV szakértık bevonásával)
- fenntartói ellenırzés
(a Cs.M.Önkormányzat Belsı Ellenırzési Szabályzata 30/2004.Kgyh.2.p.melléklete
szerint)
belsı - intézményi szintő ellenırzés
Székhelyintézmény
A belsı ellenırzést terv szerint végezzük, melyben meghatározzuk, rendszerbe foglaljuk, hogy
Ki? - Kit? - Mit? – Mikor? –Hogyan? ellenıriz.
Az ellenırzés kiterjed az intézeti élet valamennyi területére. A belsı ellenırzési terv az éves
munkaterv része. A komplex ellenırzési terv az igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági vezetı
és a szakmai munkaközösség vezetık ellenırzési tervébıl tevıdik össze.
Ebben meghatározásra került, hogy ki – kit – mit és milyen módszerrel ellenıriz.
Ki végzi az ellenırzést?
− igazgató
− tagintézmény vezetık, igazgatóhelyettesek (iskolai, diákotthoni, gazdasági)
− gyakorlati oktatásvezetık, szakmai munkaközösség vezetık, team vezetı
− megbízás alapján a szakértıi listáról választott gyógypedagógiai szakértı.
Kit ellenıriz?
pedagógusokat: munkaközösség vezetıket, osztályfınököket, szaktanárokat,
team tagokat
technikai dolgozókat: adminisztráció, titkárság, konyha, mosoda,
takarítók, karbantartók
tanulókat: mely osztályokat, csoportokat
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Mikor történik az ellenırzés?
− a tanév rendjéhez kötött ellenırzési pontok (tanévkezdés, félévi értékelés, tanév zárása)
− tevékenység befejezésekor (kimenet szabályozás)
− tevékenység közben (folyamat ellenırzés)
Mit ellenırzünk? Az ellenırzés tartalma szerint:
Intézménymőködést:
− szakszerő törvényes mőködést,
− takarékos gazdálkodást,
− gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat,
− egészséges és biztonságos munkafeltételek meglétét,
− a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának elvégzését,
− intézményi vagyontárgyak használatának szabályszerőségét,
− tervezési és beszámolási feladatok teljesítését,
− adminisztráció pontos vezetését,
− gazdálkodási, ügyviteli tevékenységet (számviteli tevékenység, pénzkezelés, munkaerı és
bérgazdálkodás, készletgazdálkodás, beruházások, felújítások, vagyonvédelem, élelmezési
tevékenység stb.)
− a tankötelezettségrıl szóló törvény maradéktalan érvényesülését tartalmi és formai
szempontból,
− helyettesítések, túlórák vezetését, bizonylatolását,
− elıírt nyomtatványok használatát.
pedagógiai tevékenységet:
− tantárgyfelosztást, munkabeosztást tartalmi, formai szempontok alapján,
− az órarendet (órakedvezmények),
− szakkörök ütemtervét,
− szabadidıs programokat,
− szakmai jellegő kirándulások tervezését, tanári felügyelet meglétét,
− ünnepségek, rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat,
− határidık betartását, végrehajtások színvonalát, tanításra, oktatásra vonatkozó okmányok
vezetését (naplók, anyakönyvek, tanuló nyilvántartások, osztályzó vizsgák jegyzıkönyvei stb.)
− tanterveket, tanmeneteket, - tanítási órákat, foglalkozásokat (kötelezı, nem kötelezı órákat,
szakköröket, differenciált foglalkozásokat, egészségügyi rehabilitációs és habilitációs
foglalkozásokat)
− osztályfınöki teendıket,
− team munkát,
− tanórán kívüli tevékenységeket (könyvtár, ügyelet stb.)
− munkatervi feladatok határidıre való teljesítését,
− verseny szervezését,
− pályázatírás megszervezését,
− pénztár, anyagok, eszközök gazdaságos használatát,
− munkatervi iratok vezetését,
− értekezletek jegyzıkönyveit,
− értékelést, osztályozást,
− elsı méréseket,
− tanulmányi eredményeket.

32

Milyen módszerrel ellenırzünk?
− folyamatos adatszolgáltatás ellenırzése,
− munkafolyamatba épített ellenırzés során
(az új munkafázis az elızı munkafázis ellenırzésével kezdıdik)
− adatellenırzéssel
− tevékenység ellenırzéssel,
− beszámoltatás,
− aláírás jog gyakorlása,
− helyszíni ellenırzés,
− határidı betartási, nyilvántartási ellenırzés,
− óralátogatás,
− dokumentum ellenırzése tételesen vagy szúrópróbaszeren, formailag vagy tartalmilag,
folyamatosan vagy alkalomszeren (iratok, okmányok)
az ellenırzés lehet:
− folyamatos, állandó, (pl. határidık, takarékos gazdálkodás stb.)
− azonos idıközönként visszatérı (órarend, szakkörök ütemterve stb.)
− alkalmankénti ellenırzés
Az iskolában a nevelı – oktató munka legfontosabb területe a tanítási óra, a csoportfoglalkozás.
Ennek ellenırzését évente külön tervezzük
A tervezéskor figyelembe vesszük:
− az iskolába érkezı új pedagógusok tanóráinak meglátogatását,
− mely évfolyamon vezettünk be új tantervet,
− mely területeken kezdtek el új módszerrel, tankönyvvel dolgozni.
− hol halmozódtak fel olyan hasznosítható tapasztalatok, amelyeket érdemes másoknak is
átadni.
Az iskolai pedagógiai munka ellenırzésének terve az éves munkaterv része.

Tervezési minta az intézeti komplex ellenırzésekhez:
Ellenırzést
végzı személy

Ellenırzött
személy

Ellenırzés
tárgya

Ellenırzés
módszere

gazdasági vezetı takarító
személyzet
igazgató
jegyzıkönyv
vezetı

nyári
nagytakarítás
alakuló ülés
jegyzıkönyve

munkaközösség
vezetı

tanulmányi
versenyek
szervezése

tevékenység
ellenırzés
Dokumentum
ellenırzés
tartalmilag
beszámoltatás

pedagógusok

Idıpontja Visszacsatolás
módja
augusztus
21-25
augusztus
30.
március
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Tagintézményekben

Terület

Szempont

Az éves belsı ellenırzési-értékelési rendszer vázlata
Ellenırzı értékelı
Idıpont
Módszer

Eszköz

Forma

Az intézmény egészére vonatkozóan
Pedagógiai
program
Helyi tanterv,
munkaterv,
tanmenetek

Gazdálkodás

Munkáltatói
feladatok

Tanügyi feladatok

Iskolaépület,
bútorzat

Taneszközök

Nevelési és oktatási
célok megvalósulása.
Iskola menedzselés,
kapcsolattartás
Kerettanterv, helyi
igények

Iskolavezetés

Tanév végén
évente egyszer

Dokumentum
elemzések

Munkaközösségek

Tanév végén,
évente

Dokumentumelem
zések

Naptári év és
tanév végén

Dokumentumok
elemzése

Félévente

Dokumentumelem
zés

Írásban

Negyedévente,
ill. év elején, év
végén

Dokumentumelem
zés

Szóban, írásban

Évente

Megfigyelés

Törvényes
gazdálkodás,
költségvetés, pályázati Igazgató, gazdasági
pénzek felhasználása, vezetı
elszámolás
Törvényesség a
személyzeti munkában Gazdasági vezetı,
igazgató
Naplók, anyakönyvek,
bizonyítványok
vezetése, statisztikák, Ig. helyettes
tantárgyfelosztás,
órarend
Az oktatás-nevelés
feltételeinek
Igazgató, igh.
számbavétele
A PP
megvalósításának
feltételei, a törvény
elıírásai

Munkaközösségvezetık

Kérdıívek

Írásban

Szóban, írásban

Beszámoltatás

Írásban

Tanév elején
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Munkaközösségek Belsı továbbképzések, Munkaközösségfélévente
munkája
versenyek szervezése, vezetık, ig.helyettes
tantárgyak helyzete,
szakkörök
Az iskolai munka,
beiskolázás

Beiratkozások,
elégedettségek,
elvárások

Iskolai
rendezvények

Megfigyelés,
beszélgetés

kérdıívek

Szóban írásban

Kikérdezés

Interjú, kérdıív

Szóban, írásban

Jelentés

Szóban, írásban

Jegyzıkönyv

Szóban, írásban

Iskolaszék, szülık

Tanév végén

Helyszín, létszám,
színvonal

Ig.h., iskolaszék

Amikor aktuális Megfigyelés

Átruházott
ellenırzési
jogkörök

Ellenırzés minısége

Igazgató

Folyamatos

Pedagógusok
munkája

Minıségi munka
végzése, pályakezdı
pedagógusok, új
kollégák

Közalkalmazottakra vonatkozóan
Óralátogatás
Ig.h., igazgató
Folyamatos
Dokumentumok
elemzése,
megfigyelés

Technikai
dolgozók munkája

Munkavégzés
minısége,
munkabeosztás
módosítása

Ig.helyettes
munkája

Tanügyi
dokumentumok, belsı Igazgató
ellenırzés
hatékonysága

Gazd.vez., ig.hely.

Folyamatos

Beszámoltatás

Megfigyelés

Szóban, írásban
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A tanulókra vonatkozóan
Csoporton belüli
Nevelési
kapcsolatok, tanulási
eredményesség
szokások, neveltségi
szint, magatartás
Helyi tanterv
Tantárgyi
követelményei,
eredményesség
csoportbontások
Osztályismétlések,
Tanulmányi munka bukások, kitőnı,
átlagok, szorgalom,
eredmény tartás
Felvételi
Középfokú
eredmények
beiskolázás
Belsı vizsgák
Helyi tanterv
követelményei
Kiemelkedı
Tanulmányi és
tanulmányi és
sportversenyeken elért
sporteredmények
eredmények,
kitüntetések
DÖK
Részvételi arány,
rendezvények
önálló szervezés,
színvonal
Erdei iskolák,
Hatékonyságuk
táborok

Tanórán kívüli
foglalkozások,
szabadidıs
tevékenységek

Osztályfınök,
gyermekvédelmi
felelıs

Évente egyszer

Szaktanárok,
munkaközösségvezetık

1-2 évente

Ig. helyettes

Év vége

Osztályfınökök, ig.
helyettes
Évente egyszer
Szaktanárok, oszt.
fınök
Évente
Szaktanárok,
oszt.fınökök
Aktuálisan

DÖK vezetı
Aktuálisan

Szaktanárok,
munkaközösségÉvente
vezetık, ig.helyettes
Szakkörök, fakultáció Oszt.fınökök,
száma, színvonala,
munkaközösségFél évente
szabadidıs
vezetık, ig.
tevékenységek száma, helyettes,
résztvevık aránya
nevelıtanárok

Szociometria,
Kérdıív,
kikérdezés, interjú, tevékenységeken
megfigyelés
keresztül
Diagnosztizáló
Tantárgyi mérések tesztek, saját
feladatbank

Írásban,
gyakorlatban

Dok. elemzése

Írásban

Statisztika

Adatgyőjtés
Vizsgák

Írásban

Írásban
Tételek, vizsga
tesztek

Írásban, szóban

Kérdıívek

Írásban, szóban

Adatgyőjtés

Megfigyelés,
beszámoltatás
Beszámoltatás

Beszámoltatás,
dokumentumelemz
és
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3.2.3.1 Éves értékelés
Célja: Az intézmény mőködésének, a szabályozásoknak és a partneri elvárásoknak való
megfelelés és a szükséges módosítások feltárása.
-folyamatábra –
START

Panaszlista

H. A panaszkezelésért felelıs
személy elkészíti éves
beszámolóját
1. Az igazgató felkéri az értekezleten
érintett területek felelıseit az éves
beszámolóik elkészítésére

Munkaterv

Mk.
munkaterv

2. Mk. vezetık elkészítik az éves

DÖK, ifj. véd.

2/a. A mk.-ek elfogadják a
beszámolót

munkaterv
Partnerektıl
származó
visszajelzések
eredménye
Belsı audit
jegyzıkönyv
Minıség
fejlesztı

beszámolót

DÖK segítı ped. + ifj. véd
elkészíti az éves beszámolót

A folyamatgazdák és a
MMCS elkészíti az éves
beszámolót
C.

Az igazgató összegzi a vezetıi

Munkaközösségi
beszámoló

DÖK és ifj.
védelmi
beszámolók
Minıségügyi
beszámolók

Ellenırzési
beszámolók

ellenırzés eredményeit

Ellenırzési
feljegyzések
Indikátorrendszer
Intézkedési
tervek ( javító,
fejlesztı tev.)

Indikátorrendszer folyamatgazdája
elkészítik az éves
E.
beszámolót
Az aktuális intézkedési tervek
felelısei elkészítik az éves
F.
beszámolót

Beszámolók az
indikátorrendszer
rıl

Beszámolók az
intézkedési
tervekrıl

Éves beszámoló
a
panaszkezelésrıl

Személyi
változások
listája
Alapítványi
mérleg

G.
Az igazgató számba veszi a
megváltozott körülményeket
I.Az Alapítvány elnöke elkészíti
éves beszámolóját

Beszámoló a
megváltozott
körülmények
rıl
Éves beszámoló
az alapítvány
munkájáról
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3. Az igazgató összegzi az éves
beszámolókat

Éves
beszámol
ók

4. Az igazgató, a mk. vezetık, MMCS
vezetıje, a DÖK segítı ped, ifj. védelmi
felelıs, intézkedési tervek felelısei, a
gazd-i vezetı, a szakkörvezetık, a
mővészeti koordinátor, az Alapítvány
elnöke, beszámolnak éves munkájukról a
tanévzáró értekezleten

Jegyzıkönyv

5. Hozzászólások

6. A tantestület
elfogadja az éves
beszámolókat

7. Az éves beszámoló elhelyezése
az irattárba, továbbítása a fenntartó

felé

Jegyzıkönyv

Az ig. éves
beszámolója
a
Cs.M.ÖMIP
szempontsora szerint

STOP
-A folyamat leírása1. Az igazgató május harmadik hetében felkéri az értékelésben érintett területek felelıseit
beszámolóik elkészítésére. A beszámolók elkészítésének alapja az éves munkatervük
megvalósulásának mértéke.
2. Júniusban a gyak. okt. vezetık, munkaközösség vezetık, a DÖK illetve DÖK segítı
pedagógus és ifjúságvédelmi felelıs, a MMCS vezetıje, a folyamatgazdák, az intézkedési
tervek felelısei, a Kutasi Úti Általános Iskola és Diákotthon Sérült Gyermekeiért
Alapítvány elnöke elkészítik éves beszámolójukat.
Az igazgató összegzi a vezetıi ellenırzés eredményeit, értékeli a tantestület tagjainak
munkáját, ismerteti a megváltozott körülményeket (tárgyi, személyi). Az igazgatóhelyettesek összesítik az osztályok statisztikáit. Az indikátor rendszer folyamatgazdája
beszámol az aktuális statisztikai adatokról.
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3.
4.
5.
6.
7.

2.a Június végén a munkaközösségek meghallgatják az éves beszámolót, elmondják
észrevételeiket, majd elfogadják azt.
Ezután az igazgató összegzi az éves beszámolót. Dokumentum elemzéssel ellenırzi a
feladat tervek, célkitőzések megvalósulását.
A tanévzáró értekezleten a 2. pontban megjelölt felelısök beszámolnak éves munkájukról.
A beszámolók alapján az igazgató összegzi, értékeli a tanév munkáját.
Ezek után a nevelıtestület tagjai hozzászólnak, véleményt mondanak az elhangzottakról.
A tantestület elfogadja a tanév végi beszámolót.
Az igazgató gondoskodik róla, hogy az éves beszámoló a Cs.M. ÖMIP szempontsora
szerint határidıre a fenntartóhoz kerüljön.
2. sz. melléklet:: Szempontsor az intézményvezetıi beszámolóhoz
3.sz. melléklet:: Adatlap az intézményvezetıi beszámolóhoz

A folyamat gazdája a tanévzáró értekezlet után, júniusban ellenırzi az éves beszámoló
elkészítésének lépéseit, ahol szükséges, javaslatokat tesz a korrekciókra, melyek beépülnek a
következı éves tervezésbe.
minden tanévben értékeljük:
− beiskolázást,
− a tanmeneteket, mikro tanterveket,
− a nevelıi-oktatói és habilitációs munka hatékonyságát,
− a habilitációs foglalkozások eredményeit
− felzárkóztatás, tehetséggondozást
− a tanórán kívüli foglalkozások hatékonyságát,
− gyermekvédelmi tevékenység eredményességét
− személyi és tárgyi feltételeket
− pályázati tevékenységet
− a költségvetés hatékonyságát
− minıségfejlesztés eredményeit az Intézkedési terv szerint
− munkavédelmi, balesetvédelmi feladatokat
− az Alapítvány munkáját (közhasznúsági jelentés)
kétévente értékeljük:
− a tanulói jogok érvényesülését,
− a szülıi jogok érvényesülését,
− a dolgozói érdekek érvényesítését,
− az iskola belsı légkörét,
− az új módszerek eredményességét,
− az iskola kapcsolatrendszerét.
az igazgató vezetıi ciklusának lejártakor értékeljük:
− a pedagógiai program megvalósulását,
− az iskola nyilvánossági rendszerét,
− a költségvetési hatékonyságot.
A minıségi munkavégzés értékelésének szempontjai Lásd: ……...sz.melléklet
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A dokumentumok és bizonylatok rendje:
A bizonylat
megnevezése
1. éves
beszámolók

Kitöltı/készítı
Területek felelısei

Megırzési hely

Megırzési idı

Másolatot kap

Beszámoló-tár

3 év

Igazgató

2. jegyzıkönyv

Felkért
jegyzıkönyvvezetı

Iktató (-40-)

5 év

-

3. az iskola éves
beszámolója

Igazgató

Iktató

5 év

Fenntartó

Értékelés a Székhelyintézményben
Az értékelés az ellenırzés tapasztalataira épül, vele szoros egységet alkot. Az értékelés szembesít
bennünket:
− a végzett munka során adódó eredményekkel,
− a hibákkal, problémákkal
Mindez minısíti a munkában résztvevı személyeket és feltárja a vezetı lényeglátását,
feladatkijelölı képességét.
Az iskola értékelési rendszere
Ki végzi az értékelést?
Az értékelést az végzi, aki az ellenırzést is végezte.
− Igazgató
− tagintézményvezetık
− igazgatóhelyettesek
− gazdasági vezetı
− munkaközösség vezetı, MMCS vezetıje
− team vezetı
− külsı szakértı
Az ellenırzést végzık közül ki kit értékel:
- igazgató
valamennyi közösséget és egyént,
- ig.helyettes és tag.int.vez. az irányítása alatt dolgozó személyeket
- gyakorlati okt. vez.
szakiskolai tagozaton dolgozó pedagógusokat, gyakorlati oktatókat
- munkaközösség vezetı
a munkaközösségbe tartozó pedagógusokat
- MMCS vezetıje
a team tagjait MICS tagokat
- team vezetı
a team tagjait
- külsı szakértı
a felkérésre irányuló területet, az ott dolgozókat
Az értékelés gyakorisága a különbözı érdekelt felek számára különbözı lehet. Az értékelés
gyakoriságát az éves munkaterv belsı ellenırzési terve magában foglalja.
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A következı táblázat bemutatja, hogy kinek, mikor, mit értékelünk:
Érintett terület

Értékelés gyakorisága

Értékelés

Témája

nevelıtestület
nem pedagógus
dolgozók
szülıi szervezet

tanév végén
félévenként
tanév végén

iskolaszék

annak programja szerint

fenntartó

év elején
félévkor
év végén
igény szerint

iskolai folyamatok
iskolai folyamatok
tájékoztatás
az iskola
eredményeirıl
 az iskolában folyó munka, a tárgyi, személyi,
szervezeti feltételek alakulását
 az intézményi minıségirányítási program
végrehajtását
igény szerinti tájékoztatás az iskolai élet bármely
részérıl
a félévi és év végi pedagógiai munkát értékelı
értekezlet jegyzıkönyvét,
egyéb esetben a kért területrıl igényelt
tájékoztatás

Az intézményértékelés területei, az értékelés módjai

(hosszabb távú feladattervek)
Területek
1.1.
Feltételrendszer
Tárgyi feltételek
Épület, környezeti
jellemzık
A minimális felszereltség
A PP teljesítéséhez
szükséges eszközök
Társadalmi feltételek
(mikro és
makrokörnyezeti elemek
Elvárások, elégedettség
Szociokulturális háttér
Munkaerı-piaci
környezet
Pénzügyi feltételek
Intézményi költségvetés
Egyéb források,
pályázatok, alapítványok
1.2.Humán tényezık
A pedagógusok
minısége
Korosztályi arányok,
végzettség, kompetencia
Mesterségbeli tudás,
tudományos munka,
tanulók menedzselése, a
tanítás minısége
Pedagógiai munkát
segítık

Az értékelés módjai

Értékelést végzi

Sikerkritérium

Adatbázis
Önértékelés
Éves statisztikai elemzések

Kétévenként
Igazgató, ig.h.

2008-ra az intézmény
feleljen meg a taneszköz
jegyzékben elıírtaknak

A partneri igényfelmérés
értékelésének megküldése a
fenntartóhoz
Adatbázis
Önértékelés

Kétévenként
Minıségbiztosítási
TEAM

Elvárásoknak megfelelés

Pénzügyi elıírások alapján
Adatbázis
Önértékelés

Évenként
Gazd.igh.

Önköltség csökkentése

Önértékelés
Igh.
Továbbképzések célvizsgálata
Munkaerı-gazdálkodási,
költségvetési terv áttekintése.
Munkaközösségi
megbeszéléseken.

Maximális szakos ellátás,
szakvizsgások számának
növelése.
Publikálás
Önálló rendszergazda,
könyvtáros, ped.
Asszisztensek alk.

41

Eredményesség
Tanulók tantárgyi
felkészültsége
Tanulmányi eremdények,
vizsgák,
versenyeredmények
Továbbtanulás,
lemorzsolódás
Gyermekek
iskolaérettsége, tanulási
képességek
Alapkészséges szintjei
Nevelési eredmények
Tanulási motiváció,
attitőd
Szociális és pszichológiai
készségek
1.3. Szervezet és
mőködés
Struktúra és vezetés
Tanügy-igazgatási
tevékenység,
dokumentáció,
szabályozottság
A vezetés minısége,
elfogadottság
Szervezeti kultúra
Értékek, célok, elvek,
normák
Problémamegoldás,
konfliktuskezelés
Tantestületi, tanítási
klíma
Pedagógiai folyamatok
Nevelési, oktatási
program
Tanulásirányítás
Teljesítménykövetés
Különbségek kezelése

Az intézményi mérések
mellett külsı szakértıtıl
megrendelt szakmai
ellenırzések a mindenkor
rendelkezésre álló források
(pályázat, képviselıtestületi
döntés) függvényében

Munkaközösségvezetık

A pedagógiai mérés-értékelés
országos rendszerébe való
bekapcsolódás
Tesztek, feladatlapok
Önértékelés
Adatbázis

Osztályfınökök
Szaktanárok

Törvényességi ellenırzés
Az intézményi
minıségfejlesztés részeként
elvégzett mérések
értékelésének megküldése a
fenntartónak
Magasabb vezetıi önértékelés
a megbízás 4. Tanévének
végén
Önértékelés
Az intézményi
minıségfejlesztés részeként
elvégzett, szervezeti kultúrára
vonatkozó mérés-értékelés
eredményeinek megküldése a
fenntartónak
Önértékelés
Tesztek, feladatlapok
A 2004/2005. tanév kiemelt
vezetıi ellenırzési szempontja

Kétévenként
Igazgató

Külsı szakértık

IgazgatóÖnkormányzat

Tanulmányi átlagok
megırzése
Hozzáadott értékek
kimutatása
A városi, megyei országos
tanulmányi eredményekben
elırelépés.

Iskolai tanulási attitőd,
feladatiránti elkötelezettség
növelése
A tanulás minıségi javulása

Az iskola népszerőségi
indexének növekedése
A fenntartó testület
elégedettsége.

Kétévenként
Igazgató

A tantestületi elégedettség
fejlıdése

Minıségbiztosítási
TEAM
Igazgató,
Munkaközösségvezetık

A neveltségi szint
növekedése
A tanulmányi átlag
növekedése
A differenciált
tanú.elterjedése

3.2.3.2. Teljesítményértékelés
Jogszabályi háttér: A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX tv.40.§
Székhelyintézmény

- 5. sz. melléklet

Tagintézmény
-6. sz. melléklet
Pápay Endre Tagintézmény:
6/b. melléklet
Klúg Péter tagintézmény
6/c melléklet
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3.3 IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS
a Comenius 2000. Közoktatási Minıségfejlesztési Program I. modell alapján

-folyamatábraSTART
Céllista

1

Önértékelés céljainak meghatározása
Ütemterv

2.

A feladatok ütemezése.
Önértékelés
területeinek,

Szempontlista

szempontjainak meghatározása

3.

A vezetıi önértékelés elkészítése

4.

A klímatesztekkel való vizsgálat
módszertani elıkészítése

5.

A klímatesztekkel való felmérés és
feldolgozás elvégzése

Kérdıívek a
klímavizsgálathoz

Összegzés a
klímavizsgálatról

korre
kció

Vezetıi
kérdıív
6.

Összegzés a
klímavizsgálatról
A fókuszcsoportos interjú
kérdései

Vezetıi kérdıív

7.

A klímatesztek és a vezetıi kérdıívek
elemzésébıl a fókuszcsoportos interjú
kérdıíveinek megfogalmazása

A fókuszcsoportos
interjú kérdései

A fókuszcsoportos interjú módszertana,
szempontjai, ütemezése

Fókuszcsoportos
interjú protokollja

korrek
ció
Protokoll

8.

Jegyzıkönyv

9.

10.

Önértékelı
dokumentumok

Jegyzıkönyv

interjúk

Összefoglaló a
fókuszcsoportos
beszélgetésrıl

A fókuszcsoportos interjúk
feldolgozása

Az irányított önértékelés anyagainak
összesítı elemzésébıl a vezetıi interjú
elıkészítése

Vezetıi interjú
kérdései

korrekc
ió
11.

Vezetıi interjú
kérdései

A
fókuszcsoportos
lebonyolítása

A vezetıi interjú lefolytatása az
összegzés alapján

Vezetıi interjú
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Önértékelı
dokumentumok

12.

Az ir.önértk.anyagainak végsı
összesítése

13.

A tantestület tájékoztatása az irányított
önértékelésrıl

14.

Fejlesztendı területek kijelölése
INTÉZKEDÉSI TERV

Összefoglaló az
irányított
önértékelésrıl

Közösségi találkozó
jegyzıkönyve

Problémakatalógus

STOP

-a folyamat leírásaAz intézmény irányított önértékelése az intézmény összes mőködési területére vonatkozóan,
a folyamatszabályozások elıkészítéseként történik. Azt jelenti, hogy az önértékelés
szempontjai elıre meghatározottak. Az irányított önértékelésnek kettıs célja:
-Információgyőjtés a szervezeti kultúra szintjérıl, és az intézmény folyamatairól. Két irányú
folyamat: bemenı adat a szervezeti kultúra szintjének elkészítéséhez és adatul szolgál a
stratégiai tervezéshez.
Az önértékelés területei:
- szervezeti kultúra
- folyamatok szabályozottsága
- folyamatos fejlesztés alkalmazása
Felhasznált módszerek:
- dokumentumelemzés
- strukturált interjú
- kérdıív
- fókuszcsoportos interjú
- teszt
Lépései: 1.vezetıi önértékelés önkitöltıs kérdıív segítségével.
2.dokumentumelemzés.
3.klímateszttel való vizsgálat.
4.fókuszcsoportos interjúk.
5.vezetıi interjú.
Résztvevıi: Az igazgató, helyettesek, alkalmazotti közösség – reprezentatív kiválasztással-.
1. A vezetıi kör meghatározta az irányított önértékelés célját:
- információgyőjtés a szervezeti kultúra szintjeirıl,
- az intézmény folyamatairól.
2. Majd számba vette és ütemezte az elvégzendı feladatokat, döntést hozott a vizsgálatot
végzık személyérıl, a vizsgálat módszerérıl és idejérıl, valamint a vizsgált területekrıl,
ezekkel együtt meghatározta a vizsgált területek szempontjait, eszközeit.
3. Az intézményvezetıi (igazgató, tag. int. vez., ig. helyettesek) kérdıív alapján megtörtént a
vezetıi önértékelés.
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4. A vezetıi kör elvégezte a klímatesztekkel való vizsgálat módszertani elıkészítését:
- meghatározta a vizsgálat célját,
- a feldolgozásban részt vevık körét,
- a vizsgáltba bevontak körét,
- a vizsgálat helyét, idejét,
- a feldolgozás határidejét.
5. A klímavizsgálat lebonyolítása és felmérés elvégzése után az értékelı team elkészítette
annak összefoglaló elemzését.
6. A klímatesztek és a vezetı kérdıívek elemzése után a feldolgozásban részt vevık
megfogalmazták a fókuszcsoportos interjú kérdéseit. Korrekció: A rossz kérdıívek
kiszőrése, javítása.
7. A fókuszcsoportos interjú módszertana, lebonyolítása és feldolgozás. Ezután kidolgozásra
került a fókuszcsoportos interjú lebonyolítási terve, a protokoll összeállítása.
8. A fókuszcsoportos interjúk lebonyolítására két területen került sor, a technikai dolgozók
és a pedagógusok munkacsoportjában. Korrekció: kérdések pontosítása.
9. A feldolgozásban résztvevı team az elemzések elvégzése után elkészítette annak
összegzését.
10. A vezetıi kör az irányított önértékelés összegzett eredményei alapján elıkészítette a
vezetıi interjút.
11. Az igazgatóhelyettesek a vezetıi interjú kérdései alapján lefolytatták az interjút, melynek
szempontjai a kihívásokban felvett ellentmondások, az erısségek-gyengeségek valamint a
fejlesztési javaslatok. Korrekció: kérdések javítása, pontosítása.
12. A vezetıi kör az önértékelés anyagaiból elkészítette az irányított önértékelés végsı
összesítését.
13. A felmérések eredményeinek ismertetésére a félévi értekezlet kapcsán került sor.
14. Ezután a vetetıi kör összeállította a problémakatalógust, kijelölte a fejlesztendı
területeket.
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Irányított önértékelés
Felelısségek és hatáskörök
A lépés tárgya
1. Az önértékelés céljainak meghatározása
2. Feladatok ütemezése, módszertani elıkészítése
3. A vezetıi önértékelés elkészítése

Felelıs
igazgató
Projekt vezetı
Intézményi programfelelıs

4. A klímatesztekkel való vizsgálat módszertani elıkészítése Intézményi programfelelıs

5. A klímavizsgálat lebonyolítása, felmérések elvégzése,
összefoglaló elemzés elkészítése
6. A fókuszcsoportos interjú kérdéseinek megfogalmazása

7. A fókuszcsoportos interjú módszertanának lebonyolítási
tervének, kidolgozása, a protokoll összeállítása
8. A fókuszcsoportos interjú lebonyolítása
9. A fókuszcsoportos interjú elemzése, összegzése
10. A vezetıi interjú elıkészítése az összegzés eredményei
alapján
11. A vezetıi interjú lefolytatása
12. Az irányított önértékelés anyagainak végsı összesítése
13. A munkatársi kör tájékoztatása a felmérések
eredményérıl
14. Problémakatalógus összeállítása, fejlesztendı területek
kijelölése

Intézményi programfelelıs
Értékelı team
Intézményi programfelelıs

Érintett
Vezetıi kör
Vezetıi kör + támogatói kör
Intézményfelelıs
Igazgató, igazgatóhelyettesek
Vezetıi kör
Intézményfelelıs
Igazgató
Vezetıi kör
Aktív mag (munkatársi kollektíva

Igazgató
Vezetıi kör
Aktív mag
Az interjú lebonyolításáért és
A fókuszcsoportos interjú moderátorai
feldolgozásáért kijelölt felelıs
és feldolgozói
Fókuszcsoportos interjú moderátorai Fókuszcsoportos interjú moderátorai,
alanyai és feldolgozói
Intézményi programfelelıs
Vezetıi kör
intézményfelelıs
Intézményi programfelelıs
Vezetıi kör
Intézményfelelıs
Az interjú lefolytatásával megbízott Igazgató
munkatárs
igazgatóhelyettesek
Intézményi programfelelıs
Vezetıi kör
Igazgató
Vezetıi kör
Intézményi programfelelıs
Intézményi programfelelıs
Vezetıi kör

Pápay Endre tagintézményben:
SZEMPONTOK
I. Az intézmény környezete
A lakókörnyezet jellemzıi (beiskolázási körzet infrastruktúra, a lakosság összetétele,stb.)
A klimatikus körülmények (Az iskola – szülıi kör viszonya, a lakosság és az iskola
kontaktusa.
Összeköttetés – izoláltság (megközelíthetıség, közlekedés, telefon, Internet hozzáférés)
A következı iskolafokozatú intézmény távolsága (ha az nem az iskola része)
Demográfiai mozgások lakókörzetben
Kulturális infrastruktúra (sport, közmővelıdés, könyvtár, mozi, stb.)
Nonprofit szféra, társadalmi – közéleti viszonyok a kerületben (az intézményi kontexusban
kérjük értékelni!)
Az iskola közvetlen környezete (zavartó hatású-e a környezet, vannak-e az oktatónevelımunka hatékonyságát alapvetıen befolyásoló körülmények (pl. zsúfolt beépítés, zajos
alaptevékenységet folytató „szomszédok”)
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II. Tárgyi – technikai feltételek
Az iskola, építészeti sajátosságai, építési dátuma
Az iskola és területeinek adottságai, fejlesztési lehetıségek
Tantermek funkciói, szaktantermek csoportbontásra használt szobák, közösségi színterek
(aula, kiállító terem, díszterem, könyvtár, stb.)
Sporttelepek távolsága tornaterem (szoba), felszereltsége, funkciókomfortja, uszoda távolsága
(közlekedés, csoportok mozgása) stb.
Zöld terület (nagysága, gondozottsága, lehetıségek a tanulók mozgásfejlesztésére)
Az oktatás szemléltetıeszköz és audiovizuális felszereltsége
Informatikai oktatás feltételrendszere (külön kiemelkedı: szoftverek!)
Az idegen nyelv oktatásának feltételrendszere
A technika – háztartástan oktatás lehetıségei

III. Személyi feltételek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az iskolavezetés felkészültsége, kompetenciái
A pedagógusok és a kiszolgáló személyzet képzettsége
A nevelıtestület korösszetétele, stabilitása, nemi arányok
A pályakezdık kiválasztása, befogadása
Az iskola, illetve közösségei által alapított pedagógus elismerések
A továbbtanuló pedagógusok aránya 96-99-ben (fı/%). A legalább 120 órás
tanfolyamot végzettek száma, aránya

IV. A gyermek, illetve tanulói populáció jellemzıi
1. A beiratkozás motivációk (körzetesek aránya, ki-és belépések a teljes képzési
idıszakban, illetve ezek okai)
2. Kor és nem szerinti összetétel, a csoportszervezés elvei
3. A túlkorosok száma az intézménybe belépéskor és kilépéskor
4. Családi viszonyok társadalmi réteghelyzet
5. Elvált szülık %
6. Hátrányos helyzető tanulók % veszélyeztettek % (a Gyermekvédelmi törvény által
difiniálhatóan)
7. Alsó és felsı tagozat létszáma, arányeltolódások, s azok okai
8. A családi aspirációk (mi legyen a gyerekbıl?)
9. Gyermekszám átlag (tanulócsoport, csoport); tanuló/nevelı arány
10. Tanulmányi eredmények jellemzıi, összefüggések, eredménytartás a következı
iskolafokban
V. A tanulók tevékenysége
Az iskola diák-önkormányzati szervei
Orientációs (pályaorientációs) módozatok az iskolában, és a tanulók „követése” (módszerek,
eszközök)
A kötelezı és választható órakeretek felhasználásának súlypontjai, pedagógiai rendezıelvei
Kifejezési lehetıségek (újság, iskolai rádió, kiállítások, fórumok, stb.)
Az intézmény fogadóképessége reggel és késı délután
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„Életfeltételek” szünetekben, étkezéskor, ünnepségeken
A hátrányos körülményő tanulók gondozása, felzárkóztatása, hátránykompenzáció
Tehetséggondozás feltételei
Értékelési módszerek (csak a pedagógiai elvek kifejtését kérjük: a tanulói teljesítmény átfogó
megítélése díjak, kitüntetések)
Tanulói viselkedéskultúra jellemzıi az intézményben
VI. Az alkalmazotti közösség tevékenységérıl
1.
2.
3.
4.
5.

A nevelıtestület belsı kapcsolatrendszerének jellemzıi
A megbeszélések, értekezletek minısítése
A több tárgyat magába foglaló tanári együttmőködés minısége, kooperációs szintje.
Tagozatok (alsó- felsı, levelezı – esti- nappali) együttmőködése
Továbbképzési igények és teljesíthetıségük

VII. A pedagógiai munka tervezése, követése
1. Szakmai munkaközösségek és mőködésük (tartalmi munkájának elemzése,
értekezletek, a vezetık megválasztásának módja, leadott hatáskörök stb.)
2. Tanári, tanulói ügyeleti rend és betartása
3. A tanítási – tanulási folyamat tervezése (tantárgyfelosztás, órarend tervezése,
tanmenetek, foglalkozási tervek)
4. Osztályfınöki megbízások kölcsönös elfogadás, feladatkör, fogadó órák és szülıi
értekezletek, kapcsolattartás a családdal, a diákkal
5. Ifjúságvédelmi felelıs szerepe, felkészültsége (a jellemzı problémák, kezelésük
hatékonysága)
6. A nevelıtestület adminisztratív kötelezettségeinek ellátása (naprakész vezetés,
tananyagok beírása, stb.)
7. A pedagógiai program hozzáférhetısége, formai- tartalmi követelményeknek való
megfelelése (indokolt-e aktualizálása, hogyan került „közforgalomba”, forgatják-e?)
8. Az intézmény, a pedagógiai program bemutatása a beiskolázásban érintetteknek, a
nyilvánosságnak
9. Az iskola szakmai szerepvállalása (tanulmányi versenyek, konferenciák, módszertani
bemutatók a kerületben, fıvárosi, regionális, országos szinten)
10. Kiemelkedı szakmai eredmények és forrásaik (tanulmányi versenyek,
tehetséggondozás, mővészeti, sport és egyéb eredmények)
11. Az iskola részvétele a pedagógusképzésben
12. Innovációk, publikációk a nevelıtestületben
13. Adaptációk (programszerő oktatási-nevelési folyamatelemek, módszertan) és
mőködtetésének jellemzıi
VIII. Kapcsolat a szülıkkel
-

beiratkozáskor
az iskoláztatás elején
szülıi értekezletek jellemzıi
fogadó órák, személyes találkozások
pedagógusok, vezetık kapcsolata a SZM-mel
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IX. Külsı kapcsolatok
-

közmővelıdési, oktatási intézményekkel
helyi nonprofit szervezetekkel
az „elızı”, illetve a „következı” fokozatú nevelési intézményekkel
helyi sajtó érdeklıdése az iskola után
külföldi kapcsolatok

X. Az iskola nyitása a környezetre
-

kiállítások, tárlatok, mővészeti bemutatók
az intézményben rendezett konferenciák az utóbbi 1-2 évben (partnerek, vendégek
részvételével)
ikerkapcsolatok más iskolákkal, intézményekkel
továbbképzések az intézményben
nyílt napok rendezése
iskolai ünnepek (kiemelkedı, egyedi ünnepek bemutatása)
szünidei programok (táborok, nyári napközi, tanulmányi kirándulások, országjárások)

XI. Információs és dokumentációs központ
-

férıhely
kihasználtság
kölcsönzött könyvek (eszközök, dokumentumok) száma
az intézményi könyvtárat látogató, használó tanulók száma
a nevelık számára megrendelt, olvasott folyóiratok száma
oktatásban hasznosítható informatikai eszközök jellemzıi
az oktató-nevelımunkában (tantárgyi oktatásban) hasznosítható szoftverek száma
az informatika hasznosítása az oktató-nevelımunkában (tantárgyak, szakmai
ismeretek feldolgozása)

XII. Közösségi élet
-

az iskola nem szakköri közösségei (szabadidıs, kulturális, sport közösségek a tanulók
számára)
rendszeres nyitott ill. zártkörő rendezvények (kulturális, sport, egyéb.)

XIII. Gazdálkodás
-

az oktatásfinanszírozás jellemzıi 1997-2000
az intézmény amortizációjának jellemzıi…
a karbantartásra, felújításra szánt keret hasznosulása
a szakmai programokra, tartalmi fejlesztésre fordítandó források (a tervezett
költségvetés %-a)
külsı források menedzsmentje (alapítványok, adományok, saját bevételek.)
a normatív támogatás- kiegészítı támogatás arányának alakulása 1999-2000.
krízishelyzetek és kezelésük
a kötelezı eszköz- és felszerelések jegyzékének realizálása
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XIV. Az intézménymenedzsment jellemzıi
A vezetık kohéziója
A delegálás, számonkérés, ellenırzés hatásfoka
A vezetıi „tanács” összetétele
- az ülések légköre, hasznossága
- kezdeményezıkészség
- megjelenés, a döntések kezelése
Az információáramlás jellemzıi
Kapcsolat a fenntartóval
XV. Kiemelt jellemzık
Bukások, osztályismétlések
A be-és kilépési eredmények összevetése
A tanulási eredmények változásai egyes ciklusokban (1.4. évf. 5, 6-7, 8 évf. II. félév, illetve 9.
évf, 10-14 évf.)
A tanulók mobilizációja (ki illetve belépık)
Vizsgaeredmények, érettségi eredmények
Az iskola tanulónak sikerei a következı iskolafokozatban vagy a munkaerıpiacon (az életben)
XVI. Az intézményi klíma
A nevelıtestület munkához való hozzáállása, kohéziója (vannak-e érdekcsoportok, klikkek,
milyen a tanórán kívüli munkamegosztás, vannak-e nemzedéki ellentétek, stb.)
A környezetkultúra jellemzıi (külsı környezet, épületen belüli esztétikum, komfort,
osztálytermek otthonossága, stb. )
Elmarasztalási száma hetenként, havonta a tanulók körében
Hiányzások a nevelık, a technikaiak, a tanulók esetében
Dohányzás, alkohol, drog a tanulók körében
Identitás –állapot (nevelık, dolgozók, tanulók intézményhez való ragaszkodása)
A családok elkötelezettsége az iskola iránt
Régi diákok ragaszkodása az intézményhez
XVII. Az oktató-nevelımunka tervezése, értékelése ellenırzése
1. A Pedagógiai Program és helyi tanterv írásainak körülményei, a nevelıtestület
munkamegosztása, a vezetık szerepe
2. a tantárgyfelosztások, órarendek készítésének szempontjai (milyen tényezıket vesznek
figyelembe)
3. Vannak-e döntés-elıkészítı munkapontok, teamek? Mi a szerepük?
4. A belsı ellenırzés tervezése, rendszeressége, hatékonysága
5. mérések, értékelések – az oktató-nevelımunka hatékonyságának elemzése, követése
6. a pedagógiai menedzsment korrekciós intézkedése
7. a nevelıtestület minıségfejlesztéssel (minıségbiztosítással, minıségellenırzéssel
kapcsolatos) attitődje, eddigi tevékenysége
8. a nevelıtestület pedagógiai koncentráltságának jellemzıi, felkészültsége a közoktatás
tartalmi kihívásaira
9. bizonytalansági tényezık

50

Klúg Péter Tagintézmény:

- T ELJES KÖRŐ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS
A közoktatási törvény minıségirányítási program tartalmi követelményeit meghatározó része
kimondja, hogy a közoktatási intézménynek a minıségirányítási programjában rögzítenie kell
a teljes körő intézményi önértékelés
- periódusát,
- módszereit,
- a fenntartói minıségirányítási rendszerrel való kapcsolatát.
Az irányított önértékelés eljárásrendjét a 3. melléklet tartalmazza.
o
Az intézményi önértékelés célja
Az önértékelés célja az adottságok, eredmények
- felmérése,
- a felmérések alapján rendelkezésre álló tények, adatok értékelése, majd
- a szükséges beavatkozások kidolgozása és végrehajtása.
Az intézményi önértékelés periódusa
o
A teljes önértékelését négyéves periódusokban készítjük el.
A teljes intézményi önértékelést elıször a 2010. évben kell elkészíteni.
o
Az intézményi önértékelés rendszere, módszerei
Az intézményi önértékelés során a következı rendszerben kell végezni az értékelést:
- értékelni kell az adottságokat,
- értékelni kell az eredményeket,
- az eredmények alapján meg kell határozni a további lépéseket a fejlıdés érdekében.
Az önértékelés során az adottságok tekintetében felmérést kell végezni:
- a vezetés,
- a dolgozók szakmai irányítása,
- az Intézmény erıforrásai,
- az Intézmény folyamatai,
- az Intézmény stratégiája
tekintetében.
Az önértékelés során vizsgálni kell az elért eredményeket,
- a meghatározó, kiemelt eredményeket,
- a partnereknél elért eredményeket, így:
- a fenntartó elégedettségét,
- a gyermekek és a szüleik elégedettségét,
- a pedagógusok elégedettségét.
Az önértékelés során meg kell határozni
- az erısségeket,
- a lehetıségeket,
- a gyengeségeket,
- a veszélyeket.
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Az önértékelésnek olyannak kell lennie, hogy az kellı információt nyújtson a fenntartónak, és
az Intézménynek is.
Így az önértékelés során figyelembe kell venni:
a) a fenntartói értékelések során megfogalmazottakat, különösen az alábbi területeken:
- gazdálkodás,
- tanügyigazgatás,
- az Intézményben rendelkezésre álló oktatási-nevelési feltételek,
- a vezetési, illetve az intézményirányítási, népszerősítési tevékenység,
- a pedagógus munkájának megszervezése,
- a szakmai munka értékelése a tanulás eredményei alapján,
- a pedagógiai program megvalósítása,
- az intézménnyel kapcsolatos általános elégedettség és az intézménnyel
kapcsolatban felmerült igények,
b) az Intézmény által a saját tevékenységének értékelése során tett megállapításokat az
alábbi területeken:
- gazdálkodás,
- tanügyigazgatás,
- az Intézményben rendelkezésre álló oktatási-nevelési feltételek,
- az Intézmény szervezete, a vezetés, valamint ezek kapcsolata,
- az oktatás, nevelés, képzés milyensége,
- az Intézmény által ellátott egyéb feladatok, szolgáltatások (szociális stb.)
- az Intézmény fenntartón kívüli partnereinek elégedettsége, illetve az
intézménnyel szemben felmerült igényei.
o
A fenntartói minıségirányítási programmal való kapcsolat
A kapcsolat kétirányú:
- az önkormányzat minıségirányítási programja határozza meg azokat a fıbb
minıségcélokat, célkitőzéseket, melyeket az intézményi minıségirányítási program
meghatározásakor figyelembe kell venni,
- az intézményi minıségirányítási program, a program szerint végrehajtott intézményi
önértékelés, továbbá az országos mérés, értékelés során elért eredmények alapján a
fenntartónak át kell tekintetnie a minıségirányítási programját, és a helyzetnek
megfelelıen új célokat, követelményeket kell megfogalmaznia az intézménnyel
szemben.
A két minıségirányítási program akkor tud jól mőködni, ha figyelembe veszik a folyamatosan
változó adottságokat és eredményeket, és a szükséges intézkedéseket megteszik.
A fenntartó közzé teszi honlapján az önkormányzat által meghatározott minıségirányítási
programot.
o Fejlesztés, folyamatos visszacsatolás
Annak érdekében, hogy az intézmény sikerrel tudjon
alkalmazkodni a folyamatosan változó külsı és belsı
elvárásokhoz, kidolgozta a folyamatos fejlesztés
módszerét, melyet az alábbi ábra szemléltet:

o Teljesítményértéklés
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A teljesítményértékelés fogalma, tartalma, célja
A teljesítményértékelés olyan értékelési tevékenység, mely kiterjed
- a munka eredményének, tanórai oktató-nevelı munka
- tanórán kívüli munka
- felzárkóztatás, tanulói teljesítmény-javulás
- a szervezeti magatartásnak, valamint
- a munkavégzéshez szükséges képességeknek az értékelésére.
A teljesítményértékelés során az értékelésnek
- meghatározott célrendszeren kell alapulnia,
- fejlesztı értékelésnek kell lennie,
- tartalmaznia kell az önértékelési elemeket.
A teljesítményértékelés célja, hogy a pedagógusok, és a vezetık teljesítménye fokozatosan –
különösen a feladatellátáshoz szükséges képességek, készségek, tudás és tapasztalat
fejlesztésével – javuljon, és ezzel segítse a minıségcélok megvalósítását. E cél érdekében a
teljesítményértékelés során szükség van:
- a képzési szükségletek felmérésére,
- a fejlıdési törekvések támogatására,
- a munkavállalók önértékelésére,
- a fejlesztési, fejlıdési célok meghatározására,
- a fejlıdéshez szükséges eszközök, források felkutatására, bıvítésére, javítására,
- a feladatellátási terv, a munkaidı-nyilvántartás, valamint a munkaköri leírások
alapján a dolgozók tevékenységének áttekintésére.
A teljesítményértékelés funkciója, hogy az intézményi mőködtetés során egy olyan eszköz
szerepét töltse be, mely a minıségcélok megvalósításához segíti azáltal, hogy
- teljesítményelvárásokat határoz meg a vezetıkkel, valamint a nem vezetı beosztású
pedagógusokkal szemben,
- összehangolja a célokat, és egységes rendszerő teljesítményértékelést határoz meg,
- biztosítja a dolgozók fejlıdését.
A teljesítményértékelés által megfogalmazott megállapítások sikeresen felhasználhatóak
azokban az esetekben, ahol
- a pedagógusok díjazásánál figyelembe kell venni az általuk nyújtott teljesítményt,
- meg kell keresni azt, hogy a teljesítmények miért nem érik el az elvárt szintet,
- meg kell ítélni adott pedagógus alkalmasságát, tovább foglalkoztathatóságát.


A vezetıi feladatokat ellátók teljesítményértékelése

A teljesítménykövetelmények meghatározása
A vezetık teljesítménykövetelményének kialakításában részt vesznek
- maguk a vezetık, valamint
- a fenntartó önkormányzatok – közvetve az önkormányzat által meghatározott
minıségirányítási program által, valamint közvetlenül, konkrét vezetıi elvárások
megfogalmazásával.
A vezetık teljesítménykövetelményeinek olyanoknak kell lenniük, melyek
- tartalmazzák a vezetıi pozíció ellátásával kapcsolatos követelményeket,
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- a minıségcélokhoz kapcsolódnak, annak megvalósítását szolgálják.
A teljesítménykövetelményeket minden tanév megkezdésekor meg kell fogalmazni, írásba
kell foglalni, és átadás-átvételi elismervény mellett át kell adni az érintettnek.
A teljesítménykövetelmények meghatározása során ügyelni kell a következıkre:
- a teljesítménykövetelmények adott tanévre vonatkozhatnak,
- tartalmazniuk kell
- a vezetı, illetve a pedagógus személyes adatait,
- a teljesítménykövetelmények részletes leírását.
A vezetık teljesítményét az adott évre rögzített teljesítménykövetelmények alapján kell
értékelni.
Az értékelésben részt vesznek:
- a vezetık,
- a nem vezetı pedagógusok.
A teljesítményértékelés a teljesítménykövetelmények alapján értékeli a vezetık
tevékenységét. A vezetıi értékelést a 8. melléklet tartalmazza.
A vezetık teljesítményét 2 évente a tanév végén, de legkésıbb a következı tanév
megkezdéséig értékelni kell. Az értékelést írásba kell foglalni és át kell adni az érintettnek.
A teljesítményértékelés során el kell készíteni:
Egy részletes teljesítményértékelést, mely tartalmazza:
- az érintett személyes adatait,
- a teljesítménykövetelmények szerinti részletes szöveges értékelést.
- az összefoglaló értékelést, javaslatokat, intézkedéseket, melyek az érintett
teljesítményértékelése során megállapíthatóak, és az érintett személy
teljesítményének minıségi javítását segítik elı.


A – nem vezetıi feladatokat ellátó – pedagógusok teljesítményértékelése

A teljesítménykövetelmények meghatározása
A pedagógusok teljesítménykövetelményének kialakítását az intézményvezetık végzik.
A meghatározott teljesítménykövetelményeknek olyanoknak kell lenniük, melyek
- a minıségcélokhoz kapcsolódnak, annak megvalósítását szolgálják,
- figyelembe veszik a fenntartók által az intézményvezetık számára meghatározott
teljesítménykövetelmények teljesítéséhez szükséges elvárásokat, s azok teljesítését szolgálják,
- mégis kellıen konkrét elvárásokat fogalmaznak meg.
A teljesítménykövetelményeket a tanév megkezdésekor meg kell fogalmazni, írásba kell
foglalni és át kell adni az érintettnek.
A teljesítménykövetelmények meghatározására ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a
vezetık esetében.
A pedagógusok teljesítményét az adott évre rögzített teljesítménykövetelmények alapján kell
értékelni.
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Az értékelésben részt vesznek:
- a munkaközösségvezetı,
- iskolavezetés egy tagja,
- az érintett pedagógusok.
A teljesítményértékelés a teljesítménykövetelmények alapján értékeli a pedagógusok
tevékenységét.
A pedagógusok teljesítményét a tanév végén, de legkésıbb a következı tanév megkezdéséig
értékelni kell. Az értékelést írásba kell foglalni.
A teljesítményértékelés tartalmára ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a vezetık
esetében.


A teljesítmény-követelmények és az értékelés szempontjai

A teljesítmény-követelmények meghatározásánál, valamint a teljesítményértékelésnél a
következı szempont-csoportokat alkottuk:
- az oktatás minıségéhez,
- a pedagógusokhoz,
- az intézmények általános megítéléséhez és mőködéséhez kapcsolódó minıségcélok.
A teljesítmény-követelmények meghatározásának és a teljesítményértékelés végrehajtásának
mintáját az 5. melléklet, az értékelés szempontrendszerét és indikátorait a 6. melléklet,
valamint a teljesítményértékelés rendjét a 7. melléklet tartalmazza.


Az értékelés során felhasználható információk, eszközök,
dokumentumok

Az értékelés során – a szubjektivitás kiküszöbölése érdekében – minél több tényszerő elemre
kell támaszkodni. Ehhez fel kell használni a meglévı adatokból, információkból elıállítható
dokumentumokat, adatokat.

Dokumentumok és bizonylatok rendje
A bizonylat
megnevezés
1. Céllista
2./1 Munkajelentés
2./2 Szempontlista
3. Vezetıi kérdıív
4. Kérdıívek
klímavizsgálathoz
5. Összegzés a
klímavizsgálatról
6. A fókuszcsopor-tos
interjú kérdése
7. Fókuszcsoportos

Küldı / készítı
Vezetıi kör
Projektvezetı
Projektvezetı
Igazgató, igazgató
helyettes

Minıségügyi irattár
Minıségügyi irattár
Minıségügyi irattár

Megırzési
idı
5 év
5 év
5 év

Minıségügyi irattár

5 év

Vezetıi kör

Minıségügyi irattár

5 év

Vezetıi kör

Minıségügyi irattár

5 év

Vezetıi kör

Minıségügyi irattár

5 év

Vezetıi kör

Minıségügyi irattár

5 év

Megırzési hely
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interjú protokollja
8. Jegyzıkönyv
9. Összefoglaló a
fókuszcsoportos interjúról
10. Vezetıi interjú
kérdései
11. Vezetıi interjú
12. Összefoglaló az
irányított önértékelésrıl
13. Közösségi találkozó jegyzıkönyve
14. Problémakatalógus

Az interjú
lebonyolításában
részt vevık

Minıségügyi irattár

5 év

Vezetıi kör

Minıségügyi irattár

5 év

Vezetıi kör

Minıségügyi irattár

5 év

Igazgató, igaz-gató
helyettes

Minıségügyi irattár

5 év

Vezetıi kör

Minıségügyi irattár

5 év

Projektvezetı

Minıségügyi irattár

5 év

Vezetıi kör

Minıségügyi irattár

5 év

4. A MIP mőködtetése
1. A KFÓÁISZDGY Minıségirányítási Programjának mőködtetéséért az igazgató a
felelıs.
2. A minıségirányítási vezetık a székhely és tagintézmények esetében is az iskolavezetés
munkájában egyenrangú partnerként vesznek részt. Feladatuk a MIP-ben meghatározott
folyamatok koordinálása és felügyelete. A munkaköri leírásokban elıírtaknak megfelelıen
végzik a MIP mőködtetésének feladatait.
3. Munkájukat a folyamatgazdák segítik, akik az adott folyamatok mőködtetéséért felelnek, s
beszámolási kötelezettséggel tartoznak az alkalmazotti kör illetve a minıségirányítási vezetı
felé. Feladatukat a munkaköri leírásuk tartalmazza.
4. Az egyes folyamatokhoz rendelt folyamatgazdák területét a felelısségi mátrix –ban
jelöljük.
5. Folyamatainkat a PDCA-ciklusnak megfelelıen mőködtetjük. A mérés, elemzés, javítás
követelményeit a folyamatok szintjén valósítjuk meg (kis PDCA ).
6. A MIP felülvizsgálatát 5 évenként illetve a törvényi változásoknak megfelelıen
végezzük. A MIP illetve a folyamataink mőködtetése felelısségteljes, idıigényes munka,
amelynek minıségi elvégzéséhez a Ktv. által elıírt mértékben havi minıségi bérpótlékban
részesül a MMCS vezetıje és a tagok.
4.1 Felelısségi mátrix
A felelısségi mátrix bemutatja, hogy mely fıfolyamatnak ki a gazdája, felelıse
Székhelyintézmény
Szervezeti egység vagy folyamatgazda
Szervezeti egység vagy folyamatgazda
Kurucz Istvánné
minıségügyi csop. tag
A Igazgató:
F Folyamatgazda:
minıségügyi csop. tag
B Ált. igazgató helyettes: Megyesi Istvánné
G Folyamatgazda:
D.o.és
gy.o.vez.igazgató
helyettes:
Folyamatgazda:
minıségügyi csop. tag
C
H
Juhászné Kispál Erika
munkaközösség vezetı
D Gazdasági vezetı:
I Folyamatgazda:
Baloghné Égetı Magdolna
élelmezés vezetı
E Minıségügyi vezetı: Megyesi Istvánné
J Folyamatgazda:
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Folyamat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Stratégiai tervezés
éves tervezés
vezetıi ellenırzés
irányított önértékelés
A MIP mőködtetése
belsı mőködés
munkaközösségek és pedagógusok
együttmőködése
belsı információáramlás
Minıségügyi szabályozások
Partneri kapcsolatok mőködtetése
partneri igény- és elégedettség mérés
partneri igény- és elégedettség mérés
szabályzata
SNI tanulókkal kapcsolatos problémák
kezelésének rendje
panaszkezelés rendje az alkalmazottak
részére
Az emberi erıforrás biztosítása és
fejlesztése
kiválasztás és betanulás
továbbképzési rendszer
belsı értékelési rend mőködtetése
ösztönzı-rendszer mőködtetése
Egyéb erıforrások biztosítása
gazdasági-pénzügyi folyamatok,
beszerzések
pályázati tevékenység
Biztonságos intézmény
HACCP mőködtetése
Oktatás-nevelés fı folyamatai
1.o. beiskolázása
egyéni fejlesztı programok tervezése
ért.ak.tanulók munkára nevelésének
folyamata
SNI tanulók mérése-, értékelése
végzett SNI tanulók nyomon követése
Belsı audit

A B C D E F G H I J
X
X X X X
X X X X
X
X
X X X X X X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
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Tagintézmények
Folyamat

Felelıs

2.

Stratégiai tervezés / Intézkedési
terv PP
Éves tervezés

3.

Vezetıi ellenırzés

Igazgató

4.

Irányított önértékelés

Min. vez.

5.

Partnerek azonosítása, igényeinek Min. vez.
és elégedettségének mérése
Információ áramlás biztosítása
Igazgató

1.

6.
7.
8.

9.

Határidı

Érintettek

Informáltak

Igazgató

Nevelıtestület

Nevelıtestület

Igazgató

Tanévkezdés Nevelıtestület
(09.30)
Folyamatos Nevelıtestület,
technikai
dolgozók
2006. jún.
Nevelıtestület,
technikai
dolgozók
Partnerek

Nevelıtestület
Nevelıtestület,
technikai
dolgozók
Nevelıtestület,
technikai
dolgozók
Partnerek

Nevelıtestület

Nevelıtestület

Továbbképzési rendszer
mőködtetése
Belsı értékelési rendszer
(munkatársak értékelése)

Igazgató

Nevelıtestület

Nevelıtestület

Igazgató és
helyettese

Ösztönzı rendszer mőködtetése
(szolgáltatások)

Igazgató és
helyettese

Nevelıtestület,
technikai
dolgozók
Nevelıtestület,
technikai
dolgozók
Tanulók,
dolgozók
Tanulók,
dolgozók

Nevelıtestület,
technikai
dolgozók
Nevelıtestület,
technikai
dolgozók

Nevelıtestület

Nevelıtestület

10. Eszköz, felszerelés, épület
biztosítása (infrastruktúra)
11. Gazdasági és pénzügyi
folyamatok
12. Egyéb kiszolgáló folyamatok
13. Beiskolázás
14. Módszertani eszköztár és kultúra
15. A tanulás támogatása
16. Az adott csoport elırehaladására
vonatkozó éves pedagógiai
tervezés (tanmenet)
17. A tanuló értékeléséhez szükséges
közös követelmények és
mérıeszközök
18. Pedagógusok együttmőködése

19. Az intézmény mőködésének éves
értékelése

Igazgató
Gazdasági
vezetı
Gazdasági
vezetı
Igazgató

Fenntartó

Munkaközös
ség vezetık
Pedagógusok

Nevelıtestület

Nevelıtestület

Tanulók

Igazgató

Pedagógusok

Tanulók

Igazgató

Pedagógusok
,
munkaközöss
ég-vezetık
Igazgató,
int.egység
vezetık
Igazgató és
helyettese

Nevelıtestület

Igazgató

Nevelıtestület

Nevelıtestület

Nevelıtestület
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5. Belsı mőködés
5.1. A munkaközösségek és az egy csoportban tanító pedagógusok együttmőködési szokásrendszere
A pedagógusok együttmőködése
Szakmai keretek
Munkaközösségek
1.iskolai
2. mozgásnevelés
3. diákotthoni

egy osztályban tanító
pedagógusok
közössége
egy gyermekkel
foglalkozó team

Ülések száma

Tevékenység

évente 5 alkalom
-tanterv – beválás vizsgálata
feladattól függıen
-tanmenetek - beválás
ennek gyakorisága nıhet vizsgálata
-módszerek, eszközök
kiválasztása
-módszertani tapasztalatok
átadásának fórumai
(bemutatók, ötletbörzék)
-a tanulói értékelés
követelményeinek teljesülése
-tanulmányi versenyre való
felkészítés
-pályázati tevékenység
-információk átadása a
nevelési tréning
fejlıdési lap kitöltéséhez
-problémák, eredmények
alkalomszerően
megbeszélése
esetmegbeszélések

Elvárt eredmény

Értékelés

Ellenırzés
területei

mérési feladatok összehasonlító
elemzése

önértékelés:
:munkaköz..vezetı

igazgató-helyettesek,
igazgató

bevált módszerek
speciális módszerek bıvülése
eredményesség az egyéni
habilitáció terén
eredményesség a tanulmányi
versenyen

igazgató-helyettesek,
igazgató

támogatott pályázatok
-Magatartás,
szorgalom, az adott osztályfınök,
pedagógiai alapelv kritériumainak
megfelelı eredmény
-Sokoldalú tájékoztatás (korrekt,
pontos) a fejlıdési lapokon
-Nevelési
problémákra
konszenzuson alapuló nevelési
eredmény
-egyénre szabott fejlesztések
összhangja

igazgató-helyettesek,
igazgató
fejlıdési lap vezetése
tanmenet ig.h.
családláto-gatás
módszerek, szempontok
ig., igh.h. mk.vez.
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A csoport vezetésért felelıs pedagógussal szemben támasztott elvárások:
Követelmények, elvárások az osztályfınök ill. csoportvezetı óvónı irányába:

1. Rendelkezzen legalább 3 éves gyógypedagógiai szakmai gyakorlattal
2. Mentálhigiénés, intellektuális szempontból legyen alkalmas a tanulócsoport nevelésére.
3. Preferáltan: rendelkezzen jó kommunikációs és együttmőködési készséggel, intuitív
készséggel, szolidaritással a gyerekekkel, elhivatottsággal a gyógypedagógiai komplex
fejlesztés iránt.
4. Kiegyensúlyozott, jó kapcsolattartás szülıkkel, kollegákkal.
A pedagógusok munkáját segítı módszertani tapasztalat- és eszköztár:
- az osztályfınökök munkájával szemben támasztott követelményeket a munkaköri leírás
részletesen rögzíti. /az új osztályfınökök az igazgatótól kapják meg az év elején/
- a kezdı osztályfınökök mellé a munkaközösség-vezetı javaslata alapján az ig.h.
szeptembertıl ún. mentort jelöl ki, aki segíti nevelıi munkáját.
- Az éves terv szerinti rendszerességgel megtartott munkaközösségi megbeszélésen a
felmerülı nevelési problémákat feltárhatja, segítséget kérhet az adott osztályfınök.
- évente 1-2 alkalommal bemutató órákat tartunk, amely lehetıséget ad nevelési problémák
módszertani kezelésére.
- évente 1 munkaközösségi összejövetelen valamennyi osztályfınök ötletbörze (tanulmányi
kirándulás szervezése, felkészülés a hagyományos rendezvényekre, dokumentáció
vezetése, stb.) keretében járul hozzá a tapasztalat- és eszköztár gyarapításához.
- évente egy alkalommal meghívott szakember (pszichológus, gyermekneurológus, stb.)
segítésével a sajátos nevelési igényő gyermekekre jellemzı magatartási problémákat,
nevelési szituációkat dolgozunk fel.

6. Minıségügyi szabályozások

6.1. Partneri kapcsolatok mőködtetése
Cél: Ismertesse az intézmény szabályozásait a partnerek igényeinek, elégedettségének
megismerésére, elemzésére, a közvetlen és közvetett partnerekkel való kommunikációra.
Tartalmi leírás
A szőkebb intézményvezetés a partnereit tanév elején azonosítja és elvégzi az információs
tábla frissítését.
Külön eljárásban szabályozzuk a partneri igény- és elégedettségmérés folyamatát és
eljárásrendben annak elemzését.
Az elemzés eredményeit felhasználhatjuk az éves munka értékelésénél, az intézményi
önértékelésnél és a következı éves tervezésnél.
A partnerekkel történı kommunikáció az információs táblázatban szabályozott.
 4. sz. melléklet:: Partneri adatbázis
A problémák kezelésének helyi rendjét a panaszkezelési eljárásokban szabályozzuk,
melyben kiemelt szerepet szánunk az osztályfınök (ill.óvodai csoportvezetı) pedagógus
közvetítı szerepének, illetve a felelısséggel és hatáskörrel rendelkezı személynek.
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A leendı 1. osztályos szülıkkel való kommunikáció folyamatát a Beiskolázási eljárás
szabályozza.
Az intézmény népszerősítése érdekében PR felelıst választottunk, aki koordinálja a
marketing-munkát. Feladatkörét a munkaköri leírása szabályozza.
Az
oktató-nevelı-habilitációs-rehabilitációs
munka
népszerősítése
a
szakmai
munkaközösségek feladata, amelyet az igazgatóhelyettesek felügyelnek.
8. osztályt végzett tanulóink készségfejlesztı speciális szakiskolai továbbtanulását valamint
végzett SNI tanulóink felnıtt életbe való beilleszkedésének nyomonkövetését végezzük. A
Nyomonkövetés folyamata szerint végezzük. Az összehasonlítás eredményeit a
munkaközösségek elemzik, és következtetéseket végeznek. Errıl tájékoztatják az
iskolavezetést.
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6.2 A partnerek igényeinek mérésére szolgáló eszközök, eljárások
A partneri igény-és elégedettségmérés
-folyamatábra-

START

Partneri
adatbázis

Partneri adatbázis
kommunikációs tábla

Az azonosított partnerek és
képviselıik felülvizsgálata

Az elégedettség (megfelelıség)
kritériumainak meghatározása
és aktualizálása

Elégedettségi
(megfelelıségi)
kritériumok

Az igényfelmérés és
elégedettségmérés módszereinek és
gyakoriságának meghatározása
vagy módosítása

Az
igényfelmérésben
résztvevık listája

Állami elvárások

Az igényfelmérés és
elégedettségmérésbe
bevontak körének
azonosításamintakészítés

Intézményi (belsı)
elvárások feltárása

Mérési rend /
eljárásrend

Fenntartói elvárások

Az igényfelmérés és
elégedettségmérés
lefolytatása

A munkatársak
elvárásai

Az eredmények
összegzése

Tanulói
igényfelmérés

Az igényfelmérés és elégedettségmérés
eredményeinek elemzése

Munkaerıpiac
Szülık
elvárásai
elvárásai

Tantestületi
összefoglaló

(MHGY program
alapján)

Az eredmények ismertetése és
megbeszélése az intézményen belül

Éves teljesítmény
értékelése

Rövid összefoglaló
az Évkönyvben

Indikátorainkban
van-e szükség
változtatásokra?

Szükséges-e
beavatkozás?
A partnerek
elégedetlenségének
kezelése

Igen

Igen
Nem

Nem

Intézmény
mőködés
értékelési
folyamata
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STOP

-A folyamat leírásaA partneri igény és elégedettségmérés folyamata a partnerek azonosításából indul és az
igények elemzésével fejezıdik be. Célja, hogy igények megismerésével közös értékrend
alakuljon ki intézményünk és partnerei között a hatékony együttmőködés érdekében.
1. A folyamattal foglalkozó csoport minden év szeptemberében felülvizsgálja az
azonosított partnerek és képviselıik adatbázisát. Elkészítik a felülvizsgált partneri
adatbázist.
2. A csoport által meghatározott elégedettségi kritériumokat évenként a kérdıívekkel
(összeállítás, feldolgozás, elemzés) foglalkozó munkacsoport aktualizálja. Írásba
foglalja az elégedettségi kritériumokat az egyes kérdıívek csomagjához.
3. A vezetıi csoport 4 évente az eljárásrend/mérési rendben meghatározza, vagy
módosítja az igényfelmérés és elégedettségmérés módszereit és gyakoriságát.
4. A munkacsoport az elıre összeállított szempontlista alapján lefolytatja az igény- és
elégedettségmérést.
5. A kérdıívek begyőjtése után a „kérdıíves” csoport elvégzi az igényfelmérés és
elégedettségmérés elemzését. A csoport célokat fogalmaz meg, céllistát ír, nyers
célokat, illetve megoldási javaslatokat nyújt be az iskolavezetıség elé. Ezek után az
alkalmazotti közösség elé már a célok prioritási sorrendben, kategorizálva kerülnek. A
partnerek felé is rövid visszajelzés történik az igényfelmérés eredményérıl, ami a
minıségügyi irattárba kerül.
6. Intézményen belül (évente, szeptember) az eredmények összegzése alapján kerül sor
azok ismertetésére és megbeszélésére.
7. A folyamat értékelése.
8. Az eredmények ismertetése után a MMCS eldönti, szükséges-e a beavatkozás a
folyamat valamelyik pontján. Ha igen, akkor a partnerek elégedetlenségére a PDCA
ciklusnak megfelelıen újraszabályozza a folyamatot, vagy annak szükséges elemeit.
Amennyiben nem szükséges a beavatkozás, standardizálja a ciklust.
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6.2.1 Partneri igény és elégedettségmérés szabályzata
Partneri kör
Közvetlen
-fenntartó

-szülık

Gyakoriság

Mintavétel

Módszer

Elfogadási arány

Visszacsatolás módja

2 évente

Cs.M.Mővelıdési és
Népjóléti Osztály
vezetıje
teljeskörő

kérdıív
SWOT analízis

100%

Intézkedési terv

kérdıíves

70%

1.o. szülık körében
új növendékek
szüleinek körében

kérdıíves

4 évente
évente

-SNI tanulók

4 évente

5. osztálytól teljeskörő
megfelelı mérıeszköz

4 évente

teljeskörő

évente

új dolgozók
szükség szerint
önértékelés teljeskörő

Közvetett
-fıiskolai hallgatók

évente

-külsı munkahelyek

50%

kérdıíves
interjú
SWOT analízis

70%

teljeskörő

kérdıíves

100%

évente

teljeskörő

kérdıíves

70%

5 évente nyomon
követés

teljeskörő

kérdıív
interjú

70%

-munkatársaink

-végzett tanulók

kérdıíves
interjú

Intézkedési terv
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Pápay Endre tagintézmény
Partnerkapcsolatok
Partnerazonosítás
A partnerek azonosításában a COMÉNIUS 2000. útmutatásait követve jártunk el.
Ennek alapján partnereinket két nagy csoportba soroltuk:
-

közvetlen
és közvetett partnerek.
Közvetlen partnereink:

Partneri viszony tartalma

Partner

A tanítási - tanulási és nevelési folyamat
elsıdleges szereplıi

- gyermekek ( tanulók)
- pedagógusok
- pedagógiai munkát segítı munkatársak
Akik elvárásokat támasztanak és/ vagy
- fenntartó
forrásokat biztosítanak az intézmény számára - szülık
- TEGYESZ
- gyámhivatalok
- helyi önkormányzatok
A tanuló életútjának intézményünkbe való
- óvodák,
bekerülését megelızı és az azt követı
- társintézmények
állomások
- munkaerıpiac
Közvetett partnereink:

A partneri viszony tartalma
Valamely szabályzó rendszeren keresztül
társadalmi és szakmai igényeket fogalmaz
meg és / vagy közvetít számunkra

Akik együttmőködésükkel segíthetik
intézményünket céljai elérésében

Partner
- OM
- PM
-ÁSZ
- OKÉV
- NSZI
- Illetékes Minisztériumok
- Civil Szervezetek
* Fogyatékosok Klubja
* Mozgássérültek Klubja
-Szociális Otthonok
- Gyermekjóléti Szolgálatok
- EÜ. Intézmények
- ÁNTSZ
- Gazdálkodó szervezetek:
* ASS,
*MEDICOR
- Közmővelıdési Intézmények
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* makói Közmővelıdési KHT.
- Kisebbségi Önkormányzat
* Cigány Önkormányzat
- Köztiszteletben álló magánszemélyek

Olyan szervezetek és közösségek, melyek
elvárásokat fogalmaznak meg irányunkban,
tevékenységünk folyamatával és / vagy
eredményével szemben

- gazdasági kamarák
- szakmai szervezetek
- egyházak
- munkaügyi központ
- munkaadói szervezetek

4.2.Partnerkapcsolatok irányítása
Partnereink megfelelı szintő tájékozódásának és tájékoztatásának módjai lehetnek:
1. Az intézményünk mőködését szabályzó alapdokumentumokban , ( PP.
SZMSZ. éves munkatervek stb.) intézményünk vezetıjénél a vele
történt egyeztetést követıen betekintést nyerhetnek érdeklıdı partnereink.
2. Az intézményünket bemutató kiadványunkat
- a célcsoport tagjaihoz eljuttattuk,
- kívánság szerint rendelkezésre bocsátjuk.
3. Partnereink meghatározott részét bevonjuk rendezvényeink elıkészítésébe
és lebonyolításába.
4. Mőködési körülményeink iránt tudakozódókat elızetes megbeszélés
alapján
szívesen kalauzoljuk el nálunk.
5. Munkatársaink a partnereink részérıl felmerülı szakmai kérdésekben
bármikor adnak tanácsot, nyújtanak segítséget.
4.3. Kommunikáció a partnerekkel külsı kommunikáció)
A partnerekkel folytatott kommunikáció azoknak az információknak az átadási
folyamatát jelöli, melyek eredményes együttmőködésünk szempontjából
elengedhetetlenek.

Informálandók köre
- Szülık, gondviselık
- TEGYESZ
- Gyámhivatalok

Egyéb azonosított partnerek
Tágabb környezetünk

Felhasznált kommunikációs
csatornák
- szülıi értekezlet
- fogadóórák
- nyílt tanítási napok
- intézményi rendezvények
- iskolaújság
- személyes információ csere

- Hivatalos csatornák
- Piare csatornák

Az érintettek bevonásának
módjai
-családlátogatásokon,
- osztályfınökökön,
- SZMK összekötı tanáron,
- nevelıtanáron,
- szaktanáron,
- gyermekfelügyelın
keresztül.
- írásbeli megkeresés útján
- hivatalos csatornák
- média ( elektronikus és
írott)

66

Panaszkezelés
Alkalmazottak részére
Célja: az iskolában történı munkavégzés során esetlegesen felmerülı problémákat, vitákat a
legkorábbi idıpontba legmegfelelıbb szinten kezelni
Folyamata:
I. szint:
- Az alkalmazott panaszát szóban vagy írásban eljuttatja ahhoz a személyhez, aki a
felelıse annak a területnek , ahol a probléma felmerült.
- Az adott szintő felelıs 3 napon belül megvizsgálja a panasz jogosságát. Ha a
panasz nem jogos, akkor a felelıs tisztázza az ügyet a panaszossal.
- Ha a panasz jogosnak minısül, akkor a felelıs 5 napon belül egyeztet a
panaszossal.
- Ezt követıen a felelıs és a panaszos az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik
és elfogadják az abban rögzítetteket. Ebben az esetben a probléma megnyugtatóan
lezárult, a rögzítés feljegyzésben megtörtént. Amennyiben a panasz megoldásához
türelmi idı szükséges, egy hónap idıtartam után közösen értékelik a panaszos és a
felelıs a beválást.
- Ha a türelmi idı lejártával a probléma nem oldódott meg, úgy az igazgatóhoz
fordulnak a probléma kezelésére.
- Ha így sem oldódott meg a probléma, akkor az igazgató a fenntartó felé jelez.
II. szint:
- 15 napon belül az iskola igazgatója a fenntartó képviselıjének bevonásával
megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesz a probléma kezelésére – írásban is.
- Ezután a fenntartó képviselıje és az igazgató egyeztetnek a panaszossal, a
megállapodást írásban rögzítik. Amennyiben türelmi idı szükséges, egy hónap
idıtartam után közösen értékeli a beválást. Ha ekkor a probléma megnyugtatóan
lezárult, a megoldást írásban is rögzítik az érintettek.
III. szint:
- Ha a panaszos eddig nem fordult problémájával a munkaügyi bírósághoz, akkor
most csak oda fordulhat. Az eljárást a törvényi szabályozók határozzák meg.
Panaszkezelés a tanulóknál:
Célja: a tanulót érintı felmerülı problémákat , vitákat a legkorábbi idıpontban. A
legmegfelelıbb szinten lehessen megoldani vagy feloldani.
Folyamata:
I. szint
- A panaszos problémájával az osztályfınökhöz , szaktanárhoz fordul
- Az osztályfınök a legrövidebb idın belül megvizsgálja a panasz jogosságát,
amennyiben nem jogos, akkor tisztázza a panaszossal
- Jogos panasz esetén egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a probléma
megnyugtatóan lezárul.
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II. szint
- Abban az esetben, ha az osztályfınök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a
panaszt az igazgató felé.
- Az igazgató egyeztet a panaszossal.
- Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban (ha szükséges
írásban) rögzítik és elfogadják az abban foglaltakat,így az egyeztetés eredményes.
Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idı szükséges, a közösen
meghatározott türelmi idı után az érintettek közösen értékelik a beválást.
III. szint
- Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos vagy képviselıje jelenti a panaszt a
fenntartó felé.
- Az iskola igazgatója a fenntartó bevonásával 15 napon belül megvizsgálja a
panaszt, közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére.
- A fenntartó egyeztet a panaszossal vagy képviselıjével és a saját eljárásrendje
szerint intézkedi
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6.2.2 A KFÓÁISZDGY sajátos nevelési igényő tanulóival kapcsolatos problémák
kezelésének rendje
Célja
hogy az egyes, SNI tanulót tanulóval kapcsolatban felmerülı problémákat a legkorábbi
idıpontban, a legmegfelelıbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani.
A problémakezelési eljárás
-folyamatábraSTART
I. szint

1. probléma jelzése
Nem jogos
2. A probléma (panasz)
jogosságának vizsgálata
Jogos

Az osztályfınök tisztázza
az ügyet a panaszossal
3. Az osztályfınök egyeztet Az egyeztetés
eredményes
az érintettel
A probléma
megnyugtatóan lezárult

4. a probléma jelzése
az ig.h.-nek
5. Az igazgató egyeztet az
érintettekkel
( szóbeli megállapodás)

II. szint

Az egyeztetés
eredményes
A probléma
megnyugtatóan lezárult

6. Az egyeztetést, megállapodást
írásban rögzítik, és elfogadják
az abban foglaltakat

Türelmi
idı

III. szint

Igen

Ne
m
7. Probléma fennáll, panasz
jelentése a fenntartó felé

A probléma
megnyugtatóan
megoldódott; rögzítése
IV. szint

8. Az iskola igazgatója a fenntartó bevonásával vizsgálja
a panaszt; közös javaslat a probléma kezelésére
9. Egyeztetés a panaszossal,
megállapodás írásban

A probléma
megnyugtatóan
lezárult, rögzítés,
feljegyzés

STOP
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-A folyamat leírásaI. szint
1. A panaszos problémájával az osztályfınökhöz fordul.
2. Az osztályfınök haladéktalanul megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az nem
jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. (szülı, tanuló, más partner)
3. Jogos panasz esetén az osztályfınök egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a
probléma megnyugtatóan lezárul.
II. szint
4. Abban az esetben, ha az osztályfınök nem tudja megoldani a problémát, azonnal közvetíti
a panaszt a területért felelıs igazgatóhelyettes felé.
III. szint
5. Az igazgató 3 napon belül egyeztet az érintettekkel.
6. Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban, indokolt esetben
írásban rögzítik és elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes.
Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idı szükséges, 1 hónap idıtartam után az
érintettek közösen értékelik a beválást.
IV. szint
7. Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselıje jelenti a panaszt a
Cs.M.Önkormányzat Mővelıdési és Népjóléti Osztályvezetıje felé.
8. Az iskola igazgatója a fenntartó bevonásával 15 napon belül megvizsgálja a problémát,
közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére.
9. A fenntartó egyeztet a panaszos képviselıjével, amit írásban is rögzítenek.
A folyamat gazdája az igazgatóhelyettes, aki a tanév végén ellenırzi a panaszkezelés
folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciót az adott lépésnél, és
elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez.
10. Amennyiben a probléma a fenntartói szinten sem oldódik meg, jogorvoslati lehetıségért
lehet fordulni az OM oktatási ombudsmanhoz.
Felelısségek és hatáskörök
Felelıs
1. Osztályfınök

Érintett

Informált

A probléma, panasz alanya

Panaszos/képviselıje

2. Osztályfınök
A probléma, panasz alanya
3. Osztályfınök
A probléma, panasz alanya
4. Osztályfınök
Panaszos/képviselıje
5. Igazgató
Panaszos/képviselıje
6. Igazgató
Panaszos/képviselıje
A dokumentumok és bizonylatok rendje

Panaszos/képviselıje
Panaszos/képviselıje
Igazgatóhelyettes
Osztályfınök
Osztályfınök

A bizonylat
megnevezése
6. Jegyzıkönyv
9. Feljegyzés

Kitöltı /
Megırzési
készítı
hely
Iskolatitkár Iktató
Fenntartó
Iktató

Megırzési
idı
Végleg
Végleg

Másolatot kap
Panaszos képviselıje
Panaszos képviselıje
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6.2.3 A KFÓÁISZDGY panaszkezelési rendje az alkalmazottak részére
- folyamatszabályozás A panaszkezelési eljárás célja, hogy az intézményben történı munkavégzés során esetlegesen
felmerülı problémákat, vitákat a legkorábbi idıpontban a legmegfelelıbb szinten lehessen
feloldani, megoldani.
Panaszkezelési eljárás folyamatábrája
START
I. szint
Panaszleír
ás
Panaszleír
ás
Panaszleír
ás

1. Panasz, panaszleírás
eljuttatása

Felelısségi
mátrix
Nem
jogos

2. A panasz
jogosságának
Jogos

A felelıs tisztázza az
ügyet a panaszossal

3. A felelıs egyeztet a
panaszossal
4. Az egyeztetést, megállapodást
írásban rögzítik és elfogadják az
abban foglaltakat
Türelmi idı
szükséges
Egy
hónap

Az egyeztetés
eredményes
Feljegyzés

Igen
Feljegyzés

Panaszleír
ás

Feljegyzés

Javaslat

Ne
m fennáll.
5. Probléma

Feljegyzés

Panasz jelzése a fenntartó
6. Az iskola igazgatója, dolgozója a
fenntartó képviselıjének
bevonásával megvizsgálja a
panaszt, közös javaslat a probléma
kezelésére – írásban is.

7. Egyeztetés a
panaszossal,
Türelmi idı
szükséges

II. szint
Javaslat

Az egyeztetés
eredményes
A probléma
megnyugtatóan
lezárult, rögzítés,
feljegyzés

STOP
-A folyamat leírása10. A döntés

Dokumentum a
döntésrıl
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I. szint
1. Az alkalmazott panaszát szóban vagy írásban eljuttatja ahhoz a személyhez, aki a felelıse
annak a területnek, ahol a probléma felmerült. Az adott területek felelıseit a felelısségi
mátrix tartalmazza.
2. I. szinten a felelıs 3 napon belül megvizsgálja a panasz jogosságát. Ha a panasz nem
jogos, akkor a felelıs tisztázza az ügyet a panaszossal.
3. Ha a panasz jogosnak minısül, akkor a felelıs 5 napon belül egyeztet a panaszossal és az
érintettekkel.
4. Ezt követıen a felelıs és a panaszos az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik és
elfogadja az abban foglaltakat. Ebben az esetben a probléma megnyugtatóan lezárult,
rögzítés feljegyzésben. Amennyiben a panasz megoldásához türelmi idı szükséges, 1
hónap idıtartam után közösen értékeli a panaszos és a felelıs a beválást.
5. Ha a türelmi idı lejártával a probléma nem oldódott meg se a felelıs, se az igazgató
közremőködésével, akkor az igazgató a fenntartó felé jelez.
II. szint
6. 15 napon belül az iskola igazgatója a fenntartó képviselıjének bevonásával megvizsgálja a
panaszt, közös javaslatot tesz a probléma kezelésére – írásban is.
7. Ezután a fenntartó képviselıje, az igazgató egyeztetnek a panaszossal, a megállapodást
írásban rögzítik. Amennyiben türelmi idı szükséges, 1 hónap idıtartam után közösen
értékelik a beválást. Ha ekkor a probléma megnyugtatóan lezárult, a megoldást írásban
rögzítik az érintettek.
III. szint
8. Ha a panaszos eddig nem fordult problémájával a munkaügyi bírósághoz, akkor most már
csak oda fordulhat. Az eljárást törvényi szabályozók határozzák meg.
A folyamat gazdája az igazgatóhelyettes, aki tanév végén ellenırzi a panaszkezelés
folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciókat az adott lépésnél,
és elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez.

Felelısségek és hatáskörök
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Felelıs
Panaszos
Felelıs
Felelıs
Felelıs
Igazgató
Fenntartó képviselıje
Fenntartó képviselıje

Érintett
Felelıs vezetı
Panaszos
Igazgató/panaszos
Panaszos
Panaszos
Igazgató/panaszos
Igazgató/panaszos

Informált
Igazgató
Igazgató
Fenntartó
-
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A dokumentumok és bizonylatok rendje
A bizonylat
Kitöltı/ készítı
Megırzési
Megırzési
megnevezése
hely
idı
1. Felelısségi mátrix „Biztonságos int.” Min. kézikönyv
5 év
min. kör
2.
Panaszlevél írás
Panaszos
Iktató
végleg
4.
Feljegyzés
Felelıs
„panasz
5 év
dosszié”
5.
Feljegyzés
Igazgató
Iktató
Végleg
6.
Javaslat
Fenntartó
Iktató
Végleg
képviselıje
7.
Feljegyzés
Fenntartó
Iktató
Végleg
képviselıje
10. Bírósági határozat
Munkaügyi
Iktató
Végleg
Bíróság

Másolatot kap
Mk., igazgató,
alk-i közösség
Igazgató
Érintettek

Panaszos
Panaszos
Panaszos,
igazgató

6.3 Az emberi erıforrás biztosítása és fejlesztése
Cél: A megfelelı szakképesítéső munkaerı kiválasztásával, a munkatársak teljesítményének
megerısítésével, javításával, ösztönzésével és fejlesztésével a szervezet célkitőzéseinek
elérése.
A belépı új munkaerı kiválasztására és betanulására (figyelembe véve a jogszabályokat,
intézményünk küldetését, alapértékeit ill. a kiválasztás szempontjait) eljárásrendet
alkalmazunk. Kiemelt szerepet kap az új munkatárs betanulása, amelyet egy patronáló
személy külön szabályozás alapján végez.
A mőködés szempontjából meghatározó partnerek -pedagógusok és nem pedagógus
közalkalmazottak- továbbképzésének fı dokumentuma a továbbképzési terv, mely az
intézmény küldetésének és Pedagógiai program figyelembevételével készült. (2003-2008-ra)
Az alapdokumentum alapján készítjük az éves beiskolázási tervet, melyben a partneri
igények is megjelennek. A pénzügyi fedezetét részben az éves költségvetési keret biztosítja.
A nem pedagógus továbbképzésérıl a helyi szükségletek és lehetıségek figyelembevételével
az iskolavezetıség dönt.
A pedagógus alkalmazottak munkájának értékelési rendjét tartalmazó szabályozás (a minıségi
munkavégzés szempontjai) kipróbálás és mőködtetés után újra szabályozásra került, mely az
alapdokumentumainkban megfogalmazott, mindenki által ismert és elfogadott alapértékekre
támaszkodik. Elkészült az egyéb munkaterületeken dolgozók szempontsora is.
A Pápay Endre tagintézményben:
Erıforrás biztosításának folyamata:
-

a feltételrendszer finanszírozásának alapja az éves költségvetés
az intézményi költségvetés elkészítésének folyamatához a bemenı adatokat az elızı
éves költségvetésébıl készült beszámoló szolgáltat
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-

-

a fenntartónk meghatározza a költségvetés sarokszámait
ezt figyelembe véve készíti el a gazdaságvezetı az éves költségvetés koncepcióját,
amelyhez adatokat győjt az iskola statisztikájából, a jelzett fejlesztési igényekbıl és a
felújítási igényekbıl
a tervet ismerteti az iskolavezetéssel, a módosító javaslatokat beépíti a munkába
a fenntartó mérlegeli és meghatározza az iskolánkat feladat arányosan megilletı
összeget
a fenntartó önkormányzat pénzügyi bizottsága ezt megtárgyalja
a képviselıtestületi ülésen kerül sor az elfogadására

Emberi erıforrások
Intézményünk csak olyan szolgáltatások megvalósítására vállalkozik, amelyekhez rendelkezik
a szükséges személyi feltételekkel.
Az emberi erıforrás biztosításánál és kiválasztásánál legfontosabb szempontunk a
megfelelıen képzett szakember kiválasztása, a munkatársak teljesítményének erısítése,
javítása, ösztönzése és fejlesztése.
Az egyes munkakörök, beosztások ellátásához szükséges végzettségek, képzettségek a
jogszabályokban, munkaköri leírásokban vannak leszabályozva. A követelményeknek való
megfelelést a vezetıség rendszeresen felülvizsgálja, figyelembe véve a változó
körülményeket, a partneri igények módosulását. Szükség esetén újrafogalmazza és
dokumentálja a munkakör betöltésének feltételeit.
A személyi feltételek megteremtése az igazgató felelıssége.
Az emberi erıforrásokkal való gazdálkodás területei:
- az új munkatársak alkalmazása, megválás az alkalmatlanoktól
- az új alkalmazási feltételek, kiválasztási szempontok meghatározása
- az új munkatárs kiválasztása
- az új munkatárs beillesztése a szervezetbe
- a munkatársak motiválása
- a teljesítményértékelés követelményeinek meghatározása
- a teljesítményértékelés
- karriertervek és gondozás
- közép és felsı szintő vezetık kiválasztása
- csapatépítés
- vezetıképzés
- jutalmazás, büntetés
- juttatások, érdekérvényesítés
- belsı képzések megszervezése
- továbbképzések és átképzések
- a munkaerı fluktuáció kedvezıtlen hatásainak kompenzálása
- versenyeztetés a szervezeten belül és kívül
- a közösségi élet szervezése
- az összetartozás erısítése
- testületi és munkatársi tréningek szervezése
- munkahelyi környezet kialakítása
- a szociális ellátás stb.
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Kiválasztási és betanulási rend mőködtetése
Folyamata:
-

-

-

-

Az intézményvezetés az engedélyezett álláshelyek számát összeveti az intézmény
munkaügyi nyilvántartásával. Pontosítja, hogy milyen végzettségő kollégákra van
szükség az üres álláshelyek betöltéséhez.
Az intézményvezetı a helyi és megyei napilapban meghirdeti az állást, közben
aktualizálja a kiválasztási szempontlistát a törvényi és az intézményi elvárások
figyelembe vételével.
Az intézményvezetı az adott részterület vezetıjével elbeszélget a jelentkezıkkel,
lefolytatja az interjút.
Az interjút lefolytatók a kiválasztási szempontlista alapján összegzik a
tapasztalatokat.
Az interjút lefolytatók kiválasztják a legalkalmasabb jelentkezıt.
A bér és munkaügyi elıadó - az igazgató utasítása alapján- elkészíti az új dolgozó
kinevezését.
Az intézményvezetı átadja az új dolgozónak a kinevezési okmányokat, értelmezik a
munkaköri leírásokat
Az intézményvezetı kiválasztja a mentor személyét , és felkéri a tevékenység
végzésére.
Az igazgató az új dolgozóval ismerteti a betanulási rendet és bemutatja a mentornak.
Ezután kerül sor a dolgozó személyes bemutatására a dolgozói kollektíva tagjainak.
Az új dolgozó beválásának értékelését az igazgató és a mentor végzi.
Az értékelés eredményeként az intézményvezetı dönt a munkaviszony
meghosszabbításáról vagy megszüntetésérıl, s tájékoztatja a döntésrıl a dolgozót és az
intézmény kollektíváját.
Ha szükséges korrekciós folyamat, azt az intézményvezetı vezetésével végzik el.

Minıségügyi erıforrás -fejlesztés:
- A minıségfejlesztési rendszer fenntartása és folyamatos tökéletesítése érdekében az
intézmény megszervezi a munkatársak minıségügyi oktatását és továbbképzését.
- A képzési tervet a minıségi vezetı készíti el és az igazgató hagyja jóvá, biztosítva a
szükséges erıforrásokat.
- Új szolgáltatás tervezésekor vagy a szolgáltatások fejlesztésekor a szükséges személyi
feltételek biztosítását az igazgató a meglevı személyi erıforrások figyelembevételével
tervezi.
- Az intézményvezetı új munkatárs felvételekor elıírja a szükséges szakmai képzettség
és gyakorlat meglétét. Az új munkatársak minıségügyi képzését munkába lépéskor
meg kell kezdeni. A képzést a minıségi vezetı irányítja.

Berendezések és feltételek
Intézményünk csak olyan szolgáltatás megvalósítására vállalkozik, amelyekhez rendelkezik a
szükséges tárgyi feltételekkel.
Célunk :- az intézmény tárgyi feltételei, infrastruktúrája a napi mőködést a
legoptimálisabban szolgálja ki
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Feladataink:
- a minıségi oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása
- a berendezések beszerzési ütemének, stratégiájának megtervezése, kialakítása,
megvalósítása
- a meglevı berendezések ellenırzése
- az állagmegóvás biztosítása
- amortizációs terv készítése, annak folyamatos szabályozása
- a terv megvalósulásának ellenırzése
- a tapasztalatok visszacsatolása
Berendezéseink beszerzésének alapja: Kötelezı eszköz-, felszerelés jegyzék (11/ 1994. /VI.
8./ MKM rendelet és azt ezt módosító1/ 1998./ VII. 24./ OM. rendelet)
Munkakörnyezet
Célunk:
- a biztonságos intézmény megteremtése
- alkalmazottjaink és tanulóink fizikai biztonságának biztosítása
Dokumentumai:
- Munkavédelmi szabályzat
- Tőzvédelmi szabályzatunk
- Dohányzási szabályzat
- Veszélyes anyagok használatára utasítás
Folyamata:
- évkezdéskor a fenntartó által megbízott cég szakemberei elvégzik a biztonságtechnikai
bejárást
- veszélylistát készítenek el
- annak alapján a feltárt veszélyforrásokat azonnal megszüntetik
(belsı vagy külsı szakemberek segítségével)
- a nem azonnal elvégzendı feladatokról ütemtervet készítenek, melynek
megvalósításához a gondnok segítségét is kérik
- az elvégzett munka minıségi ellenırzése
- a szükséges korrekciók elvégzése
Alapelv:
Dolgozók esetében:
- tanév elején a dolgozókat munka és tőzvédelmi oktatásban részesítjük
- az újonnan belépı dolgozók az alkalmazás megkezdésekor a felvétellel kapnak
oktatást
- ezt a szükséges formanyomtatványokon dokumentáljuk is Tanulóink esetében:
- az elsı tanítási napon az osztályfınökök tőz- és balesetvédelmi oktatást tartanak
- szakiskolánkban munkavédelmi oktatásban részesülnek a tanulók
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Egyéb feladataink:
- minden tanítási évben a megbízott tőzvédelmi cég alkalmazottja megszervezi és
lebonyolítja a tőzriadót, melyrıl jegyzıkönyv is készül
- a hatályos jogszabályoknak megfelelıen elvégeztetjük az érintésvédelmi
felülvizsgálatot és az elektromos berendezések tőzvédelmi felülvizsgálatát
- évente ellenıriztetjük a tőzoltó készülékek használhatóságát, szavatosságát, a
tőzcsapok állapotát
- fokozott gondot fordítunk a nemdohányzók védelmének betartására és betartatására
(csak a kijelölt dohányzóhelyek használhatók dohányzásra)
az intézmény takarítási munkálatainál csak olyan vegyszereket használunk, amirıl
rendelkezünk biztonsági adatlappal
- a dolgozókat és tanulóinkat megfelelı munka és védı ruházattal látjuk el, a kollektív
szerzıdésben rögzítetteknek megfelelıen
- meghatározzuk az általunk használt vegyszerek „ S” és „ R” mondatát
- kockázatbecslést végeztetünk a különbözı veszélyeztetett munkakörökre
- a hulladékkezelést és annak az ártalmatlanítását szakos céggel végeztetjük el
(ASA Kft, Makó Térségi Víziközmő Kft )
- a veszélyes hulladékok szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági KFT. végzi
- az iskolai tanórán keletkezett kísérleti vegyszereket, tisztító és mosószereket
hígítatlanul sem élıvízbe, sem csatornába nem juttatunk
- a veszélyes anyagok kezelését szabályzatban rögzítjük
- felhívjuk dolgozóink és tanulóink figyelmét a környezetvédelem jelentıségére

5.sz. melléklet: A minıségi munkavégzés értékelésének szempontjai I.III.
Pedagógus és nem pedagógus dolgozók számára az ösztönzı rendszer elemei biztosítják az
alapértékek magas szintő teljesítésére való ösztönzését.
Az ösztönzırendszer elemei biztosítják, hogy az intézmény alapértékeit magas szinten
teljesítsék a pedagógus és nem pedagógus dolgozók egyaránt.

77

6.3.1 Eljárásrend az emberi erıforrások kiválasztási és betanulási rendjének mőködtetésére
pedagógus munkatárs
Lépések

Módszer

Eszköz

Érintett

Felelıs

Határidı

I.

Pályázat kiírása

Pályáztatás

Média

Az adott szakmai
munkaközösség

Igazgató

Tanév vége

II.

Határidıre beérkezı pályázatok értékelése

Dokumentumelemzés

Szakmai önéletrajz

Pályázó,
igazgató

Igazgató

III.

Személyes beszélgetés a pályázóval

Beszélgetés

Dokumentumok, pályázat

Pályázó,
igazgató

Igazgató

Pályázat
határideje
(aug.1.)
Aug. 15.

IV.

Intézmény céljainak megismertetése

Beszélgetés

Küldetésnyilatkozat,
Pedagógiai program

Pályázó,
igazgató

Igazgató

Aug. 15.

V.

A feltételrendszer megismertetése

Beszélgetés

Munkajogi dokumentumok

Pályázó,
igazgató

Igazgató

Aug. 15.

VI.

Megbízás

Döntés

Munkaszerzıdés, munkaköri
leírás

Pályázó,
igazgató

Igazgató

Aug. 20.

VII.

Patronáló tanár kijelölése ∗

Felkérés

Megbízás

Patronáló tanár,
pályázó, igazgató

Igazgató

Aug. 28.

Beszélgetés

Iskolai dokumentumok

Pályázó, igazgató,
szervezetek
képviselıje,
munkaközösség
vezetıje

Igazgató
patronáló
tanár

Szept. 10.

Munkatársak+ új
munkatárs+ patronáló
tanár
Új munkatárs
Patronáló tanár
igazgató

Igazgató
helyettes

Szept. 10

igazgató

Jan.31.
Május 31.

Minıségügyi tanács

igazgató

Június 15

VIII.

Személyes beszélgetés a vezetıvel
- egyéni érdeklıdési kör megismerése
- érdekvédelmi szervezetek megismerése
- munkaközösség megismerése
- az iskola hagyományainak megismerése

IX.

Személyes találkozások
(a patronáló tanárral)

Bemutatás

X.

A kiválasztás és betanulás értékelése

Megbeszélés
Írásbeli
értékelés

XI.

Az eljárásrend korrekciója az értékelés
tapasztalatai alapján

korrekció

Értékelés szempontjai HPP
Munkaköri leírás
Óralátogatás értékelı lap
Adminisztráció
Eljárásrend
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∗

Szempontok a patronáló tanár kiválasztására
- Legalább 5 éve iskolánk kinevezett pedagógusa, általában munkaközösség-vezetı ill. az ı javaslatára kiválasztott munkatárs
A patronáló pedagógus feladata
- a belépı új, pályakezdı ill. nem pályakezdı kolléga óráinak látogatása
- értékelés a szempontsor szerint
- informális problémák megbeszélése
6.sz. melléklet: Óra és foglalkozáslátogatások szempontjai
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Nevelımunkát közvetlenül segítı munkatárs

I.

Lépések
Álláshirdetés

Módszer
Hirdetés

Eszköz
Média

II.

Beérkezı jelentkezések értékelése

Értékelı megbeszélés

III.

A feltételrendszer megismertetése

Beszélgetés

IV.

Döntés az álláshely betöltésérıl ,
kinevezés
Patronáló munkatárs kijelölése

Döntéshozatal

Munkajogi
dokumentum
Szerzıdés

Felkérés

Megbízás

Szóbeli megbeszélés

Munkaköri leírás

V.

VI.

Patronáló munkatárs értékelése a
jelentkezırıl

VII.

Az eljárásrend lépéseinek
Korrekció
korrekciója az értékelés tapasztalatai
alapján

Eljárásrend

Érintett
d.o. és gy.o.vez.ig.h.
Jelentkezı
d.o.és gy.o.vez.ig.h.
Jelentkezı
Gazdasági vezetı
Jelentkezı
Gazdasági vezetı
Jelentkezı
Gazdasági vezetı
Patronáló munkatárs
Jelentkezı
Gazdasági vezetı
Patronáló munkatárs
Minıségügyi tanács

Felelıs
Ig.

Hat.idı
Aktualitás szerint

Ig. és d.o.és
gy.o.vez.ig.h.
d.o.és gy.o.vez.ig.h.

Aktualitás szerint

d.o.és gy.o.vez.ig.h.

Aktualitás szerint

d.o.és gy.o.vez.ig.h.

Aktualitás szerint

d.o.és gy.o.vez.ig.h.

A munkaszerzıdést
követı 90 nap
elteltével
Aktualitás szerint

d.o.és gy.o.vez.ig.h.

Aktualitás szerint

Szempontok a patronáló munkatárs kiválasztására
A diák-és gy.o.vezetı ig.h. javaslatára történik a kiválasztás a legalább 3 éve intézményünkben jól dolgozó munkatársak közül.
A patronáló munkatárs feladata, hogy helyismeretére és munkahelyi tapasztalatára támaszkodva segíti az új munkatárs munkavégzését ill.
beilleszkedését.
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Adminisztratív vagy technikai munkatárs
I.

Lépések
Álláshirdetés

Módszer
Hirdetés

Eszköz
Média

II.

Beérkezı jelentkezések értékelése

Értékelı megbeszélés

III.

A feltételrendszer megismertetése

Beszélgetés

IV.

Döntés az álláshely betöltésérıl ,
megbízás
Patronáló munkatárs kijelölése

Döntéshozatal

Munkajogi
dokumentum
Szerzıdés

Felkérés

Megbízás

Szóbeli megbeszélés

Munkaköri leírás

V.

VI.

Patronáló munkatárs értékelése a
jelentkezırıl

VII.

Az eljárásrend lépéseinek
Korrekció
korrekciója az értékelés tapasztalatai
alapján

Eljárásrend

Érintett
Gazdasági vezetı

Felelıs
Gazdasági vezetı

Jelentkezı
Gazdasági vezetı
Jelentkezı
Gazdasági vezetı
Jelentkezı
Gazdasági vezetı
Jelentkezı
Gazdasági vezetı
Patronáló munkatárs
Jelentkezı
Gazdasági vezetı
Patronáló munkatárs
Minıségügyi tanács

Gazdasági vezetı

Aktualitás szerint

Gazdasági vezetı

Aktualitás szerint

Gazdasági vezetı

Aktualitás szerint

Gazdasági vezetı

Aktualitás szerint

Gazdasági vezetı

A munkaszerzıdést
követı 90 nap
elteltével
Aktualitás szerint

Gazdasági vezetı

Hat.idı
Aktualitás szerint

Szempontok a patronáló munkatárs kiválasztására
A gazdasági vezetı javaslatára történik a kiválasztás a legalább 3 éve intézményünkben jól dolgozó munkatársak közül.
A patronáló munkatárs feladata, hogy helyismeretére és munkahelyi tapasztalatára támaszkodva segíti az új munkatárs munkavégzését ill.
beilleszkedését.
A konyhai dolgozók kiválasztásánál a konyhai mőködést szabályozó minıségügyi rendszer az irányító
.
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6.3.2 Továbbképzési rend mőködtetése
A továbbképzési rendszer mőködtetésének folyamatszabályozása
2003. március 12-én nevelıtestületünk elfogadta az intézmény ötéves (2003-2008)
Továbbképzési szabályzata és programját, benne a továbbképzés alapelveit. (Lásd:
Pedagógiai program 3.sz.melléklete)Az évenkénti beiskolázásnál ez az irányadó. A
szempontrendszer felülvizsgálata 5 évenként történik.
Célja: Tudatos humán erıforrás fejlesztése, a felsı képzési rendszer kihasználásával és a
pedagógus-továbbképzési rendszer kínálta lehetıségek figyelembevételével.
-folyamat leírása1. Minden év elején a megérkezés után az általános igazgatóhelyettes közzéteszi a
továbbképzési jegyzéket (Oktatási Közlöny tematikus száma) a nevelıtestület számára a
tanári szobában.
2. A továbbképzésre jelentkezık január 30-ig kiválasztják a számukra megfelelı képzést,
melyre írásban jelentkeznek a továbbképzési felelısnél.
3. a félévi nevelıtestületi értekezleten az általános igazgatóhelyettes elıterjeszti a
jelentkezési igényeket.
4. a, a tantestület a továbbképzési terv alapelvei és a pénzügyi lehetıségek alapján
kialakítja a támogatandó továbbtanulók névsorát.
b, a közalkalmazotti tanács ezzel egy idıben véleményezi a jelentkezéseket.
5. Márc. 14-ig az iskola igazgatója a gazdasági vezetıvel egyeztetve véglegesíti a
továbbtanulók személyét, figyelembe véve a pénzügyi lehetıségeket és az iskola
elsıdleges érdekeit.
6. Márc. 15-ig az igazgató elkészíti az éves beiskolázási tervet.
7. A továbbtanuló kollégák jelentkeznek a továbbképzést meghirdetı intézményekbe
8. A nyári felvételik eredményeinek alapján a tanévnyitó nevelıtestületi értekezleten
véglegesítjük a beiskolázási tervet.
9. A továbbtanulók befizetik a tandíj rájuk esı részét, a gazdasági vezetı pedig a többit.
10. A továbbtanulók a továbbképzés befejezése után egy hónapon belül kötelesek beszámolni
a szerzett ismereteikrıl a munkaközösségeknek ill. a tantestületnek.
11. A folyamatgazda minden évben a évzáró értekezleten értékeli a beiskolázási terv
megvalósulását, ismerteti, hogy a folyamat mely lépésénél volt szükség beavatkozásra.
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-folyamatszabályozás-

START

1. A továbbképzési
Továbbképzési
jegyzékek

jegyzékek közzététele
Írásbeli
jelentkezés

2. A megfelelı továbbképzés kiválasztása

Írásbeli
jelentkezések

4.b
A közalkalmazotti tanács
véleményezi a jelentkezéseket

Továbbképzésre
jelentkezık
névsora

Jegyzıkönyv

3. Az igazgatóhelyettes
elıterjeszti a
jelentkezési igényeket

4.a
A tantestület kialakítja a
támogatandó továbbtanulók
névsorát

A jelentkezések
elutasítása
5. Az igazgató és a
gazdasági vezetı
véglegesíti
a
továbbtanulók
jelentkezését

Továbbtanulási
költségvetés

nem
Írásos
visszaigazolás
Végleges

igen

névsor a
tovább-

Továbbtanulók
névsora

6. Éves beiskolázási terv
elkészítése

Éves
beiskolázási
terv

A

83

A

7. A továbbtanulók
Jelentkezési
lap

Visszaigazolás
a felvételrıl

jelentkeznek a megjelölt
intézményekbe, befizetik

Tandíjszámla

a tandíjat

8. Beszámolók a

Feljegyzés

továbbképzésekrıl

9. A folyamat értékelése

A
folyamatgazda
beszámolója

STOP

6.3.3 Belsı értékelési rend mőködtetése
Belsı értékelési rendszer mőködtetésének eljárása
Definíció
Jelen eljárás az intézményünkben dolgozó alkalmazottak, mindenki által ismert és elfogadott
értékelési rendjét tartalmazza, mely az alapdokumentumainkban megfogalmazott
alapértékekre támaszkodik.
Hivatkozások
- COM 2000. I. int. modell
- Pedagógiai Program
- SZMSZ
- A minıségi munkavégzés szempontjai
- Minıségi kör zárójelentése
- Jogi szabályozás (OM rendelet, Cs.M. Kögyőlésének rendeletei)
Felelısség és hatáskör
Az eljárásban meghatározottak szerint.
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Meghatározások
Folyamatszabályozás:
a vezetıi kör által kidolgozott, standardizált szabályozás, amely a PDCA ciklus logikáját
követi.
Munka- és foglalkozási tervek:
az int. vezetı által elfogadott célokat és feladatokat összefoglaló dokumentum
Kérdıívek: alkalmazottak önértékelése
Vezetıi ellenırzés értékelési dokumentumai:
- óralátogatások feljegyzései
- tanmenetek ell. listája (vezetı ellenırzi a meglétét, a munkaközösség vezetı a minıségét)
- adminisztráció ell. listája
- naplóvezetés, anyakönyv, bizonyítvány, félévi-évvégi tájékoztatók kitöltésének megléte
- interjútervezet
Értékelési szempontok: minıségi munkavégzésért járó kereset kiegészítés elosztásának elvei,
a HPP célkitőzései alapján összeállított elvárások.
Kompetencia-térkép: tartalmazza a pedagógusok feladatkörét, képzettségét, szakmai
érdeklıdését, továbbképzéseken való részvételét.
 7 .sz. melléklet: Pedagógusok kompetenciatérképe
Bizonylatok: az eljárás során keletkezı nyilvántartások, feljegyzések, rögzített adatok.
Minıségirányítási utasítások: a minıségirányítási vezetı, a folyamatgazdák által jóváhagyott
rendelkezı leírásai, észrevételei.
Az eljárás mőködtetése a PDCA ciklusnak megfelelıen történik. Az értékeléshez felhasznált
dokumentumok: HPP, SZMSZ, Küldetésnyilatkozat, különbözı szabályozók, munkaköri
leírások, jogi szabályozók, KJT, a vezetıi ellenırzés folyamatának kimenıadatai.
A tanév során a szők iskolavezetés (ig. + 2 helyettes) értékel az eljárásnak megfelelıen.
Minden tanévben a
-pályakezdı
-visszatérı (újrakezdı)
-új feladatkörbe helyezett
A teljes körő értékelés 4 év alatt zajlik le.
-a folyamat leírása1. A folyamatgazda az alakuló értekezleten felkéri az iskolavezetést az értékelésben résztvevı
pedagógusok kiválasztására. Az önkéntes jelentkezéseket itt megtehetik az érintettek, ha nincs
ilyen, akkor kezdıdik meg a kijelölés. A tanévnyitó értekezleten az igazgató ismerteti az adott
évben értékelésre kerülık nevét, az értékelést végzı személyt és az értékelések idıbeli
ütemezését.
2. A folyamatgazda az érintettek rendelkezésére bocsátja és aláírattatja az értékeléshez
szükséges dokumentumokat. (önértékelı lap, óralátogatási szempontok, önértékelési
szempontsor, a jelentés összegzéséhez készült vázlat) A folyamatgazda vezetésével az
érintettek szeptember utolsó hetében kiscsoportos beszélgetést folytatnak az értékelés céljáról,
menetérıl.
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3. Közösen megállapodnak az óralátogatások idejében, számában (személyenként min. 2 óra),
az értékeléshez szükséges egyéb információforrások egyeztetése is megtörténik
(adminisztráció, kollegák és mk. vezetı véleménye, tanulói produktumok)
4. Az értékelésért felelıs személyek az általuk értékeltekkel megbeszélik az önértékelést
négyszemközt, az ütemezésnek megfelelıen.
5. A felelısök elvégzik az óralátogatásokat, folyamatosan győjtik a kiegészítı információkat
egész tanévben. Ennek befejezése után kerül sor az értékelı interjúra, ahol az érintettel
vesznek részt.
6. Az összegyőjtött információk, tapasztalatok, vélemények figyelembe vételével, a
szempontlista alapján készíti el az adott értékelı az összegzı jelentést a tanév végén.
Az összegzı értékelés vázlata
1. Szakmai felkészültség, differenciált fejlesztés
2. Az SNI tanulókhoz és a szülıkhöz való viszony
3. Az SNI tanulók fejlesztésének eredményessége
4. Tanórán kívüli tevékenység
5. Kollegalitás
Belsı értékelésrıl részletesen: Lásd: IMIP 3.2.3.1.pont alatt
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6.3.4 Ösztönzı-rendszer mőködtetése
Eljárásrend az intézményi ösztönzı-rendszer mőködtetésére
Lépések

Módszer

Eszköz

Érintett

I.

Munkaközösség által írásban benyújtott
javaslat a szempontrendszer alapján
díjazandó munkatársakra

Javaslattétel

Jelölılista

Munkatársak

II.

A munkaközösségek javaslata alapján 1 fıt
címekre OM, Cs.M.Ö.)
3 fıt a „Kozmutza Flóra díj” jelöltek
névsorának összeállítása,
és közzététele
Az április havi munkaértekezlet keretében a
szakmai értékelések ismertetése, és az egyéni
szavazás

Dokumentum
elemzés

Jelölılista

Felolvasás

A „Kozmutza Flóra díj” odaítélésében a
legtöbb szavazatot kapott munkatársak a
ünnepségen történı kitüntetése

III.

IV.

Felelıs
(a lebonyolításért)
Munkaközösség
vezetı, Kuratórium
vezetı
Iskolavezetı

Határidı

Munkatársak

Iskolavezetıség

Márc. 28.

Értékelı
beszámoló

Jelölt munkatársak

Iskolavezetı

Április 15.

Szavazatszámlálás,
javaslattétel

Szavazólapok,
jelölılista

Jelölt munkatársak

Iskolavezetı

Ápr. 20.

Kitüntetés

Igazgató

Máj. 5.

munkatársak

Munkaközösségvezetık
Iskola vezetı

Június 20.

Minıségügyi tanács

Igazgató

Október 15.

VI.

Az ösztönzı rendszer mőködtetésének
értékelése

Értékelı
megbeszélés

„Kozmutza
Flóra díj”
Szempontsor
eljárásrend

VII.

Az ösztönzı rendszer mőködtetésérıl szóló
eljárásrend korrekciója az értékelés
tapasztalatai alapján

korrekció

eljárásrend

Márc. 25.
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Pápay Endre tagintézmény:
Elismerés, támogatás
Az intézmény kialakította és mőködteti a pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak
ösztönzésére szolgáló rendszerét, anyagi és erkölcsi elismerésük intézményi alapelveit
Az intézmény közalkalmazottai az alábbi elismerésben, támogatásban részesülhetnek:
- lehetıség szerint pénz jutalom,
- tárgyi jutalom, ajándékutalvány
kiemelt munkáért járó keresetkiegészítés (általános eljárási szempontsora az
intézmény Kollektív Szerzıdésében van lefektetve – 5. sz . melléklet)
- Pápay –díj adományozása
- javaslattétel városi, megyei kitüntetésre
- országos, minisztériumi kitüntetésekre javaslat
A minıségfejlesztési munkában résztvevı munkatársak esetében:
- A törvényi szabályozásnak megfelelı módon vannak díjazva (24/2000. (VIII. 29) OM
rendeletének megfelelıen) (vezetıje: a számítási alap háromszorosát, a team tagok :
a számítási alap kétszeresét kapják)
- számukra is mód van a fenti elismerési formák bármelyikének alkalmazására.

6.4. Egyéb erıforrások biztosítása
Gazdasági-pénzügyi folyamatok
Definíció
Az intézmény – gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel – önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv.
Az intézmény rendelkezik mindazon személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek szükségesek a
gazdálkodás önálló, gazdaságos és szakszerő ellátásához. A pénzügyi-gazdasági tevékenység
ellátására szervezeten belül elkülönített egység, gazdasági szervezet mőködik.
A gazdálkodási jogkör szerinti besorolásról az alapító az Alapító okiratban rendelkezik.
Gazdasági szervezet feladata: a szakmai feladatok ellátásához -a rendelkezésre bocsátott
információk alapján- megfelelı idıben és összetételben a tárgyi és személyi feltételek
biztosítása, valamint az intézményi vagyon mőködtetése a hatékonyság, gazdaságosság és
eredményesség szempontjai alapján.
A gazdasági szervezet szakszerő mőködtetését és a gazdálkodását elsıdlegesen a Számvitelrıl
szóló 2000. évi C. törvény, 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, a 249/2000. (XII. 24.) Korm.
rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól, valamint a Csongrád Megyei Közgyőlés rendeletei és határozatai betartásával
biztosítjuk.
Jelen leírás az oktatási-nevelési tevékenységünk feltételrendszere finanszírozásának
intézményi szabályozását tartalmazza.
Hivatkozások:
Comenius 2000 I. modell
Minıségirányítási kézikönyv

Csongrád Megyei Önkormányzat éves költségvetésérıl és annak végrehajtásáról, a
költségvetési gazdálkodás éves vitelének szabályairól rendelet
Éves önkormányzati intézményi költségvetés (elemi költségvetés)
Éves költségvetési beszámoló (könyvviteli mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradványkimutatás, kiegészítı mellékletek).
Intézmény számviteli politikája és mellékletei.
Felelısség és hatáskör
Az eljárásban meghatározottak szerint.
Meghatározások
Elemi költségvetés:
Az intézmény egy évre szóló a Pénzügyminisztérium tájékoztatója alapján készült, a
Csongrád Megyei Önkormányzat rendeletével jóváhagyott, mindazok a bevételek és kiadások
amelyek
forrásaitól függetlenül feladataival kapcsolatosak,
jogszabályon alapulnak,
szerzıdésen, megállapodáson alapulnak,
tapasztalatok alapján rendszeres elıfordulnak,
eseti jelleggel vagy egyébként várhatóak,
a költségvetési szerv eszközeinek hasznosításával függnek össze.
Éves költségvetési beszámoló
Az intézmény tevékenységérıl, a költségvetés végrehajtásáról –a költségvetéssel azonos
szerkezetben- beszámolót készít.
A beszámoló szerkezetét korm. rendelet határozza meg, amely kiegészül a
Pénzügyminisztériumnak a zárszámadásra vonatkozó tájékoztatójával.
A szöveges beszámolóban részletesen indokolni kell a kiemelt elıirányzatoktól történı
eltérések okait, valamint elemezni kell azokat a tényezıket, amelyek az éves gazdálkodást és
a szakmai feladatok teljesülését befolyásolták.
Az intézmény gazdálkodási tevékenységének belsı szabályozását a jogszabályok által
kötelezıen elıírt belsı szabályzatokban rögzítettük, amelyek a következık:
Számvitelpolitika, számlarend, számlatükör.
Pénzkezelési szabályzat
Leltározási és értékelési szabályzat
Selejtezési és hasznosítási szabályzat
Iratkezelési Szabályzat
Bizonylati szabályzat
Élelmezési szabályzat
Belsı ellenırzési szabályzat ( FEUVE)
A gazdasági és pénzügyi folyamatok során a rendszerben illeszkedı szoftvereket használunk.
Az intézmény fıkönyvi könyvelését, az analitikus nyilvántartásokat, számlázást, pénztári
kifizetések, elszámolások rögzítését szolgáló programok a M.Á.K. Területi Igazgatóságától
igényeltük.
Az eljárás leírása
A feltételrendszer finanszírozásának alapja a fenntartó által jóváhagyott éves intézményi
költségvetés.
A költségvetés készítésének folyamatát a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet határozza meg.
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A Csongrád Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciója alapján az intézmény
összeállítja az éves költségvetési tervezetét.
A költségvetés készítése nullbázisú tervezési rendszeren alapul. Elızı évek költségvetési
beszámolói csak tapasztalati adatokkal szolgálnak.
A megalapozott költségvetés elkészítése csak összehangolt team munka során valósulhat meg.
A szakmai feladatok és a gazdasági folyamatok, összevetése igényli a szakmai vezetık és
gazdasági szakemberek együttmőködését.
A tervezési folyamatban a vagyonnal és pénzeszközökkel történı hatékony, gazdaságos és
eredményes gazdálkodás megvalósulása mellett, fokozott hangsúlyt kell fektetni az emberi
erıforrással történı gazdálkodásra is, mert csak így valósítható meg a szakmai feladatok
megfelelı személyi feltételeinek és hatékony mőködtetésének biztosítása.
A költségvetési tervezet a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatalának Közgazdasági
osztályán kerül egyeztetésre, a szakmai képviselık részvételével.
Az egyeztetett intézményi költségvetést a Pénzügyi bizottság tárgyalja és terjeszti a testület
elé, melyrıl a Csongrád Megyei Közgyőlés rendeletet alkot.
Az éves költségvetés alapján az intézmény elkészíti éves rövidtávú terveit.
Karbantartási terv, és a beszerzések ütemezése és a havi rendszeres kiadások alapján
folyamatosan, havonta készül a fenntartó felé a kiadások pénzügyi fedezetét biztosító
támogatási igény.
6.4.1 Gazdasági folyamatok ellenırzése
Az intézmény belsı ellenırzése a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló
193/2003.(IX. 26.) Korm. rendelet alapján történik.
A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) hatékony mőködtetését
belsı szabályzat biztosítja.
A FEUVE a szervezeten belül a gazdálkodásért felelıs szervezeti egység által folytatott elsı
szintő pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer, amelynek létrehozásáért, mőködtetéséért és
fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetıje a felelıs a pénzügyminiszter által közzétett
irányelvek figyelembevételével.
A költségvetési szerv vezetıje olyan szabályzatot ad ki, mely tartalmazza szervezeten belül
azokat a folyamatokat melynek mőködtetése, biztosítja a rendelkezésre álló források
szabályszerő, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
Csongrád Megyei Önkormányzat központosított belsı ellenırzı szervezetet mőködtet, mely
szabályzat alapján az intézmény vizsgálati igényei szerint ellátja a felügyelete alá tartozó
intézmények belsı ellenırzési feladatait.
A belsı ellenırzés az ellenırzött szervezet céljainak elérése érdekében rendszerszemlélető
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenırzött szervezet
kockázatkezelési, ellenırzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.
A jogszabályoknak és belsı szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot,
hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belsı ellenıri megállapításokat és ajánlásokat
fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetıje, illetve a költségvetési szerv fenntartója felé.
6.4.2 A beszerzések ütemezése
Beszerzési eljárás
Definíció:
A jelen leírás az intézmény beszerzési tevékenységére vonatkozó intézményi szabályozást
tartalmazza, abból a célból, hogy az intézmény (tárgyi) eszközei, infrastruktúrája a napi
mőködést optimálisan szolgálja ki.
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Az eljárás alkalmazandó az intézménynél folyó teljes tevékenységre és a szervezet
valamennyi alkalmazottjára, akik annak minıségirányítási rendszerében dolgoznak.
Hivatkozások:
Szervezeti és mőködési szabályzat
Intézményi éves költségvetés
Leltározási és selejtezési szabályzat
Felelısség és hatáskör
Az eljárás leírásban foglaltak szerint.
6.4.3 Beszerzési terv készítése
A gazdaságvezetı elemzi a fenntartó által az intézményre meghatározott költségvetési
keretszámokat és az éves mőködésnek megfelelıen, meghatározza és ütemezi a beszerzéseket.
Az anyag és eszközszükséglet felmérése már a költségvetés-készítés fázisában megtörtént.
A havonta ismétlıdı anyag és eszköz beszerzéseket ( pl. élelmezés, irodaszer) folyamatosan
ütemezzük.
Az egyedi és az 50 e Ft-ot meghaladó beszerzésekre megrendelıt készítünk, mely egyben a
kötelezettségvállalás alapdokumentuma is.
A felújítások és nagy értékő tárgyi eszközök beszerzése esetén legalább három szállító
árajánlatát kérjük be, és ezek alapján a gazdaságossági és hatékonysági mutatók figyelembe
vételével döntünk a beszerzési forrásról.
6.4.4 A beszállítók minısítése és a szállítók kiválasztása
Az intézmény mőködési tevékenysége során csak olyan szállítókat és alvállalkozókat
alkalmazunk, melyek a minıségi követelményeknek igazoltan megfelelnek.
Kivételt képeznek a munkafolyamatokra és az eredmény minıségére lényeges hatással nem
rendelkezı termékek és szolgáltatások (pl. irodaszerek, segédanyagok stb.), melyek bármely
olyan forrásból beszerezhetık, melyrıl feltételezhetı az igényeknek megfelelı beszállítás.
A minıséget lényegesen befolyásoló termékek és szolgáltatások esetében, természetesen
abban az esetben, ha az intézmény érdemben képes választani a szállítók között, általában
csak olyan szállítók választhatók, amelyrıl referenciával rendelkezünk.
6.4.5 A beszerzések végrehajtása, felügyelete
A beszerzési terv végrehajtása a gazdaságvezetı felelıssége.
A beszerzéseket és a felújításokat a gazdaságvezetı készíti elı, bekéri az árajánlatokat,
kiválasztja a szállítókat.
Kötelezettséget az intézmény igazgatója vállal a gazdaságvezetı ellenjegyzése mellett.
Amennyiben a meghatározott termék nem szerezhetı be, akkor a megfelelı szakmai
konzultáció dönt arról, hogy milyen helyettesítı termék szerezhetı be.
A beszerzett terméket, eszközt illetve szolgáltatást a beérkezés, illetve a teljesítés után,
lehetıleg késedelem nélkül, átvételi ellenırzésnek kell alávetni. A termékek és szolgáltatások
igazolása a szállító által rendelkezésre bocsátott termék- illetve minıségi dokumentáció.
Saját vagy idegen kivitelezıvel történı felújítás, átalakítás esetén, ha 100 e Ft-ot meghaladja
mőszaki ellenırt, kell megbízni, aki a szakszerőséget és a minıséget igazolja.
A beszerzett terméket kísérı dokumentáció (gépkönyv, minıségi bizonyítvány, garancialevél,
stb.) ellenırzéséért és megırzéséért, valamint a szükséges átvételi ellenırzés lebonyolításáért
a beszerzésért felelıs, aki szükség szerint bevonja az ellenırzésbe az igénylıt.
A beszerzett eszközt az átvétel után a számviteli politikának megfelelıen gazdasági
eseményként a könyvviteli nyilvántartásokban fel kell vezetni.
91

Az eszközöket a leltározási szabályzatnak megfelelıen leltározni kell.
6.4.6 Beszerzés megvalósulásának értékelése
A beszerzések a beruházások és felújítások megvalósulása után évvégén a költségvetési
beszámoló készítésekor a gazdaságvezetı beszámolót készít, az intézmény vezetése értékelést
végez.
6.4.7 Terven kívüli beszerzések
A terven kívüli beszerzésekre, karbantartásokra évközben, rendkívüli esetben kerülhet sor.
Rendkívüli esetnek számít, ha az intézmény zavartalan mőködése veszélyeztetve van.
Ebben az esetben a gazdaságvezetı az igényt az intézményvezetıvel megbeszéli, döntenek a
pénzügyi lehetıség megteremtésérıl, átcsoportosításáról.
6.4.8 Pályázati tevékenység
Cél: Külsı források bevonása a szakmai munka innovációja, terápiás tevékenységek bıvítése
és az intézmény tárgyi feltételek javítása érdekében az alapító okirat szerinti feladatainkhoz.
-folyamatábraSTART

igazgató

pályázatfigyelésért felelıs
pedagógus (pf) megbízása

pf.

aktuális pályázatok
nyomonkövetése, jelzése az
igazgatónak

igazgató

aktuális pályázatok szakmai
szőrése, kiválasztás

nyomtatott források:
Pályázatfigyelı, SANSZ,
Köznevelés
elektronikus források:
OM, IHM, GYISM, FMM
honlapok
közalapítványok honlapjai

pályázati koordinátor kijelölése,
projekt team alakítása

pályázati koordinátor
igazgatóhelyettes
szakmai m.k.vezetı
gazdaságvezetı

pályázat elkészítése,
mellékletek,
nyilatkozatok beszerzése
pályázati díj befizetése
határidıre történı benyújtás

pályázati
adminisztráció
vezetése:
iskolatitkár 92

pályáztató döntése

pályázati értesítı

pr.team

pályázat megvalósítása

igazgató
Ig.h., gazd.vez.

folyamatellenırzés

pr.koordinátor
gazd.vez.
igazgató

pályázati beszámoló
-szakmai
-pénzügyi
beszámoló ellenırzése
benyújtás határidıre

a pályáztató döntése
értesítés a beszámoló
elfogadásáról
elfogadott
STOP

nem elfogadott
hiánypótlás

pr.
koordinátor

A pályáztató döntése
pály.adm. lezárása
irattározás

iskolatitkár

STOP
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6.5 Biztonságos intézmény
Cél: biztonságos környezet biztosítása az SNI tanulók és a dolgozók részére
A tanulók értelmi állapota, mozgáskoordinációs, ill. figyelmi problémái, érzékszervi sérülései
miatt kiemelten kell kezelni a tanulói biztonság kérdését minden területen.
Az udvari játékok, a talaj, a közlekedık, lépcsık, ablakok, ajtók biztonsága és az ügyelet
megszervezése külön figyelmet igényel az intézmény vezetıitıl, pedagógusaitól,
nevelımunkát közvetlenül segítık és a technikai dolgozóitól egyaránt
Intézményünk korszerőtlen, elavult épületegyüttesben, elöregedett épületgépészeti
feltételekkel mőködik, ezért kiemelt jelentıségő a fokozott munka-és balesetvédelem, az ezzel
kapcsolatos feladatok szem elıtt tartása.
A KFÓÁISZDGY alkalmazotti és tanulói fizikai biztonságának biztosítása
- folyamatábra START
Munkavédelmi
szabályzat
Frissített

1.
Tőzvédelmi
szabályzat

A felelısök elvégzik a

veszélylista

biztonságtechnikai
Jegyzıkönyv

bejárást

Veszélylista

2,

Szükséges-e
azonnali
beavatkozás

3.
Frissített
veszélylista

A szakember
elhárítja a
igen
veszélyforrást

Bizonylat

Ütemterv készítése
3.a

Ütemterv

nem

Ütemterv készítése anem
3. fennmaradó feladatokra

Ütemtervi
feladatok
megvalósítása
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Az elvégzett
munkák
ellenırzése

Megfelelı-e?

A
Balesetvédelmi

Korrekciós terv
készítése

4.

oktatás anyaga

5.

Baleset- és tőzvédelmi oktatás a
technikai dolgozóknak

Jegyzıkönyv

Baleset- és tőzvédelmi oktatás a
tantestület számára

Jegyzıkönyv

Baleset- és tőzvédelmi oktatás a
tanulóknak

Naplók

6.
Tőzvédelmi
szabályzat
Tőzriadó
Menekülési
7.
útvonal

Jegyzıkönyv

7.
Megfelelı-e?
Korrekció
8.
Tanév közben folyamatos biztonsági
megfigyelések(hibajelentı füzet),
balesetforrások kiküszöbölése.

STOP
tanév végén:
következı tanév biztonságának elıkészítése:
nyári karbantartási és felújítási ütemterv
elkészítése, megvalósítása
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-a folyamat leírásaAugusztus végén az igazgató, igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezetı, a gondnok, a
munkavédelmi felelıs és a karbantartók (bizottság) bejárják az iskolát.
Ezek után a bizottság vezetıje, a munkavédelmi felelıs dönt arról, hogy hol van szükség
azonnali beavatkozásra. Utasítja a megfelelı szakembert a veszélyforrás elhárítására.
A fennmaradó feladatokra a gazdasági vezetı ütemtervet készít szeptember 15-ig.
3 a, b, c, d Az ütemtervben megjelölt idıpontokig megfelelı szakemberek elvégzik a
veszélyelhárításokat. Ezt követıen a munkavédelmi felelıs ellenırzi a munkákat.
Amennyiben bárhol beavatkozás szükséges, arra a gazdasági vezetı 10 napon belül
korrekciós tervet készít.
A tanév elsı összalkalmazotti értekezletén a munkavédelmi felelıs baleset- és tőzvédelmi
oktatást tart a dolgozóknak munkaértekezlet keretében.
Az elsı tanítási napon az osztályfınökök tőz- és balesetvédelmi oktatást tartanak az
osztályközösségeknek.
Szeptember 30-ig a tőzvédelmi felelıs megszervezi és lebonyolítja az intézményben a
tőzriadót.
Amennyiben megfelelıen zajlott le a riadó, abban az esetben a folyamat lezárult. Ha
valamelyik lépésnél probléma adódik, ott korrekció szükséges. A folyamat gazdája júniusban
áttekinti a folyamatot, ahol probléma adódott korrekciós tervet készít.
8. A nyári tanítási szünet idejére a gazdasági vezetı nyári karbantartási és felújítási ütemterv
készít az állagmegóvás és a balesetveszély források kiküszöbölése érdekében.
Felelıségek és hatáskörök
Lépés Felelıs

Érintett

1.

gondnok, karbantartók

2.
3.

Ig.

munka-és balesetvédelmi
munkavédelmi felelıs felelıs fenntartói képviselı
gazdasági vezetı
karbantartó és külsı
gazdasági vezetı
szakemberek

Informált
igazgató, gazdasági vezetı
igazgató
gazdasági vezetı

4.

munkavédelmi felelıs technikai dolgozók

igazgató helyettes

5.

munkavédelmi felelıs tantestület

gazdasági vezetı

6.

osztályfınök

tanulók

munkavédelmi felelıs

7.

tőzvédelmi felelıs

alkalmazotti tanulói közösség

igazgató

8.

tőzvédelmi felelıs

a riadót nem jól
teljesítık

igazgató

9.

folyamatgazda

minıségi kör

vezetıi kör
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6.6 HACCP bevezetése, mőködtetése
Cél: HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer kiépítése és minıségi mőködtetése.
A székhely és a szentesi tagintézményben saját fızıkonyhát mőködtetünk. A törvényi
elıírásoknak megfelelıen 2004. május 1-tıl fokozatosan bevezetjük és mőködtetjük a
HACCP rendszert. A HACCP mőködtetésének tárgyi feltételeit részben önerıbıl, részben
fenntartói célforrásokból kell biztosítanunk.
Felelıse: gazdasági vezetı.
Folyamatgazdák: élelmezésvezetık
Lásd: külön szabályzatban
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7. Oktatás-nevelés-habilitáció fı folyamatai
7.1 A KFÓÁISZDGY beiskolázási rendje- Székhelyintézmény
Cél: A Cs.M.T.V.Sz.R.B. által beutalt SNI tanulók felvétele.
Optimálisan 7 fıs 1. osztály indítása.
- folyamatszabályozás-

prospektus,(szóróanyag)
Jubileumi Kiadvány
gyermekmunkák
kiállítása

Tanköteles SNI óvodásaink
szakértıi viszg.kérése

Tanköteles SNI
óvodások szakértıi
viszgálata

meghívók készítése

bemutató foglalkozások

egyéni terápiás
lehetıségek
szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink
(PEPO)
egyéni terápiás
lehetıségek

Nyílt nap
lebonyolítása

tanköteles óvodásaink
névsora (iskolatitkár)
szakértıi viszgálat
iránti kérelmek (csop.vez.)
Cs.M.TKVSZRB
(Szeged, Közép f.1-3.
Országos
Mozgásszakértıi
Bizottság (Budapest)

pedagógusok, szülık,
családsegítı szolgálatok,
humán szféra szakemberei

Szakértıi javaslatok
beérkezése

Beutalt óvodások iskolások
szüleinek meghívása
az intézmény bemutatására

Óvodai
szakvélemény

1. osztályosok
beíratása
Szakértıi
javaslat
Szakorvosi
zárójelentések,
gy

Anyakönyvi
kivonat

Kérdıív a szülıi
elvárásokról

szülıi értekezlet az
elsıs szülık számára

igazgató,
1.o., o.f.
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A be nem íratkozott tanulók felkutatása

-szülık
-családsegítı szolg.
-jegyzı

A beiskolázás értékelése, jelentése a
fenntartónak

-a folyamat leírása1. lépés
A gy.p.óvodánkba járó tanköteles gyermekek szakértıi vizsgálat kérı lapjait megküldjük
a Cs.M.TKVSZRB (Szeged, Közép fasor 1-3., Bálint Katalin vezetı)számára.
2. lépés
Március-május hónapokban intézményünkben fogadjuk a Cs.M.TKVSZRB szakértıi
csoportját a tankötelesek vizsgálatára.
3. lépés
Április 4.hetében nyílt napot rendezünk, melyen fogadjuk a többségi óvodák, ált.iskolák
pedagógusait, szülıket, egyéb humán területek szakembereit.
Bemutatjuk az iskolánkban folyó gyógypedagógiai munkát, bemutatjuk intézményünket.
Forgatókönyv készül e tevékenységek helyszínérıl és felelıseirıl. A nyílt nap
lebonyolításáért felelıs az ált.ig.h.
4. lépés
júniustól augusztus hónapig postai úton megérkeznek a Cs.M.T.K.V.SZ.R.B beiskolázási
javaslatai iskolánk 1.osztályába illetve felsıbb évfolyamaiba (áthelyezés esetén)
5. lépés
A beérkezett javaslatok alapján levélben meghívjuk a szülıket egy személyes találkozóra
a beiskolázás elıtt.
6. lépés
augusztus 15-ig megküldjük a behívó leveleket a családoknak valamennyi tudnivalóról
-diákotthoni felvétel
-szükséges dokumentumok
-szükséges tanszerek, felszerelés
7. lépés
szeptember 1-én az új tanulók beiratkozása. Megtartja az elsı szülıi értekezlet.
8. lépés
szeptember elsı hetében levélben keressük fel a be nem érkezett gyermekek szüleit.
Együttmőködés hiányában kérjük a lakóhely szerint illetékes Családsegítı és
gyermekjóléti szolgálatok, majd a jegyzı segítségét.
Folyamat lezárása
A folyamat szeptemberben lezárul, amikor az igazgató a testületi értekezleten értékeli a
beiratkozás eredményét. Ismerteti a szülıi kérdıív elemzését. A beiskolázási adatokat
szeptember 20-ig megküldi a fenntartónak.
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7.2 Egyéni fejlesztési programok (efp) tervezése, megvalósulása- Székhelyintézmény
(Idézet a Csongrád Megyei ÖMIP-bıl)
„Fordítsanak kiemelt figyelmet a sajátos nevelési igénybıl eredı hátrányok csökkentését szolgáló, a
fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztı programok minél hatásosabb végrehajtására, a tanulók
személyiségének fejlesztésére”

-folyamatábra-

Csongrád Megyei Tanulási
Képességet Vizsgáló
Szakértıi és Rehabilitációs
Bizottság

START

szakértıi javaslat
6-8 hetes
pedagógiai megfigyelés

pedagógiai vélemény
osztályfınök vagy
csop.vez.pedagógus

o.f., logopédus,
konduktor-tanítónı,
szükség szerint:
Mozgásvizsgáló Szakértıi
Bizottság

Mérések:
-megkésett beszédfejlıdés
-TARC
-mozgásviszgálat
-PAC
Mérések dokumentálása
a fejlıdési lapban

egyéni fejlesztési terv
kiscsoportos és
egyéni fejlesztés

o.f., csop.vez.ped.
logopédus,
konduktor-tanítónı,

I.félév végén

egyéni fejlesztési terv
felülvizsgálata

beszámoló
efp
változatlan
feladatokkal

efp
módosítása
kiscsoportos és
egyéni fejlesztés

o.f.
vagy csoportvezetı ped.

tanév végi
ped.vélemény
A következı tanév efp
feladatainak kijelölése
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Csongrád Megyei Tanulási
Képességet Vizsgáló
Szakértıi és Rehabilitációs

pszichológusgyógypedagógus

szakértıi javaslat

pszichológiai szakvélemény

A Cs.M.TKVSZRB vagy az
o.f. javaslatára
szakértıi felülvizsgálat

4.osztályban
komplex
pszichológiai vizsgálat

-folyamatleírásEgyéni fejlesztési terv elkészítésének
szempontjai
1. A Cs.M.T.K.V.Sz.R.B. beutaló Szakértıi javaslata
2. A értelmileg akadályozott tanulók tanév eleji felmérése a képességek szintjének
vizsgálatára. (6-8 hetes megfigyelés) A képességek vizsgálata jelzésértékő az
osztályfınök számára, mely alapján dönthet a megfelelı szakember bevonásáról, az
egyéni habilitációs szükségletekrıl.
3. A mérések eredményeinek összegzése (pedagógiai vélemény) az Egyéni fejlesztési
terv kiindulópontja. A mindenkori jelen állapot rögzítése után tervezhetı meg az adott
fejlesztési ciklus feladatsora. A felmérésre épülı Egyéni fejlesztési terv határozza meg
a habilitációs foglalkozások tartalmát.
4. A fejlesztési feladatok  a tanuló egyéni sajátosságaitól függıen  rövidebb illetve
hosszabb idıtartam is tervezhetık, a fejlıdés nyomon követése során folyamatosan
(negyedévente, fél évente) visszacsatolást igényelnek és ha szükséges, módosíthatók.
5. A felmérés összegzését és erre épülı Egyéni fejlesztési tervet intézményi
formanyomtatványon jegyezzük le és a gyermek személyi anyagához (Fejlıdési lap)
csatoljuk. A tanév elején az osztályfınök tájékozódik a tanuló eddigi fejlıdésérıl és a
fogyatékosságból eredı speciális szükségleteirıl /különös tekintettel a gyermek
egészségét befolyásoló teendıkre: pl. gyógyszerszedés, fogyatékosságot korrigáló
segédeszközök, orvosi ellenırzések, stb./.
Az osztályfınök felelıs az osztályba tartozó tanulók optimális fejlesztésének
koordinálásáért:
1. a gyermeket érintı pedagógiai hatások egységességének megteremtésével
/szaktanárok, gy.p. asszisztensek, helyettesítı kollégák, nevelıtanárok,
gyermekfelügyelık tájékoztatása a speciális szükségletekrıl/
2. a fejlesztési terv lehetı legeredményesebb megvalósításával /tanítási órák,
habilitációs foglalkozások, tanórán kívüli tevékenységek tartamának célirányos
tervezése a kiemelt fejlesztési területek szem elıtt tartásával/
3. a komplex személyiségfejlesztéshez nélkülözhetetlen szakemberek felkeresésével
/gyermekpszichiáter, gyermekneurológus, szakorvosok, pszichológus, fejlesztı
pedagógusok, gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs/
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Egyéni fejlesztés formái intézményünkben
-egyéni habilitáció:
érzékelés, észlelés, gondolkodás, figyelem, emlékezet,
kommunikáció, nagymozgások és finommotorika fejlesztése céljából
-beszédhabilitáció, logopédia (pl. Delacato módszer)
-alapozó terápia
-mozgáshabilitáció (pl. gyógytestnevelés, konduktív terápia)
-gyógypedagógiai lovaglás
-terápiás célú úszás
-tehetséggondozás (osztott órán a képességelınyök kiaknázása)
-felzárkóztatás
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7.3 Értelmileg akadályozott SNI tanulók munkára nevelésének folyamata
Székhelyintézmény
„(Idézet a Csongrád Megyei ÖMIP-bıl)
A tanulók pedagógiai fejlesztésével érjék el, hogy az iskola végzıs tanulói fogyatékossági
szintjükhöz mérten képesek legyenek saját maguk ellátására, munkavállalásra.”
START

gy.p.óvoda

vizuomotoros nevelés
önkiszolgálásra nevelés
játékra nevelés

ALAPOZÁS

általános iskola

PÁLYAORIENTÁCIÓ

ÉLETKEZDÉST
SEGÍTİ ISMERETEK,
EGYSZERŐ
BETANULÁSt
IGÉNYLİ MUNKÁK

készségfejlesztı
speciális
szakiskola
9-10.évf.

készségfejlesztı
speciális
szakiskola
11-12.évf.

játékra nevelés
1-3.o.
önkiszolgálás
1-3.o.
életvitel és gondozási
ismeretek
4-8.o.
táersadalmi ismeretek és
gyakorlatok
7-8.o.
társadalmi ismeretek és
gyakorlatok
szakmai elıkészítı ismeretek
életvitel és gondozási
ismeretek
szociális munkatevékenység
társadalmi ismeretek és
gyakorlatok
életvitel és gomdozási
ismeretek
Szakmai ismeretek és
gyakorlatok

Mire készítjük fel? Segített felnıttkori életlehetıségek:
 Családba visszahelyezés
-ÉNO, bedolgozói munkák
-védımunkahely
-Támogatott Foglalkoztatás
 Bentlakásos intézménybe helyezés
-lakóotthon
-rehabilitációs otthon
-szakosított szociális otthon
-ápolóotthon
cél: Életkezdésre való felkészülés:
egyéni képességekhez mért
-önkiszolgálás
-egyszerő betanulást igénylı
munkafolyamatok elvégzése.

háztartástan
kerti munkák
szövés
külsı
munkahelyek
Munkahelyi
gyakorlat Projekt

végzett tanulók
nyomon követése
5 évente, visszacsatolás
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7.4 Mérés-értékelés rendszere- Székhelyintézmény
Terület
megnevezése

Pedagógiai programban meghatározott mérés-értékelési feladatok
Mérés-értékelés eszköze
Gyakoriság
A felmérést végzi
Visszacsatolás módja

beszédállapot,
kommunikáció

„Szempontok beszédállapot mérésére”

minden bejövı 1. o. tanuló
esetében

komplex személyiség
vizsgálat

TARC
vizsgálati eljárás

óvoda, 1-3.o. évente 1x

komplex
személyiségvizsgálat
(pszichológus)

komplex személyiségvizsgálat
Budapesti Binet
GOODENOUHT-teszt

4. évfolyam

kultúrtechnikai
tantárgyak
(olvasás-írás elemei,
számolás-mérés)

saját kidolgozású kerettanterv
kompatibilis felmérılapok

5-10.o.
évente 1x

o.f.
sz.m.k.vez.

helyi tanterv,
tantárgyi fejlesztı programok
értékelés

1. osztály

az csoportban
mozgásfejlesztést végzı
gyógytestnevelı ill.
konduktor

szükséges mozgáshabilitáció
(gyógytestnevelés,
konduktív terápia)

mozgásszervi szőrés

ált.szempontsor a konduktív nevelésben
illetve gyógytestnevelésben résztvevı
gyermekek fejl. megfigy. és a
fejl.regisztrálásához
mozgásállapot,
saját kidolgozású kerettanterv
fizikai teljesítıképesség
kompatíbilis mérés
felmérése
komlex
személyiségvizsgálat
neveltségi szint
komplex
személyiségvizsgálat
neveltségi szint

felmérési szempontsor
egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez
beszoktatást célzó, bentmaradást segítı
cs.
felmérési szempontsor egyéni fejlesztési
terv elkészítéséhez útrabocsátó csoport

a csoportban
beszédfejlesztését végzı
logopédus

csop.vez.,
o.f.
pszichológus

1.oszt.
1.oszt.vége – 12.o.
évente 2x

testnevelık

egyéni terápiák kiválasztása
egyéni fejlesztési terv elkészítése

egyéni terápiák kiválasztása,
egyéni fejlesztési terv elkészítése
IQ kontroll,
egyéni terápiák kiválasztása,
egyéni fejlesztési terv elkészítése

egyéni terápiák kiválasztása
helyi tanterv értékelése

végzıs 8.o.
tanév végén

o.f.

helyi tanterv értékelés
(általános iskola)

kimenı szakiskolások
tanév végén

o.f.

helyi tanterv értékelés
(szakiskola)

Az intézményben folyó nevelı munka felmérése,
szemléletformálás és prevenció szempontjából
Székhelyintézmény
(iskola és diákotthon)

TERÜLET

TARTALOM

MÓDSZER

MEGVALÓSÍTÓ

étkezési
SZEMÉLYI
szokások,
szoktatás, napi
minden nevelı
HIGIÉNIA
tisztálkodás, WCgyakorlat
használat
egészségnevelé
EGÉSZSÉGES
testnevelı tanár, és
napi testmozgás si programunk
ÉLETMÓD
minden nevelı
szerint
SZEXUÁLIS
KULTÚRA,
CSALÁDI
ÉLETRE
NEVELÉS

DROGPREVENCIÓ

BŐNMEGELİZÉS

ÉLETVEZETÉSI
ISMERETEK
KÖRNYEZETTUDATOS
GONDOLKODÁS

IDİ/GYAKORISÁG

minden évf.
napi
minden csoportban
tanórán és
tanítási idın kívül
6-12. évfolyam
környezet-és
egészségvédelem
óra és
tanórán kívül
évente min.

pszichés érettség,
nemi betegségek
megelızése, amit
a védekezésrıl
tudni kell

felvilágosítás,
prezentáció,
tananyag,
prospektusok,
szórólapok

védını,
o.f.,
iskolaorvos

a drog elemi
szintő fogalma,
hatása

életvezetési
készségek és
ismeretek

külsıs szakember
(rendır), védını,
osztályfınök

környezet-és
egészségvédelem
minimum évi 2 alk.9.12.évf.

felvilágosítás,
elıadás,
szórólap

o.f.,
rendır

osztályfınöki óra
min. évi
2 alk. 9-12.évf.

Mi a különbség a
diákcsíny és a
szabálysértés
között?
önismeret,
konfliktuskezelés,
személyiség
fejlesztés
Mit tehetünk
közvetlen
környezetünk
védelmében?

tanterv szerint

környezeti
nevelési
program szerint

osztályfınök,
egyéb
pedagógusok,
diákotthoni
nevelık
osztályfınök
környezeti
nev.,m.k.
minden nevelı

társadalmi ismeretek
és gyakorlatok óra
6.-12.évf.,
és tanórán kívül
folyamatosan és tanév
elején meghatározott
jeles napokkal
tanórán és tanórán
kívül
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7.5 Végzett SNI tanulók nyomon követése- Székhelyintézmény
Cél: a felnıttkori társadalmi beilleszkedés vizsgálata, a PEPO célkitőzéseinek kontrollja
-folyamatábraSTART
Tanulmányait
befejezett tanulók
névsora
az elızı 5 tanévre

Kapcsolatfelvétel és
információkérés a szülıktıl
és az adott intézményekbıl

anyakönyvi napló

Az otthoni illetve
intézmények neve és
címe,
ahová
felnıttkori
elhelyezést nyertek

Az
elküldött
levelek listája

Határidıre
beérkezneke levelek?

Nem

Beérkezı
levelek

Határidı
módosítás

Igen

Beérkezı levelek
iktatása,
lista
készítése

Dokumentum-elemzés az
életútra vonatkozóan

Beszámoló a tantestületnek
nyomon követési vizsgálat
eredményérıl

Mérési
eredmények
dokumentálása a minıségi
kézikönyvben

Beérkezı
levelek listája

Összegzés

Évzáró/évnyitó
értekezlet
jegyzıkönyve

Min.
kézikönyv

STOP
106

-a folyamat leírása1. Az elızı 5 tanévben végzett növendékekrıl az iskolatitkár névsort készít. Az igazgató
levélben, kérdıíves formában információt kér a családoktól és azoktól az intézményektıl,
ahová a fiatal fogyatékos felnıttek elhelyezést nyertek.
A kérdıívet a MMCS állítja össze, az alábbi témakörökben (a személyiségi jogok tiszteletben
tartása mellett):
-kommunikáció
-önellátás
-otthoni élet vagy bentlakásos felnıtt intézmény, mint fı élettér
-munkatevékenységek, munkahely (jövedelemtípusok)
-közösségi-, társadalmi-és magánélet
-személyközi kapcsolatok
2. Az elküldött levelekrıl az iskolatitkár listát készít.
3. A beérkezı levelek határidejét az utolsó tanítási napra határozzuk meg. Amennyiben
késnek a válaszok, a feldolgozás kitolódik június végére, a beszámoló pedig a következı
tanévnyitó értekezleten lesz. Amennyiben a várt levelek 50%-a megérkezik, iktatásra
kerülnek és lista készül róluk.
4. A MMCS csoport által meghatározott elégedettségi kritériumoknak megfelelıen elvégezi a
dokumentumelemzést.
5. MMCS az összegzés eredményeirıl tájékoztatja a tantestületet az évnyitó értekezleten.
6. A MMCS elvégzi a mérési eredmények dokumentálását.
7. A kapott eredményeket, tapasztalatokat a Pedagógiai program cél-és feladatrendszerének
5 évenkénti felülvizsgálata során visszacsatoljuk.

8. Belsı audit
A jelen folyamatleírás a minıségirányítási rendszer belsı átvizsgálásaira (belsı auditjaira)
vonatkozó intézményi szabályozást tartalmazza, abból a célból, hogy a rendszer állapotát és
megfelelıségét rendszeresen és körültekinthetıen értékeljük és tökéletesítése érdekében a
megfigyelések alapján intézkedéseket hozzunk.
1. Érvényességi tartomány
Az eljárás alkalmazandó az intézménynél folyó teljes tevékenységre és a szervezet
valamennyi alkalmazottjára, akik annak minıségirányítási rendszerében dolgoznak.
2. Hivatkozások
 Comenius 2000 Közoktatási és Minıségfejlesztési program I. intézményi modell
 Minıségirányítási kézikönyv
 ME02 A minıségirányítási rendszer dokumentumkezelési eljárása
 ME03 Feljegyzések és bizonylatok kezelése
 Nem megfelelıségek kezelése
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3. Felelısség és hatáskör
Jelen eljárás karbantartásáért a minıségirányítási vezetı felel.
Az érvényességi területen végrehajtandó ellenırzési feladatok végrehajtásáért a felelısségek
a következık:
A tervekben rögzített, az oktatás-nevelés és mőködés különbözı fázisaiban végrehajtandó
ellenırzés (3.2.3.pont szerint )elvégzéséért, az eredmények dokumentálásáért az auditcsoport
vezetıje, az ellenırzés során talált nem megfelelés esetén a javító intézkedések
végrehajtásáért a szervezeti egységek vezetıi felelnek.
4. Az eljárás leírása
4.1. A belsı auditok megszervezése
A belsı auditok felügyeletéért az intézmény vezetıje felelıs. A elıkészítésrıl valamint az
elıírásnak megfelelı lebonyolításról a minıségirányítási vezetı gondoskodik.
A minıségirányítási rendszert évente végzett belsı minıségirányítási audittal vizsgáljuk át,
amely átfogja a teljes rendszert, a modell követelményeinek különbözı, elıre kiválasztott
helyszíneken való ellenırzésével. Indokolt esetben, amennyiben az intézmény vállalt
elkötelezettségei, illetve a minıségpolitika, vagy a minıségirányítási rendszer érdemben
változnak, vagy egyes tevékenységek nem megfelelısége esetén az intézmény vezetıje terven
kívüli belsı auditot rendelhet el, amelyeknél lehetséges, hogy a minıségirányítási rendszer
érvényességi tartományának egy részére terjed ki.
A minıségirányítási vezetı a belsı audit tervezésére Éves audit tervezése lapot kitöltve
auditprogramot készít , amely kiterjed a
 a minıségirányítási audit idıpontjára
 a vizsgált tevékenységekre;
 az auditorok kijelölésére;
 az audit ütemtervére; az auditcsoport(ok) összeállítására és az ellenırzendı
modellkövetelményekre, valamint helyszínek azonosítására,
 az auditdokumentumok leadásának határidejére.
Az auditprogramot az intézmény vezetıje hagyja jóvá.
A belsı audit idıpontját a minıségirányítási rendszer állapota szerint és az intézményi
feladatok figyelembevételével állapítjuk meg. Lehetıleg a belsı auditot követıen tartjuk meg
az intézmény mőködésének értékelését, ahol az intézményvezetı a felelıs munkatársakkal
együtt értékeli a rendszer hatékonyságát és hatásosságát.
A belsı auditot legalább egy hónappal megelızıen a minıségirányítási vezetı javaslatot tesz
a megbízandó vezetı auditor és a további auditorok személyére az intézmény vezetıjének, aki
egyeztetés után gondoskodik a megbízólevelek kiadásáról. A teljes minıségirányítási rendszer
átvizsgálásához optimális esetben két-három, a vizsgált területtıl független és megfelelıen
felkészített, kellıen tapasztalt auditort alkalmazunk. Az auditorok felkészítése a
minıségirányítási vezetı kötelezettsége.
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4.2. A belsı auditok végrehajtása
Az audit idıpontját auditálandó téma munkatársaival az audit megkezdése elıtt legalább egy
hónappal meg kell ismertetni. Az auditcsoport vezetıje illetve az auditor egy héttel a helyszíni
vizsgálat elıtt átveszi az auditdokumentumokat és a modell követelmények és egyéb
szabályozók segítségével Belsı audit ellenırzési lapot készít, amelyen feltünteti(k) az
audittémára vonatkozó ellenırzési pontokat. A helyszíni vizsgálatot a jóváhagyott
auditprogram és az auditálás általános szakmai szabályai szerint kell végrehajtani. Az auditon
az intézményvezetı engedélyével megfigyelı is résztvehet. Az auditáltak kötelesek az audit
során rendelkezésre állni és a minıségirányítással kapcsolatban minden kért információt
megadni, illetve dokumentum meglétét, feljegyzést és helyszínt bemutatni.
A helyszíni vizsgálatról az auditornak a Belsı audit ellenırzési lap felhasználásával, lehetıleg
még a helyszínen jegyzıkönyvet kell felvenni. Az auditjegyzıkönyvben fel kell tüntetni az
ellenırzési pontok mellé a vizsgált dokumentumokat, feljegyzéseket és a szerzett
tapasztalatok lényegét. A Megfelelés és a Megjegyzés rovatban meg kell adni a tapasztaltak
megítélését. A lapot mind az auditor(ok)nak, mind az auditált(ak)nak alá kell írni, az esetleges
pótlólagos megjegyzésekkel együtt (pl. véleményeltérés).
Az auditornak bizonyítékokkal kell észrevételeit alátámasztania, ha az auditor lényeges
eltérést tapasztal a szabványkövetelménytıl vagy a tevékenységre vonatkozó elvárástól, azt a
Nem megfelelıség jelentés lapon kell rögzítenie a szükséges helyesbítı intézkedéssel és
annak határidejével együtt, az auditálttal való megegyezés alapján, melyet az illetı aláírásával
igazol. Vitás esetekben elsıfokon a minıségirányítási vezetı, másodfokon az
intézményvezetı dönt.
4.3. A belsı auditok tapasztalatainak értékelése
A jegyzıkönyvek és eltérési lapok alapján a vezetı auditornak az Audit jelentés lapon el kell
készítenie az audit értékelését, amely összegezi a tapasztaltakat. Itt értékelni kell a belsı
minıségirányítási audit során nyert pozitív és negatív tapasztalatokat és azonosítani kell a
problémákat, valamint a javasolt helyesbítı és megelızı intézkedéseket, azok felelıseit és a
határidıket.
Az Audit jelentések tartalmát az intézmény mőködésének értékelésekor a minıségirányítási
vezetı ismerteti. A vezetés meghatározza a szükséges fejlesztı intézkedéseket, amelyek
végrehajtására javaslatot tesz, és szükség esetén Intézkedési tervet dolgoz ki. A vezetés által
megfogalmazott javaslatokat és Intézkedési terveket az intézményvezetı hagyja jóvá, és adja
ki végrehajtásra.
Az auditorok a helyesbítı és megelızı tevékenységre kijelölt határidıben kötelesek
ellenırizni az intézkedéseket és a tapasztaltakat fel kell jegyezniük a Nem megfelelıség
jelentés lapon.
A belsı auditok, valamint a helyesbítı és megelızı tevékenység tekintetében az Nem
megfelelıségek kezelése, a Helyesbítı tevékenységek és a Megelızı tevékenységek eljárások
az irányadók.
A folyamat végrehajtását és a dokumentumok megfelelı elkészítését a minıségirányítási
vezetı ellenırzi. A teljes folyamatot az intézményvezetı felügyeli és a intézmény
mőködésének értékelésekor hagyja jóvá.
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4.4. Dokumentálás
A minıségirányítási auditokról a minıségirányítási vezetı Minıségügyi irattárat tart fenn,
amit 2004. szeptember 1-én nyit meg, amelyben az ezekrıl készített dokumentumokat az
Feljegyzések, bizonylatok kezelése eljárás szerint, a készítéstıl számított 2-5 évre megırzi.
4.5. Az eljárásban alkalmazott dokumentumok
A lapok megnevezése
Éves audit lefolytatása lap
Belsı audit ellenırzési lap
Nem megfelelıség jelentés lap
Audit jelentés lap
Intézkedési terv
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-folyamatábra-

Start

Auditprogram
meghatározása

Éves audit
lefolytatása

nem

Intézményvez
etõ elfogadta?

Jóváhagyott Éves
audit lefolytatása

igen

Auditorok
kiválasztása és
képzése

Auditterület en
dolgozók
tájékoztatása

Auditdokumentá
ció beszerzése

Ellenõrzési lista
készítése

Belsõ ellenõrzési lap

2
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1

Helyszíni
vizsgálat
lefolytatása

Nem megfelelõség
jelentés
Belsõ ellnõrzési lap
(auditjegyzõkönyv)

A nem
megfeleõségi
jelentést
mindenki
elfogadta?

Fellebezés a minõségirányítási
vezetõ ill. a z intézményvvezetõ
felé

Auditjelentés
készítése

Intézkedési terv

Fejlesztési
javaslatok
meghatározása

Auditjelentés

A helyesbítõ
intézkedések
ellenõrzése

Nem megfelelõség
jelentés

Audit értékelése

Vége

Az IMIP tervezett felülvizsgálata:
Lásd: A Pedagógiai programban meghatározott ütemezés szerint.
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1. számú melléklet
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3.sz. melléklet
Az igazgatóhelyettesek teljesítményértékeléseinek
szempontjai
-

Szakmai felkészültsége, módszertani gazdagsága

-

A törvényesség betartása és betartatása

-

Tervezı munkája:

tantárgy felosztás elkészítése,
tanulócsoportok összeállítása,
órarend, ügyelet összeállítása,
éves feladatok ütemezése.

-

Szervezı munkája:

személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
feladatok szétosztása,
felelısök kiválasztása,
rendezvények elıkészítése.

-

Irányító tevékenysége:

célmeghatározás,
erıforrások megfelelı kihasználása,
a folyamatok figyelemmel kisérése.

-

Ellenırzı tevékenysége:

irányítása alá tartozók esetében minden területre
kiterjedıen.

-

Értékelı munkája:

teljesítmények reális, objektív szakmai szempontoknak
megfelelı értékelése.

-

Vezetıi stílusa, kapcsolata az irányítása alá tartozó alkalmazottakkal, tanulókkal,
szülıkkel, partnerekkel.Takarékos gazdálkodásra való törekvése.

-

Adminisztrációs tevékenysége, határidık pontos betartása.

-

Konfliktus feloldó, problémamegoldó, döntéshozó képessége.

-

Információt közvetítı munkája.

-

Segítıkészsége, együttmőködése.

-

Innovatív tevékenysége.

-

Képviseletben való részvétele.
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2 ,melléklet
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3 melléklet
Partnerkapcsolatok
Szentesi tagintézmény
Közvetlen(belsı):
- Tanulók
- Pedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek, szakoktatók
- Intézményi vezetık
- Szülık, nevelıtanárok, gyermekfelügyelık
- Szülıi szervezet
- Technikai dolgozók
- Adminisztratív dolgozók
- Gyermek- és ifj. védelmi felelıs
- Pedagógusok intézményi szakszervezete
- Közalkalmazotti Tanács
- Rigó- fészek alapítvány
- Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
- Diákönkormányzat
- Baustudium
- Klúg Péter Alapfokú Mőv. Okt. Int. Szeged
- Classic Alapfokú Mővészeti Iskola, Forráskút
- Ált. Iskola Kollégium
Közvetett (külsı):
- Polgármesteri Hivatal Szentes
- Társintézmények (megyei, országos)
- Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság
- Tankönyvterjesztı cégek
- Családsegítı Központ
- ÉFOÉSZ, Csongrád megyei Szervezete
- Városi óvodák, általános iskolák, szakmunkásképzı iskolák
- Speciális Szakiskolák Országos Egyesülete
- Gyermekjóléti Szolgálat
- Egyházak
- Vöröskereszt
- Gyermekorvos, védını, fogorvos
- Hungerit Rt.
- Hydra Kft.
- Fonalfeldolgozó Rt.
- Szabadidıs Sportklub
- Önfejlesztı Iskolák Országos Egyesülete
- Kulturális és Mővelıdési Intézmények
- Bors Károly vállalkozó
- Szentesi Rendırkapitányság
- ÁNTSZ
- Tisza Volán
- MÁV
Szentes, Gyermekotthon
Közvetlen partnerek:
- az otthonban élı gyermekek
- szülık
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- nevelıtanárok, gyermekfelügyelık
- iskolai tanárok, gyógypedagógiai asszisztensek
- gazdasági csoport
- KT
- Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala
- TEGYESZ
- Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala
- Családsegítı Központ
- Rendırkapitányság
- háziorvos
- óvodák, ált. iskolák, középiskolák
Közvetett partnerek:
- Csongrád Város Önkormányzat Polg. Hivatal Gyámhivatala
- Makó Város Gyámhivatala
- Mindszent Gyámhivatal
- Mórahalom Gyámhivatal
- Megyei Jogú Város Polg. Hiv. Hódmezıvásárhely, Gyámhivatal
- háziorvos
- ÁGOTA alapítvány - Szeged
- Rákóczi utcai Óvoda
- Deák F. utcai Ált. Iskola
- Kiss Bálint Református Ált. Iskola
- Klauzál G. Ált. Iskola
- Koszta J. Ált. Iskola
- Petıfi S. Ált. Iskola
- Boros Sámuel Szakközépiskola
- Bartha János Kertészeti Szakközépiskola
- Zsoldos Ferenc Szakmunkásképzı
- Corvin Mátyás Keresk. és Vendéglátóipari Szakközépiskola, Hmvhely.
- Deák Ferenc Gimnázium Szeged
- Cseresnyés Kollégium
- Fonalfeldolgozó Rt.
Csongrádi tagintézmény
Közvetlen:
- tanulók
- pedagógusok, óvónık, gyógypedagógiai asszisztensek, gyermekfelügyelık
- szülık
- technikai dolgozók
- adminisztratív dolgozó
- intézményi vezetés
Közvetett:
- Polgármesteri Hivatal, Csongrád
- Gyermekjóléti Szolgálat
- Nevelési Tanácsadó
- Óvodák Igazgatósága
- Bökényi Óvoda
- Gr.Széchenyi I.Ált. Iskola és Diákotthon
- Batsányi J. Gimnázium és Szakközépiskola
- Védınıi Szolgálat, gyermekorvosok
- Humán Kft.
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5. melléklet
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6. melléklet

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS
a székhelyintézményben
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A sikeres teljesítményértékelı rendszer feltételei:
• a vezetés elkötelezettsége
• célok tisztázottsága
• nyitottság és részvétel lehetısége
• az értékelési kritériumok elfogadása
• minimális adminisztráció
• nyomon követés
• szervezeti kultúra és rugalmasság
Teljesítményértékelés
Célja:
• A pedagógusok számára a munkavégzéssel szemben elvárásokat fogalmazzon meg,
amelyek konkrét, értékelhetı támpontokat adnak munkájuk végzéséhez és
meghatározza anyagi elismerésüket.
•

Az iskolában dolgozó pedagógusok
teljesítményalapon értékelje.

munkavégzését

egységes,

munka

és

Az értékelés alapjai, szempontjai:
•
•
•
•
•

Pedagógiai tevékenységek, melyek részei az iskolai munkának és elengedhetetlen
feltételei a minıségi kritériumok meghatározásának.
Ezek egy része független a pedagógus személyétıl. Külsı tényezık, de meghatározzák
a pedagógiai munkát.
Másik része az iskolai élet nevelıi tevékenységéhez tartozik összhangban az iskola
feladat ellátási tervével.
A harmadik legfontosabb eleme az elért eredmények értékelése, a tanulókkal szemben
támasztott követelmények teljesítése és ennek teljesítmény-értékelésben történı
megjelenése.
A minıségi bérpótlék felhasználásának és az egyéb lehetséges elismeréseknek
összhangban kell lenniük a befektetett munkával és az elért eredményekkel.

Teljesítményértékelı módszer
•

a rögzített követelmények figyelembevételével készített teljesítményértékelı lap

A minıségi munkavégzést értékeli:
 igazgató esetében a fenntartó ( )
 az igazgatóhelyettesek esetében az igazgató ( )
 a pedagógusok esetében
vezetıi értékelés: igazgató és igazgatóhelyettes
tantestületi értékelés:
a szakmai munkaközösség-vezetık és a minıségfejlesztési munkacsoport tagjai
(A lap)
megbízatással (szakmai mkv.) rendelkezı pedagógusok esetében igazgató és az
általános igazgatóhelyettes (B lap)
A nevelıtestület minden tagja önértékelı lapot tölt ki.
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A nevelı minıségi mutatója
•

A nevelı számára megállapított minıségi mutatót a munkavégzés értékelésében kapott
pontok összege adja.
• A minıségi mutató egy tanévben egy alkalommal kerül kiszámításra.
Idıpontja: május 31.

Az iskola minıségi mutatója
•

Az iskola nevelıinek minıségi mutatóját összeadva megkapjuk az intézmény
minıségi mutatóját.

•

Az iskola minıségi mutatóját egy tanévben egy alkalommal kell meghatározni,
hasonlóan a nevelık minıségi mutatójának meghatározásához.

A. Pedagógus teljesítményértékelı lap
Szempontok
Szakképzettség, továbbképzések
 munkakörhöz szükséges képzettség
 szakmai felkészültség folyamatos szinten tartása, bıvítése
 külsı és belsı szakmai továbbképzéseken való részvétel
 önképzés: szakmai folyóiratok, könyvek olvasása, új kiadványok
figyelemmel kísérése
 tudományos munka: pályázatok, tanulmányok írása
 bemutató óra/foglalkozás tartása
 bemutató órán/foglalkozáson való részvétel
 tanult módszerek, új módszerek alkalmazása
 továbbképzés, gyakorlat vezetése

0

1

2

3

Óralátogatás/tanórai munka
 tanórákra való rendszeres szakmai felkészülés a mindennapok során
(pedagógiai, pszichológiai, módszertani) tervezés
 oktató, nevelı és habilitációs munka színvonala
 folyamatos, változatos motiválás
 szemléltetés szakszerősége
 tevékenység központú tanítás
 egyéni képesség- és készségfejlesztés (differenciálás)
 következetesség
 fejlesztı hatású értékelés
 …………. jutalmazás, büntetés alkalmazása
 tanulók ismeretén alapuló egyéni bánásmód alkalmazása
Adminisztrációs tevékenység (szakszerőség, igényesség, határidıtartás)
 anyakönyv
 tanmenet
 egyéni fejlesztési tervek
 naplóvezetés
 statisztika
 fejlıdési lapok
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pedagógiai vélemények, szakértıi vizsgálatkérı lapok
felmérések
bizonyítványok
szöveges értékelés
beszámolók
vállalt feladatok dokumentációja
pályázat készítése, elszámolása
iskolából kimenı egyéb írásbeli munkák
munkaidı nyilvántartás (adatlap a túlmunka elszámolására, jelenléti ív)

Ügyeleti munka
 házirend következetes betartása, betartatása
 pontos munkavégzés, rend megırzése
 környezet tisztaságának megırzése
 konfliktushelyzetek megelızése
 konfliktusok megoldása
 tanulóbalesetek megelızésével kapcsolatos tevékenység
 együttmőködés az egyéb munkakörben dolgozókkal
Egyéb tevékenységek (aktív, alkotó részvétel, önkéntesség)
 részvétel szakmai munkaközösség munkájában
 részvétel tanórán kívüli tevékenységekben
 részvétel helyi, megyei, országos szervezetekben, versenyeken
 iskolai rendezvény szervezése
 kirándulás/erdei iskola szervezése
 iskolai dekoráció készítése
 faliújság gondozása
 szertár/könyvtár gondozása
 iskolai honlap gondozása
 az iskola menedzselése, támogatók keresése
 pályázatfigyelés
Versenyeredmények (eredményes felkészítés)
 Koncz Dezsı Komplex tanulmányi verseny
 sportversenyek („Kapkodd a lábad”, atlétika, úszás, kerékpározás,
zsinórlabda)
 Felfénylı Szavak versmondó verseny
 Országos Gyermekterápiás Lovasfesztivál
 Mővészeti fesztiválok, bemutatók
Munkafegyelem, viselkedés, személyes vonások
 munkafegyelem, munkaköri kötelességek betartása
 pedagógushoz méltó, példaértékő magatartás
 munkához való hozzáállás: lelkesedés, elkötelezettség, motiváltság
 rugalmasság, kreativitás
 problémákkal való megbirkózás képessége, konfliktuskezelés
 építı jellegő, megfelelı helyen és idıben történı véleménynyilvánítás
 önálló munkavégzés képessége
 megbízhatóság, kiegyensúlyozottság, empátia
 reális önértékelés
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 új iránti befogadókészség, innovatív szemlélet
 szervezı készség, feladatvállalási képesség
 derős, bizalmat sugárzó személyiség
 gyermekszeretet, tolerancia, következetesség
 az iskola tárgyi értékeinek, eszközeinek megóvása
Kapcsolattartás
 vezetıkkel való együttmőködés
 munkatársakkal való együttmőködés
 nevelımunkát közvetlenül segítı dolgozókkal együttmőködés, segítés
 egyéb, nem nevelımunkát végzı munkatársakkal
 kapcsolattartás más intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel
Vezetıi elmarasztalás:
Fegyelmi ügy:
A tanórák értékelésének szempontjai: Lásd: 6.sz.melléklet

B. Pedagógus teljesítményértékelı lap
Megbízatásokkal kapcsolatos szempontok
Minıségfejlesztési tevékenység
 a felelısségteljes és idıigényes többlet feladathoz szükséges
szakmai felkészültség

innovatív hozzáállás: motiváltság, elkötelezettség, igényesség

célorientáltság
 partnerekkel való kapcsolattartás, együttmőködés, aktivizálás
 minıségügyi adminisztráció (igényessége, szakszerősége,
határidıtartása)
 a szabályozott folyamatok mőködtetése

1

2

3

4

Szakmai munkaközösség – vezetés
 megbízáshoz szükséges szakmai képzettség, szakmai felkészültség
 megbízással kapcsolatos többlet feladatokhoz való hozzáállás:
kiegyensúlyozottság, kellı motiváltság, lelkesedés, elkötelezettség
 irányító, szervezıkészség
 innovatív szemlélet
 vezetıkkel, munkatársakkal való együttmőködés
 megbízhatóság
 adminisztráció (igényessége, szakszerősége, határidıtartása)
Osztályfınöki / csoportvezetıi tevékenység
 folyamatos ellenırzés, értékelés
 egyéni képességfejlesztés
 tehetséggondozás elısegítése
 hátrányos helyzet kezelése
 együttmőködés a gyermekvédelmi felelıssel
 tanteremdekoráció
 osztályközösség kialakítása
 osztályprogramok szervezése (pl. születésnapok, bankett)
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iskolai házirend betartása
ünnepségekre való felkészítés, felkészülés
iskolán kívüli programok szervezése
kölcsönös tiszteleten alapuló, rendszeres kapcsolattartás a szülıkkel
korrekt, reális tájékoztatás
szülıktıl kapott információk bizalmas kezelése
hatékony problémakezelés

Összesen
Megjegyzés a pontozásra vonatkozóan: 1 nem megfelelı teljesítmény
2 gyenge teljesítmény
3 átlagos teljesítményt
4 jó teljesítmény
5 kimagasló, kiváló teljesítmény
Elmarasztalás esetén a maximális (5) pontszám levonandó.
Fegyelmi esetén a maximális (5) pontszám kétszerese, azaz 10 pont levonandó.

0. Egyéni fejlesztési terv
(tanácsadás, mentor alkalmazása)

1. Teljesítményértékelés
(évenkénti vizsgálat)
2. Célkitőzés, feladatkijelölés
(munkaköri leírás alapján)

4. Célérés

5. Tevékenységek
(feladatok elvégzése)

- folyamat leírása • kiindulópont egy munkatárs teljesítményének vezetık általi értékelése
• a munkaköri leírás alapján cél és feladatkitőzés következik
• a meghatározott célok elérése érdekében különbözı tevékenységeket végez,
feladatokat old meg
• szerencsés esetben elvezetnek a kitőzött célok eléréséhez
25.old.
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Minıségi értékelı lap
Intézményi minıségi mutató
_______/_________ tanév
Pedagógusok névsora

Pedagógusok minıségi mutatója (%)

Összesen:
Iskola minıségi mutatója:

Dátum:

Aláírás:
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Értékelı lap
pedagógus önértékelés

A pedagógus neve: ___________________________________________________________
Munkaköre:
_________________________________________________________
Megbízatása(i):
_________________________________________________________
1. Írja le, hogy az iskolai munkájában mit tart a legfontosabbnak.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Ön szerint milyen területen járult hozzá leginkább az iskola összteljesítményéhez?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Ön szerint az iskolai munka mely területén tudja jelenleg leginkább kamatoztatni
képességeit?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Miben fejlıdött az iskolai munkát tekintve leginkább az utóbbi tanévben?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Ön szerint az iskolai munka mely területén tudná a jövıben leginkább kamatoztatni a
tudását és képességeit?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Ön szerint mivel tudná továbbfejleszteni meglévı tudását és képességeit?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Pápay Endre tagintézmény

ÖNÉRTÉKELİ LAP
Ciklus:_____________________________
Név: ______________________________
Ennek az Önértékelı Lapnak egyrészt az
kérdésekkel mintegy deklarálja, hogy a
tevékenységen túl milyen egyéb pedagógiai
kapcsolatos tevékenységeket és általában
értékesnek és fontosnak, másrészt pedig az,
ezeken a területeken elért eredményeket.

a célja, hogy a benne foglalt
tantestület a konkrét tanórai
és az iskolai élet szervezésével
milyen tanári hozzáállást tart
hogy rögzítse, dokumentálja az

1.
Rendelkezik-e valamilyen posztgraduális képesítéssel vagy részt vesz-e
jelenleg olyan képzésben, amely újabb felsıfokú vagy a mostaninál magasabb
képesítéshez vezethet?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2.
Részt vett-e vagy adott-e be kérelmet az iskolában akkreditált
továbbképzésre az elmúlt két év során?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
3.
Milyen külön bérezéssel/kedvezménnyel nem járó (az ezekért kapott
esetleges pénzjutalom itt nem számít), nem órarendi, iskolai szintő feladatokat
látott el az elmúlt két év során? (Iskolai szintő ünnepélyek/rendezvények
szervezése, iskolai dokumentumok készítése, érdekképviseleti tevékenység,
órarendkészítés, intézményünk alapítványa érdekében kifejtett tevékenység,
iskolaújság szerkesztése stb.)
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
4.
Milyen külön bérezéssel/kedvezménnyel járó, nem órarendi, iskolai szintő
feladatokat látott el az elmúlt két év során? (Osztályfınökség, szakkörök
vezetése, munkaközösség vezetés stb.)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
5.
Milyen külön bérezéssel/kedvezménnyel nem járó, nem órarendi, osztály
színtő tevékenységeket végzett az elmúlt két év során? (Ünnepélyek rendezése,
extra kirándulások, színház-/mozi-/múzeum-látogatások,egyéb.)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
6.
Részt vett-e bármilyen iskolán belüli vagy iskolán kívüli
eredető/szervezéső, nem tanórai jellegő szakmai tevékenységben az elmúlt két
év során? (Tananyagírás, vizsgáztatás, elıadás konferencián, publikáció,
vezetıtanári munka, továbbképzés tartása stb.)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

7.
Bejutott-e olyan tanuló az iskolai verseny helyezettjei közé az elmúlt két
évben, akit Ön az adott tárgyból ebben az iskolában valaha is tanított? (Adja
meg a tanuló nevét és az évet.)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
8.
Bejutott-e olyan tanuló valamilyen országos verseny helyezettjei közé,
akit Ön ebben az iskolában valaha is tanított?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
9.
Részt vállal-e a gondjaira bízott gyermekekkel kapcsolatos gondozási
feladatok ellátásába?
……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
10. Kapott-e valamilyen szóbeli elmarasztalást az elmúlt két évben
munkafegyelemmel kapcsolatos mulasztás miatt (késés, adminisztratív teendık
elmulasztása, ügyeleti kötelezettség elhanyagolása stb.)?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

11.

Kapott-e az elmúlt két évben valamilyen írásbeli fegyelmi büntetést?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

VÉLEMÉNYKÉRİ LAP
Ciklus: ___________________________
Név: _____________________________
Ennek az egyéni Véleménykérı Lapnak egyrészt az a szerepe, hogy segítsen
átgondolni a munkakörrel kapcsolatos személyes és szakmai kérdéseket,
másrészt pedig, hogy információkat szolgáltasson az Iskolavezetésnek a
fejlesztendı területekrıl – az egyes tanár szemszögébıl. Ha úgy gondolja, hogy
a kérdések nem fednek le minden fontos területet, kérjük szabadon fejtse ki
véleményét az Egyéb észrevételek pontban.
1.
Írja le (a legfontosabbnak tartottal kezdve a sort), hogy iskolai
munkájának mely aspektusait tartja a legfontosabbnak!
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2.
Ön szerint milyen területeken járult hozzá leginkább az iskola
összteljesítményének magas színvonalon tartásához/emeléséhez? Iskolai
munkájának melyterületeire a legbüszkébb?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

3.
Megítélése szerint egyénileg milyen területeken fejlıdött legtöbbet az
utóbbi két évben?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
4.
Milyen haladást ért el az elızı ciklus végén rögzített egyéni fejlesztési
célok tekintetében?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
5.
Van-e olyan területe az iskolai munkának, ahol javítani szeretne a
teljesítményén? Milyen segítségre/feltételekre lenne szüksége ahhoz, hogy ez
megtörténhessen?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
6.
Van-e olyan tényezı vagy jelenség, feltétel, amely az Ön meglátása
szerint akadályozza/hátráltatja azt, hogy munkája igazán magas színvonalú vagy
hatékony legyen?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

7.
Van-e olyan egyéni erıssége/szakismerete/képessége, amelyrıl úgy érzi,
hogy nem kellıen hasznosul az iskolában?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
8.
Véleménye szerint az iskola egészének mőködésében mely területeken
lenne leginkább szükség javulásra?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
9.
Ha az iskola szabadon felhasználható – egyszeri, de mondjuk húszmilliós
– összeghez jutna, Ön mire fordítaná ezt a pénzt?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
10. Ha az iskola szabadon felhasználható – havonta rendelkezésre álló,
mondjuk kétmilliós – összeghez jutna, Ön mire fordítaná ezt a pénzt?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
11. Egyéb észrevételek:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Eljárásrend
Ssz.
1.

2.

Tevékenységek/feladatok
Az éves feladatok tervezése:
intézményi munkaterv,
munkaközösségi munkatervek,
egyéni feladatok
Az adott évben értékelésre kerülı
pedagógusok megnevezése

3.

Értékelési információk győjtése

4.

Az értékelt pedagógus
önértékelése

5.

Az információt győjtı vezetık
megbeszélése

6.

Az igazgató és az értékelı
egyeztetése

7.

Az értékelı megbeszélés
lefolytatása; az értékelési
megállapodás megkötése; aláírása

8.

Az értékelési megállapodás
munkáltató által történı aláírása;
az értékelt egyet nem értése esetén
helyzetkezelés

9.

A fejlesztések ellenırzése,
értékelése

10.

A következı értékelés elıkészítése

Módszer/
magyarázat
felépítı jellegő tervezés

Határidı
Minden év
szeptember 15ig

minısítı értékelés
esetén mindenkit
minden évben
értékelünk
Adatgyőjtés az adott
tanévre vonatkozóan

Minden év
szeptember 15ig

Az önértékelési
szempontrendszer
mentén
Az egyes értékelt
pedagógusokról az
értékelési
szempontokhoz
összeszedik az
információkat –
pedagógusonként
külön-külön.
Amennyiben nem az
igazgató folytatja le az
értékelı megbeszélést,
elıtte mint az értékelt
munkáltatója egyeztet
az értékelıvel.
Az értékelt és az
értékelı megbeszélése –
értékelı interjú;
Az értékelı és az
értékelt megállapodást
köt a szükséges és
lehetséges
fejlesztésekrıl
Amennyiben nem az
igazgató az értékelı,
úgy neki, mint
munkáltatónak, külön
alá kell írnia a
megállapodást
A legkevésbé jó
teljesítményt nyújtó
pedagógusok
tevékenységének
rendszeres ellenırzése e
területeken.

Június 20-ig

A tanév június
15-ig

Felelıs
Intézményvezetı
Munkaközösségvezetı
Pedagógus
Intézményvezetı
Minıségügyi vezetı

Az értékelt pedagógus
„vezetıi” (igazgató,
helyettesek,
munkaközösségvezetık, minıségügyi
vezetı stb.)

Június 20-ig

Minden pedagógus
Minıségügyi vezetı
intézményvezetı
vagy
minıségügyi vezetı

Június 25-ig

Igazgató

Augusztus 31ig

Igazgató

Augusztus 31ig

Igazgató

A
megállapodásb
an rögzített
idıpontokban
és az 1. sorban
írtak szerint.
Minden tanév
szeptember 15.

Iskolavezetés, értékelı

A tanévenként rendszeresen ismétlıdı értékeléseket az éves munkaterv készítése során az
ellenırzési és értékelési tervben mellékeljük.
Az egyes feladatok teljesítésének értékelése azonban jóval hosszabb idıt is igénybe vehet.
A tanévi munka értékelésénél a Csongrád Megyei ÖMIP-ben meghatározott szempontsort és
Adatlapot alkalmazzuk. Lásd: 2.,3.sz.melléklet

Vezetık teljesítményértékelése
1.) Magasabb vezetı értékelése
Intézményünkben magasabb vezetı az igazgató.
Az igazgató teljesítményének értékelését a fenntartó Csongrád Megyei Önkormányzat végzi.
A fenntartói értékeléséhez jó alapot szolgálhatnak a következı dokumentumok:
 az igazgató adott ciklusra elfogadott vezetıi programja
 az intézmény nevelési/pedagógiai programja
 a Csongrád Megyei Önkormányzat minıségirányítási programjában (ÖMIP)az intézmény
iránti elvárásoknak való megfelelés
 az intézményi minıségirányítási program (IMIP) minıségcéljai
 az intézmény éves munkaterve
 az igazgatói éves beszámolója
 a fenntartó által kidolgozott ÖMIP szabályzat az oktatási/nevelési intézményei vezetıinek
munkavégzésének hatékonyságának értékelésére (Cs.M.Közgyőlés 68/2006.(IV.27)
Kgyh.)
A fenntartói értékelés alapja a fenti dokumentumokban megfogalmazott célok idıarányos
teljesítése.
A teljesítményértékelés záró eleme az értékelı megbeszélés.

2.) Vezetık értékelése
Vezetık az intézményben ( az SZMSZ szerint):
-gazdasági vezetı
-általános igazgatóhelyettes
-diákotthon vezetı
-gyermekotthon vezetı teljesítményének értékelését az igazgató végzi.

Vezetı teljesítményértékelı lap
Szempontok
Szakmai felkészültség
 pedagógiai ismeretek
 munkakörhöz tartozó ismeretek, szaktudás
 munkakörhöz tartozó tapasztalatok
 szakmai nyitottság
 szakmai felkészültség folyamatos szinten tartása, bıvítése
Vezetıi kompetenciák
 célorientáltság
 folyamatok figyelemmel kísérése (tervezés, szervezés, ellenırzés,
értékelés)
 döntéshozatal, következetesség
 beosztottak motiválása, támogatása
 önállóság
 hétvégi ügyelet ellátása ???
 belsı ellenırzés hatékonysága
Kommunikációs jellemzık
 írásbeli kommunikáció
 szóbeli kommunikáció
 prezentációs készség
 az intézmény képviselete (az igazgató megbízása esetén)
Teammunkára való alkalmasság
 vezetıtársakkal való együttmőködés
 kezdeményezı készség
 kreativitás
 rugalmasság, alkalmazkodás
 konfliktuskezelési készség
 problémamegoldás, hibakezelés
Szervezı képességek
 különféle munkaterületeken dolgozók munkájának összehangolása
 külsı és belsı partnerkapcsolatokat ápolása
 folyamatkezelések hatékonysága
 optimális megoldásokat dolgoz ki
 határidıket betartja ill. betarttatja
Személyes kompetenciák
 felelısségvállalás
 lendületesség, megújulásra való képesség
 empátiás készség
 pontosság, megbízhatóság
 ıszinteség
 elkötelezettség
 kapcsolatépítés
 magabiztosság
 reális önértékelés

1

2

3

4

5

7. melléklet

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉNEK
ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE ÉS
SZABÁLYZATA
a tagintézményekben

1. Bevezetés

Az intézményben folyó ellenırzési, értékelési munkánk középpontjában az eredményesség
áll, célunk ennek javítása, fejlesztése. Az iskolai munka eredményességét a tanárok munkáján
és a tanulók teljesítményén keresztül értékelhetjük elsısorban. Értékelésünk legfontosabb
funkciója a minıség biztosítása.
A minıségbiztosítás az a tevékenység, amelynek során a közoktatási intézmény folyamatosan
biztosítja a szakmai célkitőzések és az intézmény mőködésének egymáshoz való közelítését, a
tanulók, a szülık, a pedagógusok, valamint a fenntartó, továbbá a munkaerıpiac igényeinek
közelítése céljából.
A minıségbiztosítás az ellenırzés, értékelés során felszínre került hiányosságok pótlását,
problémák megoldását is jelenti. Fı célja: a tanítási – tanulási folyamat minıségének
folyamatos biztosítása a Pedagógiai Program megvalósítása érdekében.
Az iskolai nevelés – oktatás – képzés fı feladatai, színterei:
Értelmi képességek fejlesztése – tudományos nevelés
Színterei:

-

tanórák

-

tanórán kívüli tevékenységek – napközis, tanulószobai foglalkozások,

-

fejlesztı felkészítések, szakkörök, mővészeti foglalkozások.

Manuális tevékenységek fejlesztése – kreativitás kibontakoztatása, tevékenységre, munkára
nevelés
Színterei:

- életvitel és gyakorlati foglalkozások, pályaorientációs órák.
- speciális szakiskolai évfolyamok szakmai gyakorlati órái
- informatikai foglalkozások
- természetismereti órák
- osztályfınöki órák
- iskolai kirándulások
- szabadidıs tevékenységi formák

Testi-lelki egészség fejlesztése – testi – erkölcsi/etikai nevelés, az önismeret fejlesztése.
Színterei:
- érzelmi: tanórák (irodalom, történelem, ember és társadalom, vizuális kultúra,
ének – zene, osztályfınöki, habilitáció)
- akarati: - testnevelés, tömegsport órák
- gyógytestnevelés órák
- szakkörök, versenyek
- felzárkóztató, fejlesztı foglalkozások
- kirándulások
- mővészeti foglalkozások

Esztétikai nevelés, szép iránti érzékek fejlesztése
Színterei:
- tanórák (ének-zene, vizuális kultúra, irodalom, életvitel és gyakorlat,
informatika)
- mővészeti foglakozások
- tanulmányi séták
- színház, kiállítás, mozilátogatás
- könyvtárhasználat
- pályázatokon való részvétel
- szakmai gyakorlati órák

Közösségformálás, hazaszeretetre nevelés
Színterei:
- tanórák (irodalom, történelem, ember és társadalom, földünk és
környezetünk, ének-zene, vizuális kultúra, osztályfınöki, habilitáció
- tanulmányi séták, kirándulások, osztályfınöki programok
A feladatokat a pedagógusok módszeres, következetes munkájával lehet és kell
megvalósítani.

A pedagógusokkal szembeni fıbb elvárások:
- színvonalas, korszerő szaktudás, pedagógiai ismeretrendszer, befogadási és
önmővelıdési készég
- kulturális, kommunikációs, döntési, szervezési – ellenırzı készség
- lelki egészség, hangulataik feletti uralom, hitelesség, pozitív életszemlélet sugárzása,
önmaguk vállalása, kudarcaik egészséges kezelése, helyes önértékelés, önkritikai
érzék.
- a másság tolerálása, a fogyatékos tanulók szeretetteljes elfogadása, gyermekszeretet
sajátos szemléletmódja
- felelısségérzet, szavaik, tetteik és azok következményeinek végiggondolása
- értékvállaló magatartás, az iskolai és az elfogadott alapvetı értékek hiteles közvetítése
- türelem, a kiváró optimizmus, amely a gyermek fejlıdését hosszabb érési folyamatnak
tekinti
- példamutató megjelenés
Az iskolai nevelı – oktató - képzı munka komoly, felelısségteljes, komplex jellegő nevelı
tevékenységet igényel a pedagógusoktól. Értékelésük, minısítésük összetett feladat.

2. Szabályzat hatálya
A Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
intézménynél pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók teljesítmény értékelésének
szabályzata.
Ezen szabályzat:
- a közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény;
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997.
(II.13.) Korm. rendelet;
- a nevelési – oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8 .) MKM
rendelet;
rendelkezésein alapul.
A szabályzat hatálya kiterjed a Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon
és Gyermekotthonban foglalkoztatott iskolai pedagógusokra és szakoktatókra.
3. A pedagógusok teljesítményét értékelı rendszer
3.1. Az értékelési rendszerrel kapcsolatos alapelvek és az ezekbıl következı elvárások
Mivel alapvetı célja az egyéni és intézményi szintő munka minıségének javítása:
- legyen alkalmas a sikeres teljesítmény és az eredményes munka kimutatására;
- legyen alkalmas a problematikus területek azonosítására és a teljesítmény javítására
irányuló célok kijelölésére;
- egyértelmően mutassa ki a különbözı területeken elért jó és gyenge teljesítmények
közötti különbséget;
- legyen alkalmas az egyéni teljesítmény változásának kimutatására;
- segítse a tanárok és az iskolavezetés közötti információcserét, segítsen az
Iskolavezetésnek abban, hogy jobban megismerje a tanárok véleményét;
- az értékelés objektív és megbízható legyen, terjedjen ki az iskolai élet egészére;
- sokoldalú tényeken alapuló, következtetéseket levonó, több szempontot figyelembe
vevı legyen;
- jellemezze a folyamatosság és a folyamatba ágyazottság;
- vegye figyelembe a pedagógus személyiségét;
- demokratikus és tervszerő legyen;
- kezeljen minden egyénre vonatkozó adatot bizalmasan;
- lehetıség szerint minél jobban vonja be az érintetteket az értékelési folyamatba,
biztosítsa az önértékelés lehetıségét, mely során az érintett törekedjen az
objektivitásra;
- ösztönzı, motiváló hatással bírjon, fejlıdést segítı legyen;
- személyre szóló legyen és humánus légkörben törtéjen az értékelés.

3.2. A pedagógus értékelési rendszer kialakításának céljai és feltételei
Az értékelési rendszer a nevelési, oktatási célok elérését, a pedagógiai munka
eredményességének, hatékonyságának folyamatos biztosítását, az iskolával kapcsolatban álló
partnerek iskolánkkal szembeni igényeinek, elvárásainak való megfelelést szolgálja.

Feltételei:
- mérési módszerek rendszerének kialakítása;
- megfelelı képzettséggel rendelkezı alkalmazotti kör;
- a tantestület nyitottsága az új befogadására, önfejlesztés igénye;
- továbbképzés lehetıségeinek kialakítása;
- együttmőködés a partnerekkel, kapcsolatrendszer fenntartása, bıvítése;
- elkötelezett, felelıs intézményi vezetés.
A tanári teljesítmény vizsgálatának legáltalánosabb célja az, hogy hozzájáruljon az iskolai
munka színvonalának emeléséhez. Segítsen abban, hogy minden tanár képet alkothasson
arról, teljesítménye hogyan ítéltetik meg a tantestület által elfogadott kritériumrendszer
alapján. Mutassa meg az egyéni teljesítményeket és fejezze ki a kimutatható fejlıdést.
Segítsen az egyéni problémák feltárásában, tárgyilagos többoldalú elemzéssel az ebbıl adódó
konklúziók levonásával, az önértékelés képességének fejlesztésével segítse a dolgozó szakmai
fejlıdését.
Az igazgatás színvonalának emelésére irányuló célok:
- segítse a színvonal emeléséhez szükséges feltételekkel kapcsolatos problémák
felszínre kerülését és azok megoldását;
- segítse elı az iskolai feladatok jobb ellátását;
- teremtse meg az egyéni igények és intézményi szükségletek közötti összhangot a
továbbképzés terén;
- szolgáltasson adatokat a Pedagógiai Program aktualizálásához;
- segítse információkkal a személyi kérdésekkel kapcsolatos vezetıi döntések
meghozatalát;
- szolgáltasson adatokat, információkat a bérezéssel, jutalmazással kapcsolatos
döntésekhez.
Az értékelés területei:
- Szakmai felkészültség, eredményesség;
- Tanulásirányítás, tanulók ismerete;
- Személyes tulajdonságok;
- Közösségalakító tevékenység;
- Kapcsolattartás, együttmőködés;
- Önértékelés;
- Tanórán kívüli tevékenység;
- Adminisztráció
A teljesítményszint értékét növelı kiegészítı területek:
- Publikációs tevékenység
- Átlagtól eltérı feltételek közti munkavégzés (pl: magas osztálylétszám, összevont
osztály)
3.3. Az értékelés eszközei
Óralátogatási értékelı lap
Pedagógus teljesítményértékelési lap

(1. sz. melléklet)
(2. sz. melléklet)

3.4. Az értékelés módszerei
Óralátogatás
Óraelemzı megbeszélés
Teljesítményértékelı interjú
Folyamatos információgyőjtés
3.5. Az értékelés résztvevıi
Az értékelést az értékelendı tanár munkaközösség – vezetıjébıl, az igazgatóból és az
igazgatóhelyettesbıl álló Értékelı Team végzi az érintett tanár aktív (önértékelés,
véleményalkotás formájában történı) közremőködésével.
Munkaközösség – vezetı esetében az igazgató és az igazgatóhelyettes alkotja a Team – et.
3.6. Értékelési ciklus
A vizsgálat folyamatosan zajlik. Az értékelésben résztvevı Team tagjai a pedagógus
munkakörében végzett feladatinak teljesítésérıl feljegyzést készíthetnek. A vizsgálat
pedagógus esetében két éves ciklus után zárul.
3.7. Vezetık teljesítményértékelése
Az igazgató teljesítményértékelését a fenntartó végzi, melynek szempontjait a Csongrád
Megye Önkormányzatának Közoktatási Minıségirányítási Programjának kiegészítése
tartalmazza.
Az igazgatóhelyettesek teljesítményértékelését a 3. sz. mellékletben szereplı szempontok
alapján az igazgató végzi vezetıi ciklusának záró évében.
4.
A teljesítményértékelés – önértékelés eljárás rendje
A vizsgálat idıtartama két tanév. Az értékelést végzı team tagjaitól tudatos, strukturált
információgyőjtés igényel.
4.1.
A ciklus alatt az értékelı team tagjai évente legalább egy alkalommal meglátogatnak egy
tanítási órát, melyet elıre jeleznek az érintett pedagógusnak. A látogatások az óralátogatási
értékelı lapon szereplı megfigyelési területek minısítéséhez szolgálnak alapul. Ha a látogató
úgy ítéli meg, hogy az órán nem kapott elég információt a lap megalapozott kitöltéséhez,
tetszıleges számú látogatást tehet.
Az óralátogatás után a lehetı legrövidebb idın belül (lehetıleg azon a napon) óraelemzı
megbeszélést kell tartani a látogató és az értékelt részvételével. Az óralátogatások és az ezt
követı elemzések fejlesztı célzatúak. A látogatás után két munkanapot követıen a pedagógus
megkapja a látogatók által kitöltött óralátogatási értékelı lap másolatát. A ciklust záró
Pedagógus teljesítményértékelési lapra az óralátogatások pontszámainak átlaga kerül.
4.2. Összegzés elıkészítése
4.2.1. A ciklus tapasztalatait áttekintı Értékelı interjú elıtt a Team – tagjai és az érintett
pedagógus külön – külön kitöltik a Pedagógus teljesítményértékelési lapot, melynek alapja a
kolléga tevékenységérıl különbözı forrásokból összegyőjtött információk, illetve az
önértékelés.

4.2.2. Teljesítményértékelı interjú
Résztvevıi az értékelı Team tagjai, és az érintett pedagógus. A beszélgetést az igazgató
vezeti. Az interjú feladata az egyénileg kitöltött Pedagógus teljesítményértékelési lapok
értékeinek áttekintése, megvitatása.
Célja: konszenzus kialakítása a teljesítmény megítélésérıl, megfogalmazni a fejlesztésre
szoruló területeket és az ehhez kapcsolódó teendıket (pl. továbbképzés, hospitálás, mentor
kijelölés…)
4.3. Összegzés
A teljesítményértékelı interjút követıen egy hét elteltével az értékelt áttanulmányozza a
Team által véglegesített Pedagógus teljesítményértékelési lapot, melyet mind az érintett, mind
pedig a Team tagjai aláírásukkal hitelesítenek.
5.
A vizsgálat dokumentálása, az adatok felhasználása
5.1. A dokumentumok kezelése és az adatokhoz való hozzáférés
Az adatok bizalmas és biztonságos kezelése kiemelt fontosságú feladat.
Az érintett tanár az óramegbeszélések után megkapja a kitöltött óralátogatási lapok másolatát.
Az összegzést tartalmazó Pedagógus teljesítményértékelési lap áttanulmányozás és aláírás
után elzárásra kerül az Óralátogatási lapokkal együtt. Hozzáférési lehetıség csak az érintett
pedagógus és a vizsgálaton résztvevık számára adott. A lapok mindaddig nem selejtezhetık,
amíg a tanár az iskolában tanít. Ha a pedagógus munkaviszonya megszőnik kérésre át kell
adni, amennyiben nem kéri, meg kell semmisíteni. Más munkáltatónak nem adható át.
5.2. Az adatok felhasználása

5.2.1. Az érintett pedagógus
- megismerhet minden róla győjtött információt, beletekinthet a róla szóló
dokumentumokba, elsısorban az ı felelıssége, hogy miként hasznosítja az értékelés
tapasztalatait,
- kérheti, hogy referenciák írásakor a munkáltató használja fel az értékelésbıl származó
információkat.
5.2.2. A munkaközösség – vezetı
- ismerheti minden munkaközösségébe tartozó pedagógus vizsgálattal kapcsolatos
dokumentációját,
- adatforrásként
használhatja
az
információkat
munkaközösségen
belüli
feladatkijelöléssel kapcsolatos döntéseinek meghozatalához.

5.2.3. Igazgató és helyettesei
- bármikor hozzáférhetnek a vizsgálatok dokumentációihoz,
- adatforrásként felhasználhatják,
- adatforrásként felhasználhatják a vizsgálat során szerzett információkat a pedagógusok
beosztását érintı személyi döntések, valamint bérezéssel és jutalmazással kapcsolatos
döntések meghozatalára,
- felhasználhatják a vizsgálat során szerzett adatokat az iskola vezetési gyakorlatának
javítására, továbbképzési javaslatok összeállítására,

-

az összesített iskolai adatokat felhasználhatják az intézményt bemutató, népszerősítı
tevékenység során.
6.
Eljárási szabályok

6.1. Az értékelési rendszer mőködése a tantestület által elfogadott Értékelési Szabályzatban
megfogalmazott elvek, módszerek és eszközök alapján történik.
Nem győjthetı és nem használható fel olyan adat:
- amely névtelen forrásból származik,
- amely nem kapcsolódik a pedagógus munkájával kapcsolatos vizsgálati
szempontokhoz.
6.2. Az Értékelési szabályzatot a nevelıtestület többségi szavazással fogadja el. A szabályzat
módosítására minden év tanévnyitó értekezletén van mód. A módosítást a nevelıtestület
bármely tagja kezdeményezheti. A módosítás többségi szavazással lép érvénybe, de az
adott pedagógusra vonatkozóan egy cikluson belül, a ciklus kezdetekor érvényes
szabályok szerint történik az értékelés.
6.3. Az adatok kezelése az 5. fejezetben szabályozottak szerint történik. Minden résztvevı
erkölcsi felelıssége, hogy a személyes adatokat titokként kezeli. Ezekrıl senkivel sem
beszél. Ez alól csak az igazgató, helyettesei, az érintett tanár munkaközösség-vezetıje
kapnak felmentést, de ık is csak kizárólag egymás között. A pedagógusok eredményei is
csak saját magukra és a vizsgálatban résztvevıkre tartoznak.
6.4. A vizsgált pedagógus a véglegesített Pedagógus teljesítményértékelési lap aláírása elıtt
panasszal élhet, ha az eljárás során szabálytalanságot észlel. A panaszt írásban az
igazgatóhoz kell benyújtani, aki a kivizsgálásra bizottságot hoz létre.
Tagjai:
- a vezetés vizsgálatban nem érintett tagja
- a panaszos által megnevezett tantestületi tag
- a tantestület sorsolással kiválasztott tagja
A bizottság zártkörben tárgyal, majd titkos többségi szavazással dönt a panaszról.

1.sz melléklet

Pedagógus teljesítményértékelési lap
Ciklus:
Név:

pontsz
ám
pedagógusi végzettsége beosztásának megfelel
10
mobilitása végzettségei alapján
10
önképzést folytat
10
jártas a szakirodalomban
10
részt vesz pályázatok írásában
11
tanítási gyakorlatot irányít
11
aktívan részt vesz a munkaközösségi foglalkozásokon
10
Összesen
72
Átlag

munka- önérték
vezetı közösség
elés
vezetı

pontsz
ám
4
4
4
4
4
4
4
4
4

munka- önérték
vezetı közösség
elés
vezetı

1. Szakmai felkészültség (18%)

2. Személyes tulajdonságok (15%)
megbízható
pontos
következetes
kiegyensúlyozott
feladatvállalásban aktív
empátiás készséggel rendelkezik
konszenzusra törekvı
mintaadó, példamutató
fejlett esztétikai érzékkel rendelkezik
konfliktusfeloldó készséggel rendelkezik tanulócsoportban,
tantestületben
feladatvállalási készséggel rendelkezik
kreatív
gyermekszeretı, gyermekcentrikus
toleráns
rugalmas
Összesen
Átlag
3. Önértékelés (10%)

4
4
4
4
4
4
60

pontsz
ám

munka- önérték
vezetı közösség
elés
vezetı

ismeri adottságait
ismeri saját korlátait, hibáit
a bírálatot pozitívan hasznosítja
belsı késztetés a változtatásra
elemzıképesség
Összesen
Átlag

Értékelés

kiváló jó közepes
8
6
4

8
8
8
8
8
40

gyeng nem
e
elfogadható
2
0
munka- önérték
vezetı közösség
elés
vezetı

4.a Tanulásirányítás, tanulók ismerete (tanár) (16%)
hatékony szervezési, óravezetési formák alkalmazása
hatékony módszerek alkalmazása
órák elıkészítettsége, tervezettsége, átgondoltsága
több információs csatorna alkalmazása
a tanulók aktív tevékenységre motíválása
megfelelı, változatos szemléltetés
egyéni képességek szerinti differenciálás
folyamatos ellenırzés, értékelés, pozitív megerısítés
Max. pontszám:

Értékelés

64

kiváló jó közepes
8
6
4

Össze
sen
Átlag
gyeng nem
e
elfogadható
2
0
munka- önérték
vezetı közösség
elés
vezetı

4.b Tanulásirányítás, tanulók ismerete (napközis) (16%)
tájékozottság a délutáni feladatok tartalmáról,mennyiségérıl
tanulmányi munka feltételeinek biztosítása
tanulmányi munka szervezése, hatékonysága
differenciált segítségnyújtás
ellenırzés, értékelés
tehetséggondozás, felzárkóztatás
irányított szabadidı szervezés
önkiszolgálás, önálló munkavégzés
Max. pontszám:

Értékelés

64

kiváló jó közepes

Össze
sen
Átlag

gyeng nem
e
elfogadható

13

9

6

3

0
munka- önérték
vezetı közösség
elés
vezetı

5. Közösségformálás (13%)
tanulócsoportjában az egyéni és közösségi érdekek harmonizálása
közösségformálási ötletek
közösségformáló programok
szervezése, lebonyolítása
részvétel a nevelıtestület közösségének formálásában
Össze
Max. pontszám:
52
sen
Átlag

Értékelés

kiváló jó közepes
5
4
3

gyeng nem
e
elfogadható
2
0
munka- önérték
vezetı közösség
elés
vezetı

6.Kapcsolattartás, együttmőködés (10%)
a rábízott tanulókkal
szülıkkel, nevelıszülıkkel, gyámokkal
csoportjában tanító kollégákkal
a munkaközösség tagjaival
munkahelyi vezetıkkel
munkáját segítı szakemberekkel
a tanuló családi hátterének ismerete
a tanuló tanulását befolyásoló tényezık ismerete
Max. pontszám:

Értékelés

40

kiváló jó közepes
5
4
3

Össze
sen
Átlag

gyeng nem
e
elfogadható
2
0

7. Tanórán kívüli tevékenység (10%)
tanulócsoportjában az egyéni és közösségi érdekek közelítésének
segítése
szervezı tevékenysége
feladatvállalási készsége
részvétele az iskola életéhez kapcsolódó feladatokban
az iskola képviseleti tevékenységében való részvétele

munka- önérték
vezetı közösség
elés
vezetı

részvétel civil szervezetek munkájában a település kulturális,
sport életében
osztálykirándulás,tábor,színház-,mozi-,kiállítás látogatás szervezése
részvétel versenyekre, pályázatokra való felkészítésben
Össze
Max. pontszám:
40
sen
Átlag

Értékelés

kiváló jó közepes
8
6
4

gyeng nem
e
elfogadható
2
0
munka- önérték
vezetı közösség
elés
vezetı

8. Adminisztráció (8%)
dokumentumok pontos, naprakész vezetése
adatok pontossága, határidıre történı szolgáltatása, jelentési
kötelezettség megfelelı formában és idıben teljesítése
osztályozás folyamatossága, rendszeressége
tervezımunka (tantev, munkatervek)
Max. pontszám:

32

Össze
sen
Átlag

Értékelés: igen (I), nem N)
9. A minıségi teljesítmény szintjét emelı tevékenység, körülmény

munka- önérték
vezetı közösség
elés
vezetı

publikációs tevékenység
magasabb létszámú, vagy összevont
osztály vezetése
egyéb

Óralátogatások eredménye

Összegzés

Elérhetı összes
pontszám:
(Teljesítményértékel
ési lap)
Elért átlag
pontszám:

400

Kiemelkedıen jó területek:

Fejlesztést igénylı területek:

Megjegyzés:

Kelt:

aláírás

aláírás

aláírás

Osztály:
Tantárgy, tananyag:
Idıpont:
A megfigyelés területei
A tanítási óra
elıkészítettsége
Szervezési feladatok megoldása
Az óra céljának meghatározása
Idıbeosztás
Eszközök használata
Módszerek alkalmazása
Differenciálás érvényesülése
Motiváció folyamatossága
Egyéni segítségnyújtás
Értékelés folyamatossága
Személyre szabott értékelés
Ellenırzés
Az óra
tempója
Az óra változatossága
A tanulói aktivitás
Az órai ismeretek összefoglalása
Az óra eredményessége
A tanóra nevelıhatása
A feladatok mennyisége
Feladatok minısége
Tanulói önállóság elıkészítettsége
Önálló feladatmegoldás
Házi feladat adása
A tanterem rendje
A pedagógus és a tanulók kapcsolata
A pedagógus beszédkultúrája
A pedagógus irányító tevékenysége
A pedagógus konfliktus kezelése
A pedagógus fellépése, magatartása
Összesen:

1 nem megfelelı,kiemelt
fejlesztést, figyelmet igényel

Tanár neve:

4 jó

5 kiváló

Óralátogatási értékelı lap

3 megfelelı
2 gyenge, fejlesztést
igényel

2.sz. melléklet

Átlag pontszám

óralátogató aláírása

6/b. sz melléklet

PEDAGÓGUSOK
TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI
SZABÁLYZATA

Készült: a Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon,
Gyermekotthonban

Hatályba lépés idıpontja: a fenntartói jóváhagyással

I.

Szabályzat hatálya

A Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Makó,
Vásárhelyi utca 1-3. intézménynél pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók
teljesítményértékelésének szabályzata.
Ezen szabályzat:
-

a Közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXXIX. Törvény;
a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. Törvény végrehajtásáról szóló 20/ 1997.
(II. 13.) Korm. Rendelet;
a nevelési- oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet rendelkezésein alapul.

II.

Általános elıírások

Értékelési rendszerrel kapcsolatos alapelveink, elvárásaink
Általános alapelvek:
-

az értékelés objektív, érvényes és megbízható legyen;
sokoldalú, tényszerő legyen, több szempontot vegyen figyelembe;
jellemezze a folyamatosság;
feleljen meg a pedagógusok személyiségének, tantárgyuk jellegének;
demokratikus és tervszerő legyen.

Elvárásaink:
1. Fejlesztı szándékú legyen
-

legyen alkalmas a sikeres teljesítmény és az eredményes munka kimutatására;
legyen alkalmas a problematikus területek azonosítására és a teljesítmény
javítására irányuló célok kijelölésére;
egyértelmően mutassa ki a különbözı területeken elért jó és gyenge teljesítmények
közötti különbséget;
legyen alkalmas az egyéni teljesítmény változásának kimutatására;
segítse a tanárok és az iskolavezetés közötti információcserét, segítsen az
iskolavezetésnek abban, hogy jobban megismerje a tanárok véleményét.

2. Sokoldalú legyen
Mivel a pedagógustevékenység rendkívül összetett, és az oktató-nevelımunka
minıségének számos aspektusa van
-

tegye egyértelmővé, hogy a közösségünk milyen aspektusok vizsgálatával és
milyen kritériumrendszer alapján ítéli meg a tanári teljesítményt;
vegye figyelembe mind a szaktárgyak tanításával összefüggı (nevelési és oktatási),
mind pedig az iskolai élet szervezésével kapcsolatos tevékenységeket.

3. Érvényesüljön a méltányosság elve
-

a tantestület vegyen részt az értékelési rendszer kidolgozásában, módosíthassa azt,
majd hagyja jóvá;
minden egyénre vonatkozó adatot bizalmasan kell kezelni, teljes mértékben
kizárva a megszégyenítés, és a megszégyenülés lehetıségét;
törekedjen az objektivitásra;
csak olyan területet vizsgáljon, amelyekrıl megfelelı adatok állnak a
rendelkezésünkre;
a lehetı legegyszerőbb és legegyértelmőbb legyen;
minden részletében átlátható legyen;
a lehetıség szerint a legjobban vonja be az érintetteket az értékelési folyamatba;
az érintett számára minden róla felvett adat hozzáférhetı legyen;
adjon lehetıséget az értékeltnek, hogy kifejthesse véleményét a róla győjtött
adatokkal kapcsolatosan;
segítsen a fejlıdés lehetséges útjainak megtalálásában, de az ezzel kapcsolatos
egyéni döntések meghozatalát bízza az értékelt tanárra;
ne keltsen érdekellentétet és ellenségeskedést a tantestület tagjai között.

4. Elméletileg megalapozott legyen
A rendszer csak olyan elemeket tartalmazzon
-

amelyeket a nemzetközi irodalom bevált, általánosan elfogadott elemnek tekint;
amelyekre a nemzetközi irodalomban általánosan elfogadott, a gyakorlatban bevált
mérıeszközök állnak rendelkezésre.

5. Kivitelezhetı legyen
-

lehetı legkevésbé pénz, idı és munkaigényes legyen.

III.

Részletes szabályok

1. A teljesítményvizsgálat célja és jellege
A tanári teljesítmény vizsgálatának legáltalánosabb célja, hogy - mintegy hidat képezve az
intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott intézményi szintő célok, és az iskolában
dolgozó egyes tanárok munkateljesítménye között - hozzájáruljon az iskolai munka
színvonalának emeléséhez. E cél elérése egyrészt közvetlenül az egyes tanárok oktató-nevelı
munkájának színvonalát javító, másrészt pedig az iskolai munka szervezésével, irányításával
összefüggı (vegyes egyéni és iskolai szintő) alcélokon keresztül valósulhat meg.
Cél jellege: alapvetıen fejlesztı és nem minısítı jellegő

Az oktatás-nevelés szakmai színvonalának emelésére irányuló célok
-

-

segíteni abban, hogy minden tanár képet alkothasson arról, hogy teljesítménye
hogyan ítéltetik meg kívülrıl, egy tantestületi konszenzus alapján létrehozott és a
tanári közösség egésze által elfogadott mérce (kritériumrendszer) alapján;
nyugtázni és méltányolni az elért egyéni teljesítményeket és a kimutatható
fejlıdést;
segíteni az esetleges egyéni problémák feltárásában, erre épülı tanácsadással és
egyéni célok kitőzésével - végsı soron azonban az érintett döntéseire hagyatkozva
– elısegíteni a tanár szakmai fejlıdését.

Az igazgatás színvonalának emelésére irányuló célok
-

elısegíteni a színvonal emeléséhez szükséges iskolai tárgyi/igazgatási feltételekkel
kapcsolatos problémák azonosítását és megoldását;
elısegíteni az iskolai feladatok jobb elosztását;
elısegíteni az egyéni igények/szükségletek és a továbbképzés összehangolását;
adatokat szolgáltatni az iskolai Pedagógiai Program aktualizáláshoz;
javítani a tanárok és az iskolavezetés közötti kommunikációt;
adatokat, információkat szolgáltatni a beosztással kapcsolatos személyi
döntésekhez;
adatokkal, információkkal szolgálni a bérezéssel, jutalmazással kapcsolatos
döntésekhez.

Az értékelés konkrét céljai intézményünkben
-

a kitőzött célok, feladatok teljesítésére való ösztönzés;
a munkavégzés hatékonyságának javítása;
problémák, eredmények feltárása;
a továbbfejlesztés lehetıségeinek feltárása;
a tanórán kívüli foglalkozások színvonalának emelése;
a tanórai munka hatékonyságának növelése;
a habilitációs, rehabilitációs foglalkozások hatékonyságának, eredményességének
emelése;
- az adminisztrációs munka pontos végzése;
- a határidık betartása;
- az ideális pedagógus – tanulóviszony erısítése;
- az iskola belsı légkörének javítása;
- a pedagógus – szülı kapcsolat formáinak gazdagítása;
- az iskola nyitottságának és elismertségének fokozása.
2. Az értékelés tárgya, módszerei és menete
A követelményrendszer alapjai és összetevıi
A követelményrendszer három egymást kiegészítı alapon nyugszik
-

az iskolai SZMSZ-ben rögzített, a pedagógus munkakör általános, és az iskolánkra
jellemzı szabályozásán;
a pedagógus személyre szóló munkaköri leírásán, norma- és kritériumrendszerén;

-

az elızı értékelési ciklus végén született, egyénekre vonatkozó megállapításokon,
amelyek rögzítik a kiemelkedıen sikeres területeket és fejlesztési célok formájában
kijelölik a jövıben fejlesztendı területeket.

A vizsgálandó területek
Az értékelési rendszer a következı területek rendszeres vizsgálatát tartja szükségesnek
-

a tanár tanórai oktató-nevelı munkájának értékelése;
a tanár tanórán kívüli iskolai tevékenységének értékelése;
a tanár képzettségének és felkészültségének értékelése;
a tanári teljesítmény egymást követı ciklusokban tapasztalt javulásának értékelése;
a tanár hozzáállásának és munkafegyelmének értékelése;
a tanár tanórai/iskolán kívüli szakmai tevékenységének értékelése;
a tanár által tanított, egyéni sajátosságokat mutató tanulók önmagukhoz mért
fejlıdési mutatóinak értékelése.

Az információgyőjtés eszközei
Az értékelés részletes követelményrendszere a vizsgálandó területeken nyújtott teljesítmény
értékelésére kidolgozott mérıeszközökben rögzített kritériumokban fogalmazódik meg
-

Óralátogatási lap
Foglalkozás megfigyelési lap
Vezetıi megfigyelési lap
Önértékelı lap
Véleménykérı lap
Értékelési beszélgetés
Értékelési Összesítı Lap

Az értékelés lebonyolítói
Az értékelést az értékelt tanár munkaközösség vezetıjébıl (vagy több tárgy tanítása esetén
munkaközösség vezetıibıl) és az igazgatóság egy tagjából álló Értékelı Team végzi az
érintett tanár aktív (önértékelés, véleménynyilvánítás, vita formájában történı)
közremőködésével.
A mérıeszközök közül az Óralátogatási Lap/Foglalkozás megfigyelési lap kritériumaival
kapcsolatos információgyőjtés az Értékelı Team tagjainak feladata, míg az Önértékelı Lapon
és a Véleménykérı Lapon megfogalmazott kritériumokkal összefüggı információk az érintett
tanár és a team tagjainak konszenzusával születnek meg Értékelési Beszélgetés keretében,
ahol az értékeltnek módja van a nem konszenzus útján keletkezett információkkal
kapcsolatban is véleményt nyilvánítani.

Az értékelési ciklus
A vizsgálat folyamatosan zajlik, és egy tanár esetében kétéves ciklus után zárul.
A ciklus során
- az értékelt tanár munkaközösség vezetıje és az igazgatósági tag ciklusonként
legalább egyszer meglátogat és a megadott kritériumok alapján értékel egy-egy
teljes (45 perces) tanórát. Az óralátogatásokat (csak a látogató és az értékelt
részvételével) óramegbeszélések követik;
- a ciklus legvégén (az adott év júniusában) két különbözı típusú – egy önértékelı
és egy véleményekre kérdezı – kérdıívet tölt ki;
- a ciklus legvégén (az adott év júniusában), az összes adat birtokában, (az érintett
tanár és az értékelı team tagjainak részvételével) egy Értékelı Beszélgetésre (ún.
interjúra) kerül sor, amely során megbeszélik az összegyőjtött adatokból következı
tanulságokat és kijelölik a következı két éves ciklusra vonatkozó egyéni célokat;
- a ciklus legvégén – minden érintett által egyetértıen aláírt – értékelési összesítı
lapon rögzítik a tapasztaltakat és a kijelölt egyéni célokat;
- minden év szeptemberében az Értékelési Felelıs tájékoztatást ad a tantestületnek
az iskola egészére vonatkozó eredményekrıl.

3. Az értékelés részletes kritériumrendszere és az információgyőjtés eljárásai
Az Óralátogatási Lap
A kétéves ciklus során a munkaközösségek vezetıi és az igazgatóságot képviselı Team-tag
ciklusonként legalább egy teljes, 45 perces órát látogatnak meg. Ha a látogató úgy ítéli meg,
hogy egy órán nem kapott elég információt a lap megalapozott kitöltéséhez, tetszıleges számú
látogatást tehet.
A látogató dönti el, hogy milyen csoportot akar meglátogatni, de a látogatás idıpontjában
legalább egy héttel a tervezett idıpont elıtt meg kell egyeznie a látogatónak és az érintett
tanárnak.
A látogatók csak az íven szereplı szempontok szerint értékelhetnek, úgy hogy egy ötös skála
alapján ítélik meg ez egyes kritériumokban mutatott teljesítményt:
A = kiváló, átlagon felüli
B = jó, de nem rendkívüli
C = közepes
D = gyenge, de nem elfogadhatatlan
E = külön figyelmet kell rá szánni (nagyon gyenge, elfogadhatatlan)
X = nem értékelhetı, mert nincs elég adat
Minden esetben rendelkezésre áll egy „nincs elegendı információ ennek megítéléséhez” (X)
választás is. Ha ezek aránya az íven meghaladja a kritériumok 25%-át, mindenképpen újabb
látogatásra van szükség.
Az íven szereplı kritériumok közül a Speciális tantárgyi szempontokat (alaphelyzetben a 27.
28. 29. kritériumok) a Team igazgatósági tagja nem értékeli (akkor sem, ha szakos tanár, ez a
munkaközösség vezetı(k) kompetencia-körébe tartozik).

Az egyes minısítésekhez – kizárólag az egyes kritériumok, illetve az egymást követı értékelı
ciklusok közötti teljesítménykülönbségek szemléletessé tételének céljából – utólag
pontszámokat kell rendelni a következı séma szerint:
A=3
B=2
C=1
D =0
E=0
A D-s és az E-s minısítést a látogatónak (szóban az óramegbeszélés során és a lapon írásban
is) indokolni kell, mégpedig az órán tapasztalt konkrétumokkal alátámasztva.
Az így kapott pontszámokból átlagot is számítunk (természetesen ilyenkor a nem értékelhetı
kritériumokat figyelmen kívül hagyjuk).
Az óralátogatás után a lehetı legrövidebb idın belül (lehetıleg közvetlenül az óra után)
óramegbeszélést kell tartani. Az Óralátogatási Lap 7. sz. kritériuma értelemszerően az itt
tapasztaltak alapján, utólag értékelendı. A látogatás utáni két munkanapon belül a tanár
megkapja a kitöltött Óralátogatási Lap másolatát. Ahol szükséges, konkrét indoklásokkal.
Az Értékelı Beszélgetés elıtt a ciklus összes látogatásának laponkénti átlagpontszámaiból
ismét átlagot számítunk, és ez kerül az Értékelési Összesítı Lapra. Az Értékelési Beszélgetés
során a résztvevık megvitatják a levonható következtetéseket, és az Összesítı Lapon rögzítik
a kiemelkedıen sikeres és a még fejlesztendı területeket.

Az Önértékelı Lap
Az Önértékelı Lapot ciklusonként egyszer, a kétéves ciklus vége felé, legkésıbb két héttel az
Értékelési Beszélgetés megtartása elıtt kell az értékeltnek kitöltenie.
A lap értékelése az Értékelési Beszélgetés keretében történik, ahol a résztvevık közösen
megvitatják az egyes kritériumokat, majd megegyeznek abban, hogy az értékelt teljesítménye
az adott kritériumban a tantestület átlagához képest kiemelkedıen sikeres (ezt a lapon + jellel
jelölik), az átlagnak megfelelı (ilyenkor vagy üresen hagyják a rubrikát, vagy egy pipát
tesznek oda) vagy elmarad attól, tehát javításra szorul (ezt – jellel jelölik). Ezután közösen
levonják a megfelelı konklúziókat, azaz rögzítik az Értékelési Összesítı Lapon a
kiemelkedıen sikeres területeket, valamint a fejlesztésre szoruló aspektusokat. A jelek
pontokká konvertálására és laponkénti összesítésére itt nincs szükség, a tantestületi átlagok e
nélkül is kiszámíthatók.
Megjegyzések a Lapon szereplı egyes kritériumok értelmezéséhez
1. kérdés:
Itt nyilvánvalóan – jel nem szerepelhet. + jelet kap az, aki rendelkezik
valamilyen posztgraduális végzettséggel, vagy éppen most vesz részt ilyen képzésben.
Az, hogy a fejlesztendı célok közé ezt a tételt felveszik-e, közösen döntik el az
Értékelési Beszélgetés résztvevıi.
2. kérdés:

Mint az 1. kérdésnél.

3.kérdés:
Jelentıs
iskolai
szintő
feladatok,
mint
például
iskolai
ünnepélyek/rendezvények szervezése, fontos iskolai dokumentumok/pályázatok
elkészítése, az iskolai órarend elkészítése, az iskola évkönyvének szerkesztése,
külföldi diákcsere programok, túrák szervezése, érdekképviseleti tevékenység stb.
tartoznak ide, ha nem jár értük bérezés vagy órakedvezmény.
4. kérdés:
Jelentıs, fizetett és/vagy órakedvezménnyel járó, iskolai szintő
feladatok tartoznak ide, mint például osztályfınökség, szakkörök, korrepetálások,
önképzı körök vezetése, munkaközösség-vezetés, igazgatóságban való részvétel,
vezetıtanári tevékenység, stb.
5. kérdés:
Fıleg, de nem feltétlenül, az osztályfınökséggel kapcsolatos, de a
kötelezın felüli, osztályszintő tevékenységek tartoznak ide, mint például ünnepélyek,
rendezvények szervezése, extra osztálykirándulások/táborozások szervezése, tanórán
kívüli színház/mozi és múzeumlátogatások szervezése stb.
6. kérdés:
Olyan hétköznapi tanári tevékenységen túlmenı (iskolai vagy iskolán
kívüli, fizetett vagy nem fizetett) szakmai tevékenységek tartoznak ide, mint
versenyek szervezése, vizsgabizottságokban való részvétel, tananyagírás, publikáció,
továbbképzés tartása, elıadás tartása szakmai konferencián stb.
9. kérdés:
Olyan mulasztások tartoznak ide, mint a késés, adminisztratív teendık
(naplóbeírás, leadási határidık) elmulasztása, ügyleti kötelezettség elhanyagolása stb.
A Véleménykérı Lap
A kérdıív alapvetı célja az, hogy
- lehetıséget adjon az értékelt tanárnak arra, hogy átgondolja és kifejtse nézeteit saját
iskolai szerepével, teljesítményével és az értékelés feltételeivel kapcsolatban;
- segítsen az iskolavezetésnek a szervezés hiányosságainak feltárásában és a javítás
lehetıségeinek kidolgozásában;
- Segítsen a következı ciklusra vonatkozó egyéni célok kijelölésében.
A Véleménykérı Lapot is ciklusonként egyszer, a kétéves ciklus vége felé, néhány nappal az
Értékelési Beszélgetés megtartása elıtt kell az értékeltnek kitöltenie. A lapot a Team
Igazgatósági tagja kapja meg és felhasználja az Értékelési Beszélgetésre való felkészülés
során. A felmerült kérdéseket az Értékelési Beszélgetés keretében vitatják meg, konszenzust
alakítanak ki velük kapcsolatban, majd levonják és rögzítik a megfelelı konklúziókat.
Az Értékelési Beszélgetés és az Értékelési Összesítı Lap
A ciklus tapasztalatait áttekintı és összegzı Értékelési Beszélgetésre a ciklus második
évében, a tanév vége felé kerülhet sor, amikor már rendelkezésre állnak az óralátogatások, az
önértékelés tapasztalatai, és az értékelt kitöltötte a Véleménykérı Lapot is.
A Beszélgetést, amelyen az érintetten kívül az Értékelési Team tagjai vesznek részt, - a fenti
dokumentumok alapján – a Team igazgatósági tagja vezeti. A tipikus napirend a
következıképpen nézhet ki:

1.
Áttekintik, megvitatják a következıket, majd konszenzust alakítanak ki a
teljesítmény megítélésérıl.
- az elızı ciklus végén kijelölt egyéni célok megvalósulása;
- az Óralátogatási Lapok alapján született eredmények, különös figyelemmel az
elızı ciklusban elért eredményekhez képest történt változásokra és a
kiemelkedıen sikeres vagy problematikus területekre;
- az Önértékelı Lapon szereplı területeken mutatott teljesítmények, különös
figyelemmel az elızı ciklusban elért eredményekhez képest történt
változásokra és a kiemelkedıen sikeres vagy problematikus területekre.
2.

Megvitatják a Véleménykérı Lapon felvetett kérdéseket.

3.
Megegyeznek a kijelölendı új egyéni célokkal kapcsolatosan. Ezek a célok –
lehetıleg konkrét teendık formájában megfogalmazva (továbbképzés, hospitálás,
mentor kijelölése stb.) – mintegy összefoglalják az Értékelési Összesítı Lap „Több
figyelmet érdemlı területek” rovataiban felsorolt, fejlesztésre szoruló aspektusokkal
kapcsolatos tennivalókat (Az Összesítı Lapot lásd az 4./A,B sz. mellékletben).

Legkésıbb egy héttel a Beszélgetés után az értékelt megkapja a Team igazgatósági tagja által
véglegesített Értékelési Összesítı Lapot, amelyet mind az érintett, mind pedig a Team tagjai
aláírásukkal hitelesítenek.
4.

Felelısök és feladatköreik

Az Értékelési Felelıs
Iskolai szinten a vizsgálatot az Igazgató, azaz az Értékelési Felelıs felügyeli.
Feladatai:
- a kétéves ciklusok egyénekre szóló megtervezése;
- az Értékelı Team beosztása;
- az év eleji tájékoztató/megújító értekezletek lebonyolítása, amelyben beszámol az
egész tantestületre vonatkozó elızı év végi összesített adatokról, – ahol lehetséges
- a tantestületi átlagokról, valamint összegzi a Pedagógiai Programmal kapcsolatos
tanulságokat és elıterjeszti az Igazgatóság mindezzel kapcsolatos esetleges
javaslatait, intézkedéseit;
- az értekezletre a fent leírtakról rövid, összegzı írásbeli feljegyzést is kér;
- a vizsgálati egységességének biztosítása;
- a bizalmas tanácsadás minden érintett számára a folyamat során.
Az Értékelı Team
Egy tanár értékelésérıl az Értékelési Felelıs által kijelölt Értékelı Team gondoskodik,
amelynek tagjai a következık: a 2. sz. függelék szerint.
A Team igazgatósági tagja
- felelıs ciklusonként legalább egy óralátogatás és az azt követı óramegbeszélés
lebonyolításáért, ı választja ki a meglátogatandó csoportot;

- felelıs a vizsgált tanár teljesítményére vonatkozó adatok összegyőjtéséért,
összesítéséért (Óralátogatási Lapokból, Foglalkozás Megfigyelési Lapokból, az
Önértékelı Lapból és Véleménykérı Lapból származó információk);
- felelıs az Értékelési Beszélgetés elıkészítéséért és lebonyolításáért;
- felelıs az Értékelési Összesítı Lap véglegesítésért, majd az Értékelési Felelısnek
való átadásáért.
A Team munkaközösség-vezetı tagja vagy tagjai
-

felelıs tárgyanként, ciklusonként legalább egy óralátogatás és az azt követı
óramegbeszélések lebonyolításáért;
ık választják ki a meglátogatandó csoportot;
részt vesznek az Értékelési Beszélgetésen;
aláírják az Értékelési Összesítı Lapot.

Az érintett tanár
- fogadja a látogatók által kiválasztott csoport egyik óráján az Értékelı Team
tagját;
- beleszólása van a látogatás idıpontjának kiválasztásába;
- kezdeményezheti az óralátogatást tanácsadás céljából;
- az óralátogatás után lehetıleg azonnal, de mindenképpen a lehetı legrövidebb idın
belül óramegbeszélésen vesz részt. A látogatás utáni két munkanapon belül
megkapja a kitöltött Óralátogatási Lap másolatát – ahol szükséges, konkrét
indoklásokkal;
- minden év szeptemberében szóbeli és írásbeli tájékoztatást kap az Értékelési
Felelıstıl az iskola összesített eredményeirıl;
- Önértékelı Lapon ad tájékoztatást a konkrét tanórai munkán túlmenı
tevékenységérıl;
- Véleménykérı Lapon ad tájékoztatást arról, hogy hogyan látja a saját iskolai
helyzetét, lehetıségeit, munkakörülményeit stb.;
- A ciklus végén Értékelési Beszélgetés keretében hangot adhat minden a
vizsgálattal összefüggı véleményének, valamint tanácsot, segítséget kérhet.
Ugyanitt részt vesz az egyénre szabott, következı ciklusra vonatkozó célok
kijelölésében;
- A ciklus végén Értékelési Összesítı Lapot kap, amelyen rögzítik a vizsgálat
eredményeit, tanulságait, és a következı ciklusra vonatkozó célokat; ehhez
egyetértı aláírása szükséges;
- Panaszt tehet az Értékelési Felelısnél az eljárás bármely momentumával
kapcsolatban, és ezt a panaszt köteles a Felelıs az erre kijelölt bizottsággal
kivizsgáltatni.
A tantestület egésze
-

-

a rendszer bevezetése elıtt többségi szavazással dönt az egyes elemek és a
rendszer egészének használhatóságáról, azaz elfogadja az iskola Értékelési
Szabályzatát;
minden szeptemberben szóbeli és írásbeli tájékoztatást kap az Értékelési Felelıstıl
az egész tantestületre vonatkozó összesített adatokról, ahol lehetséges, a
tantestületi átlagokról (amelyeket összevethet a saját teljesítményével), valamint az
igazgatóság ezekkel kapcsolatos intézkedéseirıl;

-

ugyanitt bármely tagja javaslatokat tehet módosításokra, ebben az esetben azonban
mindenképpen új szavazás is szükséges.
5. A vizsgálat dokumentálása és adatok felhasználása

A dokumentumok kezelése és az adatokhoz való hozzáférés
Az adatok bizalmas és biztonságos kezelése a vizsgálat egyik kulcskérdése, így erre különös
figyelmet kell fordítani.
Az érintett tanár az óramegbeszélések után megkapja a kitöltött Óralátogatási/Foglalkozás
Megfigyelési Lapok másolatát, és maga tölti ki az Önértékelı és Véleménykérı Lapokat. Az
Értékelési Összesítı Lap megírása után ezek a dokumentumok a Lap mellékleteként a
következı ciklusig megırizendık. Az Értékelési Összesítı Lapok és mellékleteik biztonságos
tárolása az Értékelési Felelıs kötelessége, az ezekhez való hozzáférés rajta kívül csak a tanár
munkaközösség-vezetıire, és helyetteseire és természetesen magára az érintett tanárra terjed
ki. Az Értékelési Összesítı Lap mindaddig nem selejtezhetı, amíg a tanár az iskolában tanít.
Ha a tanár munkaviszonya megszőnik, a Lapot a tanár kérésére át kell neki adni, amennyiben
nem kéri, meg kell semmisíteni. Az Összesítı Lap más munkáltatónak nem adható át.
Az adatok felhasználása
Az érintett tanár
- megismerhet minden róla győjtött információt és adatot, és bármikor betekinthet a
róla szóló dokumentumokba; valójában elsısorban az ı felelıssége, hogy hogyan
hasznosítja az értékelés tapasztalatait és mit tanul az információkból;
- az igazgatóhoz fordulhat a feltárt problémák megoldásával kapcsolatban, aki vagy
továbbképzés engedélyezésével, vagy egy mentor kijelölésével köteles segíteni;
- amennyiben – az értékeléstıl függetlenül, hiszen erre a rendszer nem alkalmazható
– valamiért elbocsátást kezdeményeznének ellene, álláspontja védelmében érvként
felhasználhatja az értékelés tapasztalatait;
- kérheti, hogy referenciák írásakor a munkáltató használja fel az értékelésbıl
származó információkat.
A munkaközösség-vezetı
a ciklus zárásakor megismerheti minden, az adott munkaközösségbe tartozó
tanár Értékelési Lapját;
egy - de nem kizárólagos – adatforrásként felhasználhatja a vizsgálat során
megismert információkat a hatáskörébe tartozó, (munkaközösségen belüli)
feladatkijelöléssel kapcsolatos döntéseinek meghozatalához.
A munkáltató (az Igazgató és helyettesei)
bármikor hozzáférhet minden tanár személyes Értékelési Összesítı Lapjához;
egy - de nem kizárólagos – adatforrásként felhasználhatja a vizsgálat során
szerzett információkat a tanárok beosztását érintı személyi döntések, valamint a
bérezéssel és jutalmazással kapcsolatos döntések meghozatalára, amennyiben ezeket a
döntéseket az igazgató egy személyben vagy helyetteseinek és az érintett tanár
munkaközösség–vezetıinek körében hozza meg;
felhasználhatja a vizsgálat során szerzett adatokat az iskola vezetési
gyakorlatának javítására (jobb munkamegosztás, az eszközök jobb elosztása stb.), ha
ezzel kapcsolatos döntéseit a fenti személyi körben hozza meg;

felhasználhatja a szerzett információkat a továbbképzésekkel kapcsolatos
döntéseiben, ha ezeket a fenti személyi körben hozza meg;
az összesített iskolai adatokat felhasználhatja PR/marketing célokra;
a tanár kérésére köteles megfelelı továbbképzést engedélyezni vagy kijelölni
egy kollegát, aki segít a feltárt problémák megoldásában.
Az Igazgató nem használhatja fel viszont a vizsgálat során szerzett névszerinti, személyes
adatokat és információkat
- érvként a fenti személyi körnél tágabb körben meghozandó döntések
befolyásolására;
- fegyelmi eljárás kezdeményezéséhez vagy az értékeléssel összefüggésben nem
álló, egyéb ok miatt indított fegyelmi eljárás során érvként a hozandó döntés
befolyásolásához;
- elbocsátás kezdeményezéséhez;
- információszolgáltatási célból sem iskolán belül, sem iskolán kívülre, kivéve
referenciákhoz, a tanár kifejezett kérésére.

6. Eljárási szabályok
1. Az értékelési rendszer mőködése minden vonatkozásban a tantestület által elfogadott
Értékelési Szabályzatban megfogalmazott elvek, módszerek és eszközök alapján
történik.
Mivel adatgyőjtés kizárólag a Szabályzatban leírt területekrıl lehetséges, nem győjthetı és
nem használható fel olyan adat,
- amely az értékelt által nem ismert vagy névtelen forrásból származik;
- amely az érintett tanár tudta nélkül keletkezett;
- amely nem a tanár szakmai munkájával kapcsolatos;
- amelyrıl nem kap tájékoztatást a tanár az Értékelési Beszélgetés elıtt.
2. Az Értékelési Szabályzatot bevezetése elıtt a tantestület tagjai egy erre a célra
összehívott Értékelési Értekezleten többségi szavazással érvényesítik.
3. A Szabályzat bármely részletének módosítása a továbbiakban minden év
szeptemberében megtartandó Értékelési Értekezleten kezdeményezhetı a tantestület
bármely tagja által. Minden módosítás a tantestület többségi szavazatával lép
érvénybe, de egy adott tanárra vonatkozóan egy cikluson belül a ciklus kezdetekor
érvényes szabályok szerint történik az értékelés.
4. Az Értékelı Team tagjai egyszemélyes ítéletet csak az óralátogatási lap kritériumaival
kapcsolatosan alkotnak, és ezt elfogultság nélkül, kedvezıtlen ítélet esetén kellıen
indokolva kell megtenniük. Az összes többi kritérium esetében az Értékelési
Beszélgetés keretében a Team tagjainak és az érintett tanárnak konszenzusra kell
jutnia. Ha ez nem sikerülne, a beszélgetés összes részvevıjének többségi szavazatával
kell a kérdést eldönteni, úgy, hogy szavazategyenlıség esetén a tanár szavazata legyen
döntı.
5. Az adatok kezelése a 6. és 7. fejezetekben leírtak szerint történik, ezen túlmenıen
minden egyéni adat bizalmasan kezelendı. Az Értékelési Felelıs egész tantestületre

vonatkozó összesítésén kívül semmilyen más lista vagy rangsor nem készül, és az
adatok egészéhez az Értékelési Felelısön, valamint az igazgatón és helyettesein kívül
senki sem férhet hozzá. Minden résztvevı erkölcsi felelıssége, hogy a személyes
adatokat titokként kezeli, és ezekrıl senkivel nem beszél. Ez alól csak az igazgató,
helyettesei és az érintett tanár munkaközösség-vezetıje kapnak felmentést, de ık is
kizárólag egymás között.
6. A tanár – az Értékelési Összesítı Lap aláírása elıtt bármikor panasszal élhet az
értékelés bármilyen aspektusával kapcsolatosan. A panaszt írásban kell benyújtani az
Értékelési Felelısnek, aki annak elbírálására egy bizottságot állít fel.
Ennek tagjai:
- az Értékelési Felelıs, amennyiben nem tagja az érintett Értékelési Teamnek.
Ha igen, akkor az igazgatóság egyik nem érintett másik tagja;
- egy, a panaszos által megnevezett tantestületi tag;
- a tantestület egyik sorsolással kiválasztott tagja;
A bizottság bizalmasan tárgyal, majd – tartózkodási tilalom mellett – titkos többségi
szavazással dönt a panaszról.

Kelt:………………………………………

………………………………………..
aláírás

6/c. számú melléklet
Klúg Péter tagintézmény:

A pedagógus teljesítmény-értékelés rendje
1. A szabályozás célja
A pedagógusok munkájára vonatkozó – lehetıleg - objektív információk biztosítása az egyéni fejlıdéshez, a
jutalmazáshoz és az intézményi fejlesztések megalapozásához.
2. Az érintettek köre
A pedagógus teljesítmény-értékelés folyamatában közvetlenül érintettek:
- Pedagógusok – értékelt, értékelı
- munkaközösségvezetı
- értékelt, értékelı
- Igazgató, Tagintézmény vezetı, - helyettes – értékelt, értékelı
3. A pedagógusok teljesítmény-értékelési folyamata
3.1.

Az Értékelı csoport létrehozása
A tagintézmény vezetı kezdeményezi munkacsoport létrehozását a
pedagógusok teljesítmény-értékelésének lebonyolítására. A csoport tagjaira a
tagintézmény vezetı és a munkaközösség-vezetı tesz javaslatot. A javaslatok
alapján a pedagógus közösség megszavazza a csoport tagjait. A csoport
vezetıjét a csoport választja ki. Ezt követıen a tagintézmény vezetı elkészíti a
megbízásokat a csoport tagjai részére. A tevékenység ellenırzését a
tagintézmény vezetı végzi el.
Határidı: tanévnyitó értekezlet

3.2.

Az Értékelı csoport felkészülése
Amennyiben a csoport tagjai nem rendelkeznek értékelési alapismeretekkel,
akkor szükséges felkészítést tartani részükre.
A csoporttagok felkészítésért a tagintézmény vezetı felel, aki a felkészítéshez a
Minıségirányítási Team és az értékelést korábban végzı kollégák szakmai
segítségét kéri.
Határidı: a tanév elsı hete

3.3.

Egyéni teljesítmény-követelmények meghatározása
A tagintézményi minıségcélokkal, a munkaköri leírással, a tanulócsoport
adottságaival, a megbízásokkal és a vállalt feladatokkal összhangban az
Értékelı csoport meghatározza az Értékelési szempontsor elemeibıl a
személyre szóló teljesítmény-követelményeket. Ezt a tagintézmény vezetıvel
egyezteti és jóváhagyatja és az érintett részére átadja.
Határidı: az elsı tanítási napon

3.4.

Adatgyőjtés
Az adatgyőjtés során az Értékelı csoport összegyőjti a teljesítménykövetelmények indikátorait tartalmazó forrásokat, dokumentumokat. A
teljesítmény-értékelést ezek alapján végzi el, majd javaslatokat fogalmaz meg.

3.5.

3.6.

A teljesítmény-értékelést az értékelt pedagógusnak értékelı beszélgetés
keretében átadja.
Határidı: az osztályozó értekezletet követı héten, a 2 éves ciklus végén
A teljesítmény-értékelési rendszer felülvizsgálata, aktualizálása
A folyamat utolsó lépéseként értékelni kell a lebonyolított értékelési
gyakorlatot. A pedagógus teljesítmény-értékelés szempontsorát és az ahhoz
tartozó mérıeszközöket, módszereket, indikátorokat a nevelıtestület
átvizsgálja, szükség esetén kiegészíti. A folyamat korrekcióját
Minıségirányítási team végzi.
Határidı: 2 éves cklus végén
Összegzı elemzés
Az Értékelı csoport a teljesítmény-értékelések és a minıségcélok
összevetésével összefoglaló, átfogó elemzést készít, melyben erısségeket,
gyengeségeket, emel ki, fejlesztési javaslatokat tesz. Ezt átadja a tagintézmény
vezetınek és a Minıségirányítási teamnek. Az itt szerzett tapasztalatok az
Intézkedési terv alapját képezik.
Határidı: tanévzáró értekezlet

4. Kapcsolódó dokumentumok
4.1.

Teljesítmény- követelményeket definiáló dokumentumok
• Intézményi Minıségirányítási Program

4.2.

A folyamat dokumentumai
• Az Értékelı csoportban résztvevık megbízásai
• A teljesítmény-követelmények meghatározása
• Teljesítményértékelés
• Összegzı elemzés
• A pedagógus teljesítmény-értékelés rendje

Vezetıi értékelés
Értékelés 5 fokú skála
7 = kiváló, átlagon felüli
6 = az átlagosnál kicsit jobb
5 = átlagos, jó
4 = elfogadható, megfelelı
3 = átlag alatti
2 = nagyon gyenge
1 = elfogadhatatlan
Általános követelmények
Munkavégzés minısége
Munkájában önálló és kezdeményezı. Megvalósítja a célkitőzéseit, tartja a kitőzött
határidıket. Gondosan és pontosan, precízen végzi a munkáját. Pontos, nem vagy csak

ritkán hiányzik, szükség esetén helyettesíti munkatársát. Munkájában törekszik a
javításokra.

7 6 5 4 3 2 1
Alkalmazkodó képesség
Az új helyzetekre való reagálás, stresszhelyzet kezelés. Munkájával, viselkedésével
kapcsolatos visszajelzéseket igényli és hasznosítja. Elébe megy a problémáknak. Önálló
a problémamegoldása. A kapott kritikát tanulási esélynek tekinti, és segítı szándékkal
véleményez másokat.

7 6 5 4 3 2 1
Emberi kapcsolatok
Viselkedése nyitott és ıszinte, odafigyel mások véleményére. Jóindulatúan, tapintatosan
viselkedik munkatársaival. Ígéreteit és a megállapodásokat betartja, a konfliktusokat
kezeli.

7 6 5 4 3 2 1
Csapatmunka
Aktív résztvevıje a csoportnak, javaslatokat tesz. Szükség esetén önként segít
kollégáinak.

7 6 5 4 3 2 1
Kommunikáció
A szükséges információk tudatos, idıbeni beszerzése. A kapott információk nyílt,
objektív átadása.

7 6 5 4 3 2 1
Szakmai követelmények
Felkészültség
Tanult ismereteit hatékonyan alkalmazza. Tudását képes munkatársaival megosztani,
segítséget nyújt nekik az új készségek elsajátításában. Folyamatosan gondoskodik
tudása színvonalának, idıszerőségének megırzésérıl és emelésérıl.

7 6 5 4 3 2 1
Döntéshozás, feladat-áttekintés
Olyan készség-együttes, ami a probléma- és feladat fontosságának érzékenysége, a
logikai átlátás és az idıoptimalizálás elemeket tartalmazza.

7 6 5 4 3 2 1
Kreativitás
Produktívan gondolkodik, találékony, képes új megalkotására. Felismeri a problémákat,
törekszik a megoldásra, felismeri az összefüggéseket és a rendet-rendszert. Felismeri és
befogadja az információkat, megırzi, felidézi, az információk közötti kölcsönhatásokat
felismeri és feltárja. Az elméleti információkat a gyakorlatban hasznosítja.

7 6 5 4 3 2 1
Felelısségtudat, hivatástudat, szakmaszeretet

Feladatát felelısséggel, jelentıségét átérezve látja el. Megbízhatóság, lelkiismeretesség,
állhatatosság és tervszerőség jellemzi.

7 6 5 4 3 2 1
Produktivitás
Teljesítménye minıségében és mennyiségében is megfelel a munkaköri leírásában
szereplı követelményeknek.

7 6 5 4 3 2 1
Vezetıi feladatok követelményei
Delegálás
Munkatársai képességének megfelelıen delegálja a feladatokat, hatásköröket és a
felelısségeket, optimálisan koordinál. Beosztottaitól megköveteli az önálló és
felelısségteljes munkavégzést, ehhez támogatást nyújt. Ellenırzési tapasztalatait
megosztja munkatársaival. Vezetıi feladataira összpontosít.

7 6 5 4 3 2 1
Munkatárs menedzselése
Felismeri a lehetıségeket és segíti munkatársait munkavégzésükben és fejlıdésükben.
Munkatársaival együttmőködve gondoskodik a megfelelı intézkedésrıl és képviseli
beosztottai érdekeit.

7 6 5 4 3 2 1
Motiválás
Képviseli és közvetíti az intézményi célokat munkatársainak. Elismeri a jó
teljesítményeket és megadja a tiszteletet.

7 6 5 4 3 2 1
Integráció
Az eltérı álláspontokat és érdekeket egyensúlyozza és összhangba hozza. Idejében
felismeri és szóba hozza a problémákat és konfliktusokat. Megtalálja a legjobb
megoldást az érdekeltekkel.

7 6 5 4 3 2 1
Moderációs és csapattechnika
Sikeresen alkalmazza a beszélgetésvezetési technikákat, mint pl. az aktív meghallgatás,
énüzenetek, stb. és a problémamegoldási technikákat.

7 6 5 4 3 2 1
Szervezeti célokkal való azonosulás
Tisztában van munkaköre és az intézmény stratégiai vonatkozásaival. Érti és
alkalmazza a pénzügyi elveket. Forrásteremtés, költségek, a felsıoktatási sajátos
szempontok alapján szemléli az ügyeket és tervezi munkáját.

7 6 5 4 3 2 1
Stratégiai gondolkodás

Széles látókörően kezeli az ügyeket, eseményeket és tevékenységeket és figyelembe veszi
a hosszú távú hatásokat és tágabb összefüggéseket.

7 6 5 4 3 2 1

Pedagógus értékelés/ Önértékelés: óralátogatási szempontsor
Az értékelt pedagógus neve:
_____________________________________

Az értékelı személy neve:
_____________________________________

Az értékelés idıpontja:__________________

Értékelés 7 fokú skála
7 = kiváló, átlagon felüli
6 = az átlagosnál kicsit jobb
5 = átlagos, jó
4 = elfogadható, megfelelı
3 = átlag alatti
2 = nagyon gyenge
1 = elfogadhatatlan
Tanári viselkedés, személyes tulajdonságok

1. Hangnem a tanulókkal, stílus
Kedves, barátságos
7 6 5 4 3 2 1
Figyelemfelkeltı hangnem
Lelkesedés és élénkség,
szemkontaktus, hang és a
gesztusok

Barátságtalan, rideg

7 6 5 4 3 2 1

Monoton beszéd

7 6 5 4 3 2 1

Érzelmi megnyilvánulások
nélküli beszéd

2. Megjelenés, határozottság, fellépés
Figyelemmegragadó
7 6 5 4 3 2 1
eszközök használata

Figyelemmegragadó eszközök
használata nélküli óravezetés

3. Fegyelem megtartásának képessége
Csendes, méltóságteljes és
7 6 5 4 3 2 1
határozott fegyelmezési mód

Hosszas dorgálás, gúnyos,
ironikus hangnemhasználat

4. A feladatra irányultság képessége
Céltudatos feladatra
koncentrálás (a figyelem nem
7 6 5 4 3 2 1
terelıdik el)

5. Motiválás, érdeklıdés fenntartásának képessége
Gyakori dicséret, bátorítás

7 6 5 4 3 2 1

6. A tanulók objektív értékelésének képessége

Váratlan események
kizökkentik, figyelmét
jelentéktelen dolgok is
lekötik.

Inkább a szigorú bírálat
dominál

Korrekt, nem részrehajló és
tárgyilagos

7 6 5 4 3 2 1

Igazságtalan részrehajló, nem
kivételezı

7. A tanulók kognitív képességeinek figyelembe vétele
Az egyes tanulók
Kizárólag egységes
gondolkodási képességeinek
feladatmegoldások
7
6
5
4
3
2
1
ismerete (személyre szabott
feladatok)
Az óra tervezettsége

8. Az óra célja, meghatározottsága
Konkrét célkitőzés az óra
elején az elvárt ismeretekrıl
és készségekrıl

7 6 5 4 3 2 1

9. Az óra tervszerő felépítettsége, idıbeosztása
Az órabeosztás, a tananyag
egységekre bontása
7 6 5 4 3 2 1
megfelelı
10. A feladatok változatossága
Érdekes, többféle
módszerrel megoldható
7 6 5 4 3 2 1
feladatok
11. A tanítási módszerek sokszínősége, változatossága
Sokféle, változatos
módszereket használ
7 6 5 4 3 2 1
ata(kooperatív módszer,
drámapedagógia, stb.)
12. Tanítási eszközök használata
Korszerő és változatos
7 6 5 4 3 2 1
eszközök használata

Célkitőzés az elvárt ismeretek
és készségek nélkül

Alul, illetve túltervezés

Egyhangú, unalmas,
érdektelen szövegő,
megfogalmazású feladatok

Az óravezetésre a tanári
magyarázat, frontális
osztálymunka jellemzı.

Kizárólag tanköny és füzet
használat

A tanítás minısége

13. A munka szervezettsége
Az óra jól szervezett.

7 6 5 4 3 2 1

14. Az idıvel való gazdálkodás
Kellı idı jut az új anyag
közlésére, gyakoroltatásra, a
7 6 5 4 3 2 1
tanulók meghallgatására, a
problémák megbeszélésére.
15. A tanár kérdéskultúrája
Gondolkodtató kérdések,
kifejtett, indokolt válaszok

7 6 5 4 3 2 1

Az óra terv nélküli, szétszórt.

Az órán csak egyfajta
tevékenységet végeznek.

Egyszerő kérdések, rövid
egyszavas válaszok

16. A tanári magyarázat érthetısége, színessége
Érdekes, színes érthetı
7 6 5 4 3 2 1
magyarázat

Csak a tankönyv szövegének
reprodukálása

17. A tanári utasítások egyértelmősége
Az utasítások világosak,
7 6 5 4 3 2 1
érthetıek, egyértelmőek

Az utasítások nem érthetıek,
bizonytalanságot idéznek elı

18. A tanulók bevonása a tanulási folyamatba
A tananyag-feldolgozásba a
tanulók aktív bevonása

7 6 5 4 3 2 1

19. A tanulók aktivizálása
Érdekes, eredeti témákkal és
módszerekkel történı
7 6 5 4 3 2 1
ösztönzés
20. A tanulói figyelmetlenségek kezelése
A tanulókkal való
foglalkozás megértı,
7 6 5 4 3 2 1
rokonszenvet mutató

A tananyag-feldolgozás során
passzív befogadó tanulók

Minden érdeklıdést
nélkülözı témák és
módszerek használata

A tanulókkal való foglalkozás
arrogáns, gúnyos

21. A váratlan helyzetek kezelése
Megfelelı önuralom, esetleg
7 6 5 4 3 2 1
humor

Türelmetlenség,
lobbanékonyság

22. Az óra hangulata
Pergı, lendületes

Lassú, érdektelen.

7 6 5 4 3 2 1

23. A tanulók szóbeli megnyilvánulásainak kezelése
A tanulók válaszait
türelemmel meghallgatja.
7 6 5 4 3 2 1

A tanuló szóbeli
megnyilvánulásait
félbeszakítja, javítja.

24. Az írásos és verbális feladatok aránya
Az óra menetébe szervesen
Csak az írásbeli vagy csak a
illeszkedı szóbeli és írásbeli 7 6 5 4 3 2 1 . szóbeli feladatok
megnyilvánulások
25. Speciális szurdopedagógiai módszerek alkalmazása
Az óra menetébe szervesen
illeszkedik

7 6 5 4 3 2 1

Az óra menetébıl hiányzik

