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1. Intézményünk minőségpolitikája 

 
 

 1.1 Az intézmény bemutatása 
 
Az intézmény neve:  
 
 Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 

Székhelye:  
 Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény  
8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15. 

 
  Szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek: (1) (4) (16) (17)  
 Általános iskolai  
feladat-ellátási hely:  
1. Fodor András Általános Iskola  
8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15.  
2. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Szent László Király Általános Iskolája  
8698 Somogyvár, Kossuth Lajos u. 32.  
3. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Öreglaki Általános Iskolája  
8697 Öreglak, Fő u. 102. (18)  
4. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Buzsáki Általános Iskolája  
8695 Buzsák, Fő tér 2.  
5. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Gárdonyi Géza Általános Iskolája  
8692 Szőlősgyörök, Iskola u. 1.  
6. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Lotz János Általános Iskolája  
8699 Somogyvámos, Csepregi u. 5. 2  
 
2.2.2. Óvodai  
feladat-ellátási hely:  
1. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kincsem Óvodája  
8693 Lengyeltóti, Tűzoltó u. 8.  
2. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tündérkert Óvodája  
8698 Somogyvár, Kossuth Lajos u. 1.  
3. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kerekerdő Óvodája  
8697 Öreglak, Fő u. 92.  
4. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tulipán Óvodája  
8695 Buzsák, Petőfi u. 2.  
5. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Lurkó Óvodája  
8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 44.  
6. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tarkarét Óvodája (18)  
8699 Somogyvámos, Csepregi u. 5.  
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Óvodai telephelyek: 
1. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kincsem Óvodája Hácsi Telephelye  
8694 Hács, Fő u. 31.  
2. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kerekerdő Óvoda Baráti-hegyi Tagozata  
8697 Öreglak, Április 4. utca 18.  
3. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tulipán Óvodája Táskai Telephelye  
8696 Táska, Arany János u. 2.  
 
2.2.3. Alapfokú művészetoktatási  
feladat-ellátási hely:  
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Csalogány Alapfokú Művészetoktatási  
Intézménye  
8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 5.  
 
2.2.4. Egységes pedagógiai szakszolgálati  
feladat-ellátási hely:  
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Egységes Pedagógiai Szakszolgálata  
8693 Lengyeltóti, Tűzoltó u. 8.  
 
2.2.5. Pedagógiai-szakmai szolgáltatási  
feladat-ellátási hely:  
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézménye  
8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15.  
 
2.3. Tagintézmények: (17) 3 2.3.1. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Szent László Király 
Általános Iskolája  
8698 Somogyvár, Kossuth Lajos u. 32.  
2.3.2. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Öreglaki Általános Iskolája  
8697 Öreglak, Fő u. 102. (18)  
2.3.3. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kincsem Óvodája  
8693 Lengyeltóti, Tűzoltó u. 8.  
2.3.4. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tündérkert Óvodája  
8698 Somogyvár, Kossuth Lajos u. 1.  
2.3.5. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kerekerdő Óvodája  
8697 Öreglak, Fő u. 92.  
2.3.6. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Buzsáki Általános Iskolája és Tulipán  
Óvodája  
8695 Buzsák, Fő tér 2.  
2.3.7. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Lurkó  
Óvodája  
8692 Szőlősgyörök, Iskola u. 1.  
2.3.8. Fodor András Általános Iskola és Óvoda Lotz János Általános Iskolája és Tarkarét  
Óvodája  
8699 Somogyvámos, Csepregi u. 5. 
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1.2 Fenntartói alapelvek és minőségcélok 
 
1.2.1.Intézményhálózatunk folyamatosan megújítja és a helyi társadalom igényeihez 
igazítja nevelési céljait! Nyitott az oktatási szolgáltatások használói és az e szolgáltatások 
eredményességében érdekelt csoportok és helyi közösségek elvárásai, érdekei iránt! 
 
Min őségi cél:  
 
• Intézményeink eredményesen szolgálják a gyermekek és fiatalok fejlődését, 

személyiségük gazdagodását, az egész életen át tartó tanulásra és a társadalmi életben való 
aktív részvételre való felkészülést. 

• Kiemelt feladat legyen minden intézményben az alapkészségek megerősítése és 
fejlesztése, az informatika bevonása az oktatás-képzés folyamatába, az informatika- és a 
nyelvoktatás életkornak megfelelő képzési módszerének kidolgozása, az egészségnevelés, 
a környezetvédelem programba építése, a helytörténet, valamint a hagyományok ápolása. 

 
Sikerkritérium  
 
� Mérhető az intézmények növekvő nyitottsága helyi környezetük felé, formalizálttá váltak a 

partnerkapcsolatok súlyát erősítő irányítási és szabályozási keretek, a helyi társadalom 
érdeklődő és nyitott a közoktatás tekintetében. 

� Mérhetően erősödő a tanulást a jövőbe való befektetésnek tekintő szülői és tanulói attitűd.  
� Bizonyos, egyre inkább felértékelődő készségek (idegen nyelv, informatika) kiemelkedően 

nagy súllyal jelennek meg a szülők iskolával szembeni elvárásaiban. 
� A helyi intézményrendszer hatékonyan szolgál olyan alapvető társadalmi célokat, mint a 

környezet védelme, az egészséges életmód szokásainak kialakítása, az életminőség 
javítása; a kulturális javak iránti igény fenntartása, és a nemzeti hagyományok ápolása. 

 
1.2.2.Az általános iskolai képzés első négy évfolyamának elsődleges feladata az 
alapkészségek elsajátításának a tanulók képességeihez mért optimális biztosítása. 
 
Min őségi cél: 
 
• Az általános iskola alapkészség-fejlesztő funkciójának erősítése, ezzel összhangban a 

piaci kínálatok okán meghirdetett egyéb tartalmak időkereteinek, formájának átgondolása. 
• Az alapkészség-szint mérésének bevezetése, kiegészítve az első osztályos diagnosztikus 

mérésének rendszerével. Így mérhetővé válik az alapkészségek elsajátításának 
eredményessége mellett a pedagógiai hozzáadott érték is intézményenként. 

• Az iskolai kudarc és a lemorzsolódás elleni küzdelem hatékony eszközeinek a 
kifejlesztése és gyakorlattá tétele, beleértve ebbe az eltérő ütemű haladás és a 
felzárkóztatás intézményi lehetőségeinek a bővítését, illetve az évismétlés pedagógiai 
eszközként történő alkalmazásának a korlátozását. 
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Sikerkritérium:  
 
� Ha az általános iskola felső tagozata is több figyelmet fordít az alapkészségek fejlesztésére 

és elmélyítésére, s ez megjelenik a mért készség-szintekben. 
� Az intézményekben gyakorlattá válik az alapkészségek mérése és a hozzáadott érték 

meghatározása. 
� Az iskola minden tanulója számára tanulási sikert biztosító oktatási szolgáltatást nyújt. 
 
1.2.3.A társadalmi szempontból hátrányos helyzetű romák oktatási integrációját 
megvalósító programok működtetése önkormányzati minőségpolitikánk részét képezik. 
 
Min őségi cél: 
  
• Konstruktív együttműködés fenntartása a roma felzárkóztató program szervezőivel, a 

Roma Kisebbségi Önkormányzattal, az intézményi szakmai és segítő kapcsolatok 
eredményesebbé tételének átgondolása érdekében. 

• Az intézményeken belüli szegregáció jelentős csökkentése, minőségi oktatásuk 
biztosításával képesség és érdeklődés szerinti sikeres továbbtanulásuk elősegítése.  

• A magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés programjának korrekciója a módosított 
irányelveknek megfelelően. 

• A képesség kibontakoztató felkészítés és az integrációs fejlesztés helyi dokumentumainak 
kidolgozása az OM kiadott irányelvei szerint. 

 
Sikerkritérium:  
 
� Az intézmények kidolgozzák mérhető célokat megvalósító képesség kibontakoztató- és 

integrációs programjaikat, s a pedagógiai munka ennek alapján folyik. 
� Az intézmények cigány etnikai fejlesztő programja az irányelveknek megfelelően 

átdolgozásra,  bevezetésre került. 
� Mérhetően javult az intézmények roma és hátrányos helyzetű tanulók esélyhátrányának 

mérséklése érdekében kifejtett kompenzáló tevékenysége. 
 
1.2.4.A nyelvtudás társadalmi értéke és a közoktatásban megszerezhető nyelvtudás átlagos 
színvonala szükségessé teszik a nyelvi képzés koncepcionális kidolgozását, az általános 
iskolai előkészítő, készségnövelő szakaszra (5-8. évfolyam). 
 
Min őségi cél: 
 
A nyelvi képzés települési szintű szakmai és finanszírozási koncepciójának elkészítése a 
szakmai munkaközösség bevonásával. 
 
Sikerkritérium:  
 
� Az iskoláink olyan nyelvoktatási program alapján dolgoznak, amelyek megalapozzák, 

hogy a többletköltségeket (különóra) vállalni nem tudó – és hátrányos helyzetű – családok 
gyermekei az iskolarendszeren belül szerezzenek használható nyelvtudást. 

� Az általános iskolát befejező tanulók körében mérhetően nő az alapfokú nyelvvizsgával 
rendelkező tanulók száma. 
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1.2.5.Az önkormányzatok arra törekszenek, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók lakó-
helyükön vagy annak közelében, családjukban élve részesüljenek a képességeiknek és 
érdekeiknek megfelelő oktatásban, képzésben, mely javítja társadalmi beilleszkedésüket. 
 
Min őségi cél: 
 
• Az oktatásban való integrált részvétel feltételeinek a biztosítása. 
• A pedagógusok fejlesztő pedagógiai továbbképzésének támogatása, ösztönzése, az 

integrált nevelési szemlélet erősítése az intézményekben. 
• Gyógypedagógiai képzés biztosítása helyben. 
 
Sikerkritérium:  
 
� A településeinken élő sajátos nevelési igényű, speciális felkészültségű szakembert igénylő 

gyermekek fejlesztését helyben tudjuk biztosítani. 
� Az intézményekben alkalmazott pedagógusok rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, 

amelyek a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztéséhez szükséges. 
 
 
1.2.6.Az önkormányzatok gondoskodnak a sajátos nevelési igényű, és az egyéb hátrányok 
miatt rászoruló gyermekek számára a szakszolgálati intézményrendszer megfelelő szintű 
igénybevételéről. (logopédus, gyógy-testnevelő, nevelési tanácsadás, korai fejlesztés) 
 
Min őségi cél: 
 
• Az intézmények és a segítő hálózat kapcsolatainak erősítése, a kapcsolattartás 

eredményesebb formáinak kimunkálása és bevezetése. 
 
Sikerkritérium:  
 
� Minden különleges gondozási igényű gyermek fejlesztéséhez megfelelő szakembert tudunk 

biztosítani részben saját foglalkoztatással, részben más, szakszolgálati és speciális 
feladatokat ellátó intézményhálózattal kötött együttműködéssel. 

 
 
1.2.7.Az esélyegyenlőség elvének érvényesítése a település közoktatási intézményeiben és 
valamennyi kapcsolódó terülten. 
 
Min őségi cél: 
 
• Az esélyegyenlőség biztosításában a legnagyobb szerepe az alapkészségek elsajátításának 

van, ezért az alsó tagozatos munkaközösségek rövid és közép távú tervezésében kiemelt 
fontossággal kerül kidolgozásra ez a terület. 

• A tanulók folyamatos továbbhaladásának elősegítése az első négy évfolyamon, az 
átjárhatóság biztosítása a pedagógiai programokban, a szöveges értékelés gyakorlattá 
tétele az intézményekben. 

• Az esélyegyenlőtlenség csökkentésének szakmailag elismert eszköze a szövegértés 
folyamatos fejlesztése és az állampolgári nevelés tartalmainak eredményes beemelése a 
helyi tantervekbe. A felső tagozatos munkaközösségek áttekintik ezzel kapcsolatos 
lehetőségeiket, feladataikat, és ezt rögzítik munkaterveikben. 
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• Az eredmények mérésének eszközéül az alapkészség-szint mérése mellett iskoláinkban 
gyakorlattá tesszük a szövegértés szintjének mérését nyomon követő jelleggel. 

• Az önkormányzatok áttekintik a tehetséggondozás helyzetét, lehetőségeit és feladatait az 
intézményekben. 

• A fenntartó bevezeti a neveltségi-szint mérések rendszerét az intézmények pedagógiai 
hozzáadott értékének nyomon követésére. 

• Szükséges áttekinteni az egészségügyi és oktatási szektor együttműködésének lehetőségét, 
ennek részeként gondoskodunk a gyermek fejlődését nyomon követő egységes 
adatrendszer kialakításáról és működtetéséről. 

 
Sikerkritérium:  
 
� Az iskolák pedagógiai programjainak igényesen kidolgozott része a tanulók folyamatos 

továbbhaladásának elősegítése az első négy évfolyamon, a szöveges értékelés, az egyéni 
haladási ütemet biztosító pedagógiai rendszer és az évismétlés pedagógiai eszközként való 
alkalmazását korlátozó eljárásrend. 

� Az iskolákban – pedagógiai programjuknak megfelelően – felértékelődik az alapkészségek 
kialakítását szolgáló szakasz (1 – 6. évfolyam) jelentősége, ennek eredményeit igazolják a 
tanulói szintmérések. 

� A pedagógusok napi gyakorlatában háttérbe szorul az ismeretközpontú műveltségfelfogás, 
egyre dominánsabbá válik a szövegértés képességének fejlesztése, és a tanulási technikák 
"„megtanítása". Ennek eredményeit jól tükrözik a mérések és a külső szakértővel közösen 
végzett óralátogatások. 

� A neveltségi szint mérése meghatározhatóvá és értékelhetővé teszi az egyes intézmények 
által létrehozott „pedagógiai hozzáadott értéket”, amely az intézményben folyó munka 
megítélésének egyik meghatározó eleme. 

� Az együttműködő intézmények kapcsolattartását, feladatmegosztását, kötelezettségeit 
eljárásrend szabályozza, amely az intézmények helyi minőségfejlesztési programjában 
részletes kidolgozásra kerül. 

 
1.2.8.A szakmai önállóság megőrzésével „szigorítani”, következetessé kell tenni a fenntartói 
döntések végrehajtását, a hozzáadott érték figyelembevételével kell racionalizálni az 
intézmények költségvetési támogatását, rendszeressé téve az ellenőrzést, értékelést. 
 
Min őségi cél: 
 
• A fenntartói minőségirányítási program végrehajtásával bevezetésre kerül az egységes 

intézmény- és vezető értékelési rendszer. 
• Az értékelési rendszer kiemelten veszi figyelembe a pedagógiai hozzáadott értéket 

(neveltségi szint mérések bevezetése) és az intézmények tanügy-igazgatási fegyelmét. 
• A fenntartó kidolgozza az ellenőrzési –értékelési rendszer adatainak figyelembe vételét az 

intézmények költségvetési támogatásakor. 
• Érvényesüljenek a szakmai elszámolhatóság követelményei. 
• Az intézmények hatékonyan használják fel a rájuk bízott forrásokat, érvényesüljenek 

benne az átláthatóság, a demokratikus döntéshozatal követelményei. 
• A fenntartó szolgáltatásait olyan intézményeken keresztül nyújtsa, melyek élén felkészült 

és hatékony vezetés áll. 
• Lehetővé tegye, ösztönözze, ugyanakkor elvárja, hogy intézményei szorosan együtt 

működjenek más ellátó és szolgáltató szervezetekkel.  
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Sikerkritérium:  
 
� Bevezetésre került a minden intézményre és minden vezetőre egységesen érvényes 

értékelési rendszer, amely kiemelten veszi figyelembe a pedagógiai hozzáadott értéket, az 
intézmények tanügy-igazgatási fegyelmét és hatékony gazdálkodását. Ez képezi alapját az 
intézmények költségvetési többletigénye kielégítésének. 

� Az intézmények működése átláthatóvá, szakmai munkája tényeken alapulóan 
megítélhetővé vált. 

� Gyakorlattá lett az intézmények közötti együttműködés, szakmai párbeszéd, melyet 
eljárásrend szabályoz. 

 
1.2.9.Az alapfokú művészetoktatást önálló zeneiskola és a művelődési ház keretén belül 
működő művészetoktatási intézményegység fenntartásával biztosítjuk. 
 
Min őségi cél: 
 

• A zene-, tánc-, képző- és iparművészeti valamint drámajáték szakágakban alapfokú és 
OKJ-s képzésben részt vevő növendékek tehetségének kibontakoztatása, 
személyiségének fejlesztése. 

 
Sikerkritérium:  
 
� Minden gyermek számára jó színvonalon tudjuk biztosítani az igénye szerinti alapfokú 

művészeti képzést, és minden növendék a tehetségének, képességének megfelelő sikereket 
ér el az önmaga választotta művészeti ágakban. 

� Mérhetően nő azoknak a gyerekeknek a száma, akik középfokú művészetoktatási 
intézményekben folytatják tanulmányaikat. 

� A művészeti iskola egyre dominánsabban vesz részt a települési kulturális rendezvényeken 
 
1.2.10. A tankötelezettségi életkor-határokban mutatkozó eltolódások miatt fontos az 
óvoda – iskola kapcsolat erősítése, óvodáztatás kiterjesztése. 
 
Min őségi cél:  
 

• A hátrányos helyzetű gyermekcsoportok körében az óvodáztatás kiterjesztése a 
későbbi iskolai sikeresség javítása érdekében. 

• Az óvodák pedagógiai felkészültségének javítása, hogy még eredményesebben 
vállaljanak részt az óvodáztatás társadalmi hátránykompenzáló feladatából. 

 
Sikerkritérium  
 

• Minden szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermek 4 éves korától kivétel nélkül 
költségmentesen bekapcsolódik az óvodai nevelésbe. 

• A helyben hozzáférhető óvodai férőhelyek, és az óvodáztatáshoz kapcsolódó szociális 
támogatások célzott kiterjesztése a hátrányos helyzetű gyermekcsoportok körében 
biztosított. 
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1.3 Küldetésnyilatkozat 
 

„… A jövő nemzedéke hadd menjen... egy lépéssel közelebb a világossághoz, 

ebben akarok én eszköz lenni…” 

       (gróf Széchenyi István) 

1.3.1.Iskolák 

1. Az iskolánk szolgáltató intézmény, amely a gyermekekért van.  
2. A gyermekek nem kicsinyített felnőttek! A saját életkorukat megélni engedő iskolai 

légkört teremtünk, ahol jól érzi magát a gyermek és a felnőtt egyaránt, ahol a társas 
kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapulnak. 

3. Arra vállalkozunk, hogy az iskola alapfunkcióit figyelembe véve 
(személyiségformálás, értékközvetítés, képességfejlesztés) segítsük a tanítványaink 
gyermekkorát boldoggá tenni.  

4. Olyan iskolát teremtünk, ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás - tanulás 
folyamatának, képes helyesen és okosan tanulni, felkeltik benne a tudás iránti vágyat, 
és a kulcskompetenciák kialakításával hozzásegítik ahhoz, hogy megtalálja azt, amit 
felnőttként csinálni szeretne. 

5. Olyan személyiségek kialakulásának vetjük meg az alapjait, akik a társadalom javára 
közéleti tevékenységre, a nemzet számára hasznos munkára és elkötelezett, 
felelősségteljes gondolkodásra, a családjukban önzetlen, megértésen és szereteten 
alapuló szolgálatra képesek. 

 

1.3.2.Óvodák 

 
1. Óvodáinkban derűs, otthonos, szeretetteljes légkörben a gyermeki személyiség 

kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszünk, komplex módon tudatosan 
tervezett, szervezett nevelési helyzetekkel. Óvodáink nyitottak, a környezet igényeihez 
igazodva elsősorban a gyermekek nevelését, a partneri kapcsolatra épülő családi 
nevelés kiegészítését vállaljuk.  

2. Arra törekszünk, hogy a helyi nevelési program hatékony működtetése, szeretetteljes, 
érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a gyermekek különböző fejlődési ütemének 
figyelembe vételével történjen. 

3. Sokféle mozgási lehetőség biztosításával lehetőséget nyújtunk a gyermekek számára a 
mozgásöröm megélésére, mely biztosítja számukra a testi-, lelki-, szociális harmóniát. 

4. Szeretnénk óvodásainknak olyan élményeket nyújtani a mese, a vers, a bábozás, a 
képalkotás és a természet csodái által, mely maradandó és meghatározó. 

5. Gondot fordítunk a hátrányos helyzetű gyermekek egészségének megőrzésére, a 
prevencióra, a differenciált foglalkoztatásra, a másság elfogadására – az 
esélyegyenlőség érvényesülése érdekében. 

6. A gyermekek alapvető tevékenységéhez a telephelyek egyéni arculatának figyelembe 
vételével biztosítjuk a feltételeket, hogy óvodapedagógusaink vezetésével magasabb 
szinten bontakoztathassák ki képességeiket.  

7. Hisszük, hogy az óvodáskor végére, őszinte, nyitott, kíváncsi, önálló, toleráns, kellő 
önfegyelemmel és akarattal rendelkező, jószívű, vidám, segítőkész gyermekek 
nevelődnek a szülők és az óvoda összehangolt tevékenysége által. 



PTKT FIÓ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 

 11 

8. Tudatában vagyunk annak, hogy mindenkor példaként járunk a gyermekek előtt, ezért 
viselkedésünkkel, tetteinkkel a követendőt közvetítjük. Magatartásunkat a megértés és 
az optimizmus kell hogy jellemezze. 

9. Nevelőtestületünk jól felkészült pedagógusokból áll, akiknek szakértelme, lelkesedése, 
értékközvetítő szerepe és tevékenysége, a vállalt feladatok határidőre történő 
megvalósítása a garancia céljaink megvalósítására. Jellemzőjük az önképzés, az új 
kihívásoknak való megfelelni akarás, a minőségfejlesztéssel kapcsolatos 
elkötelezettség. 

 
 
 

1.4 Jövőkép 
 

1.4.1.Iskolák 

 Célunk a pluralista felfogáson alapuló, de meghatározottságát tekintve nemzeti jellegű 

műveltség kialakítása, tekintettel az európai kultúrára, a világ kultúrár a, az egyetemes 

emberi értékekre, a tudományosságra, a társadalmi igényeken alapuló 

gyakorlatiasságra, a tanulók életkorára, helyzetére, megteremtve a lehetőséget a tovább-

tanulásra, az önképzésen alapuló továbblépésre. A személyiség fejlesztésénél morális alapon 

és társadalmi közmegegyezésen nyugvó, a történetiségre és a nemzeti hagyományokra, a 

folytonosságra messzemenően tekintettel lévő értékorientált műveltség közvetítését 

vállaljuk. Felelősségteljes magatartást tanúsító, önálló, önnevelésre képes, önállóan és 

alkotóan gondolkodó, konfliktusokat tűrő, harmonikus és boldog, a szép befogadására 

alkalmas egyéniségek nevelését tűzzük ki célul. 

 

  Alapvető, átfogó célkitűzésünk az iskolai tevékenységek valamennyi területén és 

szintjén egy személyiségre orientált és gyakorlatias, a tanulók önmegvalósítását szolgáló 

oktatás - nevelés megvalósítása. Ezért pedagógiai programunk és helyi tantervünk 

követelményközpontú, pedagógiai koncepciója szerint gyermekközpontú. 

 

 Olyan alapvető ismeretek birtokába szándékozunk  juttatni tanulóinkat, amelyek 

segítségével képesek bekapcsolódni az őket körülvevő mikrokörnyezet (családi, iskolai, 

lakóhely, majdani  munkahely) valós  életének gyakorlatába; dönteni tudnak egyedül - vagy 

szüleik, gondviselőik segítségével_- továbbtanulásukról, további életükről; ugyanakkor 

nyitottak  a makrovilág ( haza,  nagyvilág, az Univerzum ) történései iránt;  nem túl sok, de 

igényes alapismeretekkel rendelkeznek, amelyek alapul szolgálnak egy magasabb szintű 

ismeretrendszer megszerzéséhez és életüket átfogó belső kényszerből fakadó önképzéshez. 
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1.4.2.Óvodák 
 
Olyan intézménnyé szeretnénk válni: 

–mely ismert és elismert azáltal, hogy magas színvonalat biztosít a minőség, a szociális 
érzékenység, a nevelés és a hitelesség terén. 

 
–ahol szakmai meggyőződésünk alapján az óvodát megőrizhetjük a felhőtlen 

gyermekkor színterének. 
 
–ahol a pedagógiai céljaink megvalósításához folyamatosan jó minőségű munkát 

végzünk, partnereink megelégedésére. 
 
–melyben minden lelkiismeretesen dolgozó munkatárs biztonságban érezheti magát, 

mert nem fenyegeti állása elvesztésének veszélye. 
 
–ahol vezetőink elkötelezettek a minőségfejlesztés iránt, megteremtik azokat a 

feltételeket, ahol nyugodt körülmények között nevelhetik a beosztottak a gyermekeket. 
 
–ahol az óvodapedagógusok egyre magasabb szintű munka elérésére törekszenek, ennek 

érdekében folyamatosan képzik magukat, érdeklődésük és az intézmény érdekeinek szem előtt 
tartásával. 

 
–ahol óvodáink önálló arculattal rendelkeznek, és mindez nem csak a nevelési 

gyakorlatban fogalmazódik meg, hanem megjelenik a napi életben, a környezetben, a nevelés 
szellemiségében. 

 
–ahol az önálló arculat nem eltávolítja egymástól a telephelyeket, hanem az összevont 

intézmény erejét és összetartozását erősíti. 
 
–ahol a szervezeti és szakmai kultúra egymás elfogadásán, tiszteletén, megbecsülésén 

alapszik. 
 
–ahol a megerősödött belső szakmai kapcsolat lehetővé teszi, hogy az összegyűjtött 

tapasztalatot, tudást átadjuk külső szakmai szervezeteknek, szakmai műhelyeknek 
 
–ahol olyan önkormányzat a fenntartó, amelynek lehetősége van arra, hogy ne csak a 

törvényi minimumfeltételeket biztosítsa, hanem a szükségleteknek és a minőségfejlődésének 
megfelelőeket. Lehetőséget teremt a dolgozók anyagi, erkölcsi elismerésére 

. 
– ahol folyamatosan és panaszmentesen elégítjük ki az óvodahasználók igényeit, azt 

nyújtva minőségben, mennyiségben, amit ígértünk. 
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1.5 Intézményi minőségpolitikai alapelvek 
 

1.5.1.Iskolák 
 
• Iskolánk nyitott iskola: ; partnerként kezeljük a családot, a gyereket, a szülőt és a 

társadalmi környezetet 
 
• Természetes vállalásunk az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazásával a 

művelődési egyenlőtlenségek mérséklésére való törekvés és a tanulók egész 
élettevékenységének pedagógiai átfogása. 

 
• A gyermekközpontú iskolai tevékenység minden eleme a sokoldalú személyiségfejlesztést 

szolgálja 
 
•  Pedagógiai alapelveink a humanizmus és az optimizmus, a gyermek tisztelete és 

megbecsülése. 
 
• A tanuló egyéni fejlődéséhez mért eredmények hangsúlyozásával, a sikereken keresztül 

történő munkát tartjuk célravezetőnek. A közös kompetenciák kialakítása megkívánja 
az egyéni képességek szerinti tanulásszervezést. Ezért az értelmi képesség, a nyelvi 
készség, a nemek szerinti eltérés, a különböző műveltségterületeken nyújtott teljesítmény, 
a művészeti területeken mutatott adottságok, képességek szerinti differenciált 
csoportokban folyó oktató – nevelőmunkát valósítjuk meg, hagyományos tanórai 
keretben, részben homogén csoportokban. 

 
• A tehetséggondozásban az intelligencia és az általános műveltség fejlesztése  
 
• A felzárkóztatásban az általános műveltség megalapozását, a személy-központúságot 

hangsúlyozzuk.  A tanuló egyéni fejlődéséhez mért eredmények hangsúlyozásával, a 
sikereken keresztül történő munkát tartjuk célravezetőnek.  

 
• A kulcskompetenciák kialakítását, az ismeretszerzést, a tanulást, a képesség - és 

készségfejlesztést, az érték- és normaközvetítést tanulói aktivitásra épülő pedagógiai 
módszerekkel, modern oktatástechnikai eszközökkel tartjuk hatékonynak 

 
• Az értelmi képességeket fejlesztő ismeretanyag megértése és alkalmazása, az önálló 

ismeretszerzés iráni igény felkeltése, saját  (egyéni) hatékony tanulási technikák és 
módszerek kialakítása 

 
• Szülőföldünk, lakóhelyünk, hazánk és népünk kultúrájának, hagyományainak, történelmi 

emlékeinek megismerése, megőrzése, tiszteletben tartása. 
 
• A demokratikus magatartásformák elsajátíttatása 
 
• Az egészséges életvitel, egészségvédelem technikájának elsajátítása, a környezetvédelem  

lehetőségeinek   ismerete  és  gyakorlása,  a  környezettudatos  szemlélet és magatartás 
kialakítása. 
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1.5.2.Óvodák 
 
• Feladataink törvényes, szakszerű és hatékony végrehajtása, folyamatos működtetése és 

javítása céljából határozzuk meg minőség-politikánkat. Rendszeres önértékeléssel és 
környezetünk – önmagunk által is formált - igényeinek megfelelő szolgáltatással 
működtetjük kiépült minőség-fejlesztési rendszerünket, mely a COMENIUS program 
elvei szerint valósul meg.  

 
• Működésünk hosszú távra szóló elveit óvodai nevelésünk és szervezeti működésünk 

szinkronja alapján fogalmaztuk meg. Mindezek középpontjába a mindannyiunk által 
elfogadott öt értékünket – a folyamatosságot, az integrációt, a komplexitást, a személyi 
és tárgyi feltételrendszerünket, ill. az ezeket átfogó és átölelő biztonságot állítjuk. 
Értékeink megvalósításának gyakorlatában mindenkor a játékosság a fő irányelvünk. 
Elveink megvalósításában a szemléleti egység alapján a közösen döntött és elfogadott 
sajátosságaink mindennapokban érvényesülő gyakorlata jellemez minket. 

 
 
• Óvodai nevelésünk a szabad és élmény dús játék / tanulás eredményeként HIDAT  képez 

a családi meleg / elfogadó és az iskolai elváró / megerősítő módszerek között. 
 
• Ezek középpontjában nevelésünk kiinduló pontja áll, mindennek a JÓBÓL történő 

megközelítése, az elfogadással irányított folyamatos fejlesztés, az egyénenkénti 
képességfejlesztés, a tudatos és rendszeres munkavégzés dominál. Módszereink kiemelt 
jellemzője a következetes kivárás gyakorlata mellett a mindennapokban megnyilvánuló 
simogató elfogadás. Mindezzel védjük a gyermek azon jogát, hogy életkorának, 
érdeklődési körének és képességeinek megfelelő tevékenységekben vegyen részt. 

 
 
• Fentiek hosszú távú megvalósítása érdekében pillanatra készen fejlesztjük önmagunkat, 

közösségünk személyiségét és az identitástudat jelentőségének megéreztetését. 
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Min őségcélok: Iskolák 
 

Cél:  Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása 

a.  Szoros kapcsolat a fenntartóval 
b.  Logopédus alkalmazása 
c.  Gyógypedagógusok alkalmazása 
d.  Fejlesztő pedagógus alkalmazása 

           igazgató 1. Prevenció 

e.  Óvónő, tanítónő, fejlesztő pedagógusok, 
logopédusok rendszeres találkozása ( nyílt 
nap, szülői ért., szakmai konzultációk) 
 

leendő elsős 
oszt.főnökök, 
fejlesztő 
pedagógusok, 
logopédus 

A rendszer 
épüljön ki a 
tanév 
kezdetéig 

Beszámoltatás 

tantestület által 

2. Együttműködés a gyermek és 
ifjúságvédelmi szervekkel, szervezetekkel 

A kapcsolat felvétele, működés 
megszervezése 

igazgató folyamatos Beszámoltatás 

3.  A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett 
gyerekek azonosítása 

 a.  A kiszűrt gyerekek problémájának 
elemzése, egyeztetése tantestületi szinten  
 b.  Az érintett tanulók egyéni 
helyzetelemzése 

- szociokulturális helyzet 
- neveltségi állapot 
- tanulmányi előrehaladás 

gyermekvédelm
i felelős, 
oszt.főnökök, 
fejlesztő 
pedagógusok,  
szaktanárok 

szeptember 
első hete 

Feljegyzések 

4.  A szülők ismerjék meg a szülői 
értekezleteken az iskolán belüli szociális 
ellátásokat, egészségvédő akciókat, 
programokat, a segítő szolgáltatások 
lehetőségeit 
 

a. Tájékoztatás a szülői értekezleten . 
b.  A hiányzó felszerelések listájának 
elkészítése, továbbítása a szülők felé. 
Egyeztetés a gazdasági vezetővel a 
segélykeret felhasználhatósága érdekében. 
c. Személyre szóló tanácsadás 

- nevelési módszerek 
- tanulási hatékonyság növelése 

igazgató, 
osztályfőnökök, 
szaktanárok, 
fejlesztő 
pedagógusok 

szeptember 
negyedik 
hete 
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5. A hátrányos helyzetű tanulók megsegítése   a. Logopédiai ellátás 
 b. Egyéni, kiscsoportos fejlesztés 
c. Rendszeres konzultáció 
osztályfőnökökkel, szaktanárokkal 
 

logopédus 
fejlesztő és 
gyógy-
pedagógusok 

folyamatos beszámolók, 
fejlesztési 
dokumentumok 

6. A hátránykompenzációt segítő 
munkamódszerek alkalmazása 

a.  Az egyéni fejlesztési terveknek 
megfelelő korrekciós, rehabilitációs, 
kompenzáló munka  

b. Alapkészségek fejlesztése: 
- motorikus 
-  figyelem, 
- emlékezet 
-  gondolkodás 
- kommunikáció 
-  önellenőrzés… 

 c. A közvetlen tapasztalatszerzésre alapozás 
d.  Élményekre és érdeklődésre alapozó     

tanítási módszerek előtérbe helyezése 
e.  Többszöri visszajelzés 

b. Gyakori megerősítés  
g.   Külön feladatlapok és gyakorlólapok 

készítése 
 

fejlesztő és 
gyógy-
pedagógusok, 
szaktanárok 
osztályfőnökök 

folyamatos  

7. Hatásvizsgálatok 
� Nevelő munka eredményessége 

 

� Tanulmányi eredményesség 

 
- magatartás, szorgalom változásai 
- iskola – család együttműködésének 

változásai 
- negyedévi szöveges értékelések  
- egyéni haladás értékelése 
- pszichológiai mérések 

 

 
osztályfőnökök, 
fejlesztő és 
gyógy-
pedagógusok, 
szaktanárok 

 
havonta 
 
 
negyedévek 

 
érdemjegyek 
 
 
szöveges 
értékelések 
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Cél: A képesség kibontakoztató- és integrációs felkészítésben résztvevő tanulókat segítő program bevezetésének 
támogatása 

 

Sikerkritériumok Feladat Felelős Határidő Ellenőrzés- 
értékelés 
módja 

1. Prevenció  Szoros kapcsolat: 
a) a fenntartóval 
b) a helyi óvodával 
c) a területileg illetékes 

szakszolgálatokkal 
d) a roma kisebbségi szószólóval 
e) a Gyermekjóléti szolgálattal 
f) civil szervezetekkel 
g) szülőkkel 
h) középfokú intézményekkel 

           
igazgató 
osztályfőnö-
kök 
szaktanárok 

A rendszer 
épüljön ki a 
tanév 
kezdetéig 

Beszámoltatás a 
tantestület által 

2. Iskolaszervezési feladatok a) Heterogén osztályok kialakítása 
b) Technikai feltételek megteremtése 

igazgató folyamatos Beszámoltatás 

3. Programtervek, foglalkozási tervek 
készítése, melyekkel pozitív irányban 
befolyásoljuk a gyerekek önálló tanulási 
képességének alakítását, fejlesztjük 
kommunikációs képességüket, elősegítjük a 
gyermekközösségek fejlődését 
 

Tanulási és magatartási zavarok 
kialakulásának megelőzése: 
a) A tanulók szociokulturális jellemzőinek 
felmérése  
b.) A kiszűrt gyerekek problémájának 
elemzése, egyeztetése tantestületi szinten 
c.) A hiányzó felszerelések listájának 
elkészítése, továbbítása a szülők felé. 
d.) Negyedévenként értékelő eset- 
megbeszélések, problémamegoldó fórumok 
tartása 
 
 

 Szeptember 
első hete 

Feljegyzések 
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Cél: Sajátos nevelést igénylő tanulók hátrány kompenzálása 
 

Sikerkritériumok Feladat Felelős Határidő Ellenőrzés- 
értékelés 
módja 

1. Beiskolázás a.) Az óvodai javaslat 
b.) Nevelési Tanácsadó (Marcali) 
c.) Tanulási Képességvizsgáló 
Rehabilitációs Intézet (Kaposvár) 
véleményezése alapján történik 
 

Igazgató Tavasz Vizsgálati 
dokumentáció 

2. Vizsgáló eljárások, diagnosztizáló mérések 
alkalmazása a tanulási zavarral küzdő 
gyerekek körében 

Különböző vizsgálati módszerek 
megismerése, differenciált diagnosztikai 
eljárások alkalmazása 

Fejlesztő és 
gyógy 
pedagógusok, 
logopédus 
 

Szeptember, 
folyamatos 

Vizsgálati 
dokumentáció 

3. A kiszűrt gyerekek problémájának 
azonosítása 

a.) Az előzetes vizsgálatok eredményeinek 
megismertetése 
b.) Egyeztetés és együttműködés az 
osztályfőnökökkel, szaktanárokkal 
c.) A szakvélemények ismeretében a 
további feladatok meghatározása 
d.) Tantervi követelmények meghatározása 

Logopédus, 
fejlesztő 
pedagógusok, 
gyógy 
pedagógusok, 
osztály 
főnökök, 
szaktanárok 
 

Október Dokumentumok 
ellenőrzése 

4. Egyéni fejlesztési tervek, fejlesztő 
programok egyéniesített csoportterápiák, 
gyakorló programok kidolgozása és 
alkalmazása 

a.) Speciális nevelési-oktatási szükségletek 
figyelembevétele.  
b.) Multiszenzorális fejlesztés a percepció 
minden területére terjedjen ki.  
c.) Fejlődési egyenlőtlenségek leküzdése. 
 
 

Munka 
közösség 
tagjai 

Folyamatos Fejlesztési 
tervek 
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5.  Tanulási zavar jellege szerinti 
munkamódszerek alkalmazása  

 

1.) Egyéni és kiscsoportos fejlesztés 
          - alapkészségek  fejlesztése 
          - korrekciós, rehabilitációs,            

kompenzáló fejlesztés 
2.)Tanórai tanulás módszerei 

- egyéni haladást segítő differenciált 
tanulásszervezés 

- önálló munka esetén a szövegértés 
folyamatos segítése 

    - többszöri visszajelzés 
    - gyakori megerősítés 

       - differenciált, fejlesztő feladatlapok és 
gyakorlólapok készítése 

      - egyéni haladási ütem biztosítása 
3.) Tanórán kívüli fejlesztési módok 

-  pótló foglakozások 
-egyéni segítségnyújtás, gyakoroltatás 

 

gyógypedagóg
usok 
 
 
 
tanítók 
szaktanárok 
 
 
 
 
 
szaktanárok 
napközis 
nevelők 
tanulószoba-
vezetők 

folyamatos óralátogatások 
feljegyzések, 
dolgozatok 

6. Az egyes részterületeken felmentett tanulók 
értékelésének egységesítése 
 

a)  Negyedévenként a fejlesztőpedagógus, 
osztályfőnökök vezetésével egyéni 
érékelést készít 
b) Az értékelés alapját a tantervi minimum 
adja  
c) Számonkérésekkor több időkeret 
biztosítása 

szaktanárok 
fejlesztőpedag
ógusok 

folyamatos negyedévi 
szöveges 
értékelések,  
Haladási naplók 

7. A gyermekek fejlődésének nyomon 
követése,  
értékelési, minősítési rendszer kidolgozása 

Rendszeres konzultáció, megbeszélés a 
fejlesztést irányítók közt. 
Tájékoztatás a szaktanárok, osztályfőnökök 
és szülők felé 
A kidolgozott értékelési szempontok 
egységes alkalmazása. 

fejlesztő és 
gyógy 
pedagógus 
logopédus 

folyamatos  
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Cél: A tagintézmények közötti együttműködés, 
kommunikáció biztosítása 

 
 
Sikerkritériumok Feladat Felelős Határidő Ellenőrzés-

értékelés 
módja 

1. Időpontok egyeztetése ( programok, fellépések, 
egyéb rendezvények, versenyek ) 

Egyeztető megbeszélések  Főigazgató, 
intézmény 
egység-
vezetők 

folyamatos havi 
munkaterv 
 

2. Programok kölcsönös látogatása és figyelemmel 
kísérése 

Részvétel a programokon a szervező folyamatos érdeklődés 

3. Az értekezleteken való részvétel Meghívás és részvétel igazgató Tanévnyitó, 
félévi, 
tanévzáró 
értekezlet 

részvétel 

4. A tagintézmények által szervezett versenyeken 
való kölcsönös részvétel 

    

5. A vitás, prioritást érintő kérdések rendezése 
vezetői szinten 

Egyeztető megbeszélések, napi kapcsolat igazgató,  
igazgató 
helyettesek 

folyamatos értekezleteken 
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Cél: A diákönkormányzat önkormányzati 
jellegének erősítése 

 
Sikerkritérium Feladat Felelős Határidő Ellenőrzés-

értékelés módja 
a.) alakuljon meg 
b.) az SZMSZ  és a házirend 
felülvizsgálata 

1. A DÖK az SZMSZ-ben lefektetett alapelveknek 
megfelelően működik 

c.) gyakorolja egyetértési jogát 

  DÖK 
vezetője 

 
okt. első hete 

               
beszámoló a 
diákközgyűlésen 

2. Az iskola tanulói ügyeleti beosztását önállóan 
illetve segítséggel működteti és ellenőrzi 

Az ügyeleti rend kidolgozása, beosztások 
elkészítése 

DÖK vezető 
tanár 

.június 15-ig kéthetente 
nyilvános ügyeleti 
átadás során 
beszámolás 

a.) javaslattétel 3. Tudjanak dönteni a rendelkezésükre álló egy 
tanításnélküli nap megszervezéséről b.) programterv készítése 

 
DÖK, 
diákvezető 

 
április 30-ig 

DÖK vezető tanár 
áttekinti a 
programtervet 
 

4. tevékenyen részt vesznek az iskolaújság 
szerkesztésében, elkészítésében 

Évi két alkalommal két szám elkészítése Megbízás 
alapján 

dec.20. 
tavasz 
 

az igazgató 
engedélyezi a 
megjelenést 
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Cél: A belső ellenőrzés rendszeressé és 
kiszámíthatóvá tétele 

 
 
Sikerkritériumok Feladat Felelős Határidő Ellenőrzés-

értékelés 
módja 

2. A munkaterv részeként készüljön el az ellenőrzési terv, 
amely a pedagógusok ellenőrzésének szempontjait is 
tartalmazza 

Ellenőrzési terv elkészítése Intézmény 
egység 
vezetők 

aug.31-ig munkaterv 

3. Minden pedagógus látogasson más szaktárgyi órákat 
évente legalább egy alkalommal, az osztályfőnökök saját 
osztályukat is 

óralátogatások minden 
pedagógus 

folyamatos osztály-
naplók 

4. A szakmai vezetőség minden pedagógust évente 
egyszer látogasson meg és dokumentálja 

óralátogatások szakmai 
vezetők 

folyamatos bejegyzés az 
osztálynap-
lóba 

5. Az óralátogatás szempontjait tartalmazza a munkaterv a 
megbeszélés során egységesen vegyék figyelembe 

A szempontok összeállítása igazgató folyamatos munkaterv 

6. Belső ellenőrzésre jogosult team létrehozása, szervezeti 
és működési rendjének rögzítése a nem pedagógus 
munkakörben dolgozókra 

Szervezeti és működési rend szabályozása igazgató aug.31-ig Munkaterv 

7. A pedagógusok értékelésekor kiemelt szempontként 
kezeljék a feladatvállalást, terhelést 

Feladatleltár készítése vezetőség folyamatos leltár 
áttekintése 
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Cél: A tantestületben a team – munka meghonosítása 
a hatékonyabb munkavégzés  

 

Lépések, feladatok Erőforrás Felelős Résztvevők, 
érintettek 

Határid ő Módszer Célérték, 
elvárt 

eredmény 

Az ellenőrzés 
módja 

Az adott feladatra 
önszerveződés útján 
jöjjön létre a team 

 

 

Emberi 

Idő 

 

Igazgató 

Intézmény 

egység vezető 

 

Pedagógus 
dolgozói kör 

 

 

augusztus  

Közös munka 

Döntés 

Intézkedési terv 
készítése a 
feladatokról 

Az igazgató 
áttekinti a 
feladattervet 

Arányos 
munkamegosztás a 
csoporton belül 

Emberi 

Számítógép 

Papír 

 

team-vezetők 

 

Team tagjai 

 

szeptember 

megbeszélés 

konszenzus 

 

Mindenki által 
elfogadott 
beosztás készül 

 

Az intézkedési 
terv áttekintése 

A kitűzött határidők 
pontos betartása 

Emberi  

Idő 

 

team-vezetők 

 

Team tagjai 

 

folyamatos 

Beszámoló, 
dokumentum 

elemzés 

 

Mindenki betartja 
a vállalt határidőt 
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Szakszerű munkavégzés 

• Tájékozódás, 
felkészülés 

• Egységes 
szempontsor 

• Dokumentáció 
elkészítése 

• Tapasztalatcsere 

 

Emberi 

Idő 

 

team-vezetők 

Team tagjai  

folyamatos 

Dokumentum 
elemzés 

megbeszélés 

 

Minőségi 
munkavégzés 

 

Önértékelés a csoporton 
belül történik 

Emberi 

Idő 

 

Team-vezető 

Team-tagjai folyamatos önértékelés Az erősségek és 
fejlesztendő 
területek 
megfogalmazásra 
kerülnek 

Az 
intézményegység-
vezető áttekinti a 
team munkáját 

A team által kidolgozott 
feladattervet 
nyilvánosságra hozza 

Ember 

Idő 

Team-vezető Pedagógus 
dolgozói kör 

Ütemterv 
szerint 

Megbeszélések, 
konszenzus 

Kevés a 
korrekciós 
javaslat 

Az elkészített 
dokumentumokat 
az iskolavezetés 
áttekinti 

Rendszerbe építés Ember 

Idő 

 

Intézmény 

egység-vezető 

 

Pedagógus 
dolgozói kör 

Ütemterv 
szerint 

 

Beszámolás 

Hatékonyabb 
munkavégzés 

Jegyzőkönyvben 
dokumentálva 
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Cél: A komplex pedagógiai folyamat szerves részeként a 
minőségi napközi- iskolaotthoni nevelőmunka kialakítása 

 
 
Sikerkritériumok Feladat Felelős Határidő Ellenőrzés-

értékelés 
módja 

1. Minden szociálisan rászoruló és tanulási nehézséggel 
küzdő tanulónak biztosítjuk a napközi ellátását 

a.) felmérni kik a rászorultak 
b.) meggyőzni ezeket a gyerekeket 

és szülőket, hogy miért van erre 
szükség 

c.) családlátogatás 
d.) kapcsolatfelvétel a gyermekjóléti  

szervekkel és a fenntartó 
önkormányzatokkal 

Osztályfőnökök 
Gyermek 
védelmi felelős 
Igazgató 

szept. 
első hete 
szept. 
15-ig ill. 
folyamatos 
szept. 
20-ig 

A névsorok 
leadása 
A család     
látogatásról 
készült 
dokumentáció 
Iktató 

Tanulási technikák tanítása Önálló tanulási módszerek 
elsajátítatása 

   

2. Alsó tagozatban a lehetőség szerint a házi feladatok 
minőségi és mennyiségi ellenőrzése ( tanár kézjegyével 
ellátva ), a felsős napköziben  a mennyiség mellett 
igényes külalak ellenőrzése 

A házi feladat minőségi, mennyiségi 
ellenőrzése 

Csoportvezetők 
ill. helyettesítő 
nevelők 

folyamatos A füzetek, 
munkafüzetek 
ellenőrzése, 
tanítók 
visszajelzései 

3. Kulturált étkezés elsajátítása, alsó tagozat végére 
késsel, villával étkeznek a tanulók 

a.) A kulturált étkezés feltételeinek 
biztosítása 

b.) Az étkezési idő alatt figyel, 
segít, javít 

Élelmezés-
vezető 
Szabadidő 
szervező 

naponta Az étkeztetés 
megtekintése 

4. Az alsó tagozaton a tanulók képességei, tehetségük 
kibontakozását segítő kulturális,  manuális és kreatív 
foglalkozásokon vesznek részt heti rendszerességgel 

a.) megtervezni a feladatokat 
b.) előkészítés 
c.) foglalkozás megtartása 

Csoport 
vezetők 

naponta A foglalkozási 
terv és a 
foglalkozások 
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látogatása 

 
Cél:  Egységes pedagógiai eljárások és gyakorlat kialakítása 

a nevelő-oktató munkánk folyamatában 
 
 
Sikerkritérium Feladat Felelős Határidő Ellenőrzés-

értékelés módja 
1. A pedagógiai programunkban 
megfogalmazott értékelési és minősítési 
formákat betartjuk 

a.) érdemjegyek feltűntetése a PEPO 
szerint 

b.) az év végi osztályzatok tükrözik a 
tanulók többletmunkáját és 
vizsgateljesítményeit 

c.) négy érdemjegy tantárgyanként, 
félévenként, ebből legalább egy 
szóbeli felelet  

d.) gyakorlattá tesszük a tanulók óravégi 
értékelését 

Szaktanárok 
 
Tantestület 
 
 
Osztályfőnök 
Szaktanárok 
Szaktanárok 
Igazgató-
helyettesek 

Havonta 
 
Tanév végén 
 
 
Félévente 
 
folyamatos 

Dokumentumok 
ellenőrzése, 
óralátogatások,  

2. Érvényben lévő záradékok egységes 
alkalmazása a dokumentumokban  

a.) a tantestület tájékoztatása, a záradékok  
kifüggesztése a tanáriban 

b.) egységes végrehajtás 

Igazgató 
 
Osztályfőnökök  

Folyamatos 
jún. első hete 

Munkaközösség 
vezetők, 
igazgatóhelyette
sek áttekintik a 
dokumentumok
at 

3. Évfolyam szintű tantárgyi 
eredménymérések azonos követelmények és 
értékelési szempontok alapján 

 Mérési-terv   
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A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése 

 
Lépések, feladatok Erőforrás Felelős Résztvevők, 

érintettek 
Határid ő Módszer Célérték, elvárt 

eredmény 
Az ellenőrzés 

módja 
1. Módszertani team 
megalakítása 

 
 

Ember 
Idő 

Hely 

Igazgató tantestület Augusztus 
25. 

 
Megbeszélés 

 

Tudatossá válik a 
korszerű tanulási 
munkaformák 
alkalmazásának 
tervezése 
 
 

Az elkészült 
intézkedési tervek 
áttekintése 

2. Belső továbbképzések  
Elméleti 
anyag 
Idő 

Hely 

Intézmény
egység 
vezető 

tantestület folyamatos  
Dokumentum 

elemzés 
Ötletroham 

Csoport munka 

A pedagógusok 
módszertani kultúrája 
fejlődik 

Dokumentum 
elemzések 

3. A mikro tantervekben 
az új tanulásszervezési 
eljárások megnevezése 

 
Ember 

Idő 
Hely 

Munkaköz
össég-
vezető 

tantestület folyamatos Kooperatív 
technikák 
gyűjtése, 
elemzése 

A pedagógusok egyre 
növekvő számban így 
szervezik tanítási 
óráikat 
 

A mikro tantervek 
megtekintése 

4. A tárgyi feltételek 
megteremtése: 
• megfelelő nagyságú 

terem 
• padok elrendezése 
• fénymásolás 

biztosítása 
• számítógép, 

projektor biztosítása 

Technikai 
felszerelés 

Igazgató, 
pedagógus

ok, 
rendszer-

gazda 

tantestület folyamatos Megbeszélés, 
igényfelmérés 

A pedagógusok egyre 
növekvő számban 
használják az IKT 
eszközeit 

A tantermek 
megtekintése 



PTKT FIÓ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 

 28 

 
Lépések, feladatok Erőforrás Felelős Résztvevők, 

érintettek 
Határid ő Módszer Célérték, elvárt 

eredmény 
Az ellenőrzés 

módja 
5. A jó gyakorlat átadása 
kölcsönös óralátogatások   
alkalmával 

Ember 
Idő 

Hely 

Team-
vezető 

tantestület folyamatos Megbeszélés, 
konszenzus, 

dokumentumo
k elemzése 

Az alkalmazott 
munkaformák száma 
növekszik 

Félévi, év végi 
beszámolók 

6. A jó gyakorlat 
nyilvánossá tétele 

Számítógép Team 
vezető 

tantestület folyamatos Az alkalmazott 
módszerek 
bemutatása 

írott formában 
a tantestületi 
számítógépen 

Sikeresen megvalósult 
óra, órarészlet 
bemutatása által 
mindenkinek 
gazdagodik 
módszertani tudása  

A számítógépen 
nyilvánosságra hozott 
dokumentumok 
megtekintése. 

7. Multiplikáció: az 
iskolánkba látogató 
érdeklődőknek a 
módszertani tudás 
bemutatása 

Ember 
Idő 

Hely 

igazgató tantestület folyamatos Bemutató órák 
, elemzések, 
megbeszélés 

Iskolánk jó hírneve 
tovább erősödik 

Óralátogatások. 
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Min őségcélok: Óvodák 
 

Min őségcélok  Sikerkritériumok  Indikátorok  Feladatok  Idő  
A nevelés minőségével kapcsolatban lévő minőségcélok 

A nevelés feleljen meg a 
környezet elvárásainak. 

Az igények és a reális 
helyzet egymáshoz való 
közelítése. 

Kérdőívek segítségével az 
igények felmérése 

Fenntartói elvárások 
figyelembe vétele. 
Igényfelmérés a használok 
részéről. 
 

Jogszabályban 
meghatározott idő. 

A szakmai színvonal emelése. Egyéni foglalkozásokon 
keresztül a differenciált 
fejlesztés biztosítása. 

Egyéni fejlesztés 
feltételrendszerének 
megteremtése. 

Egyéni fejlesztés 
feltételrendszerének 
megteremtése. 

Folyamatos  

A nevelési program 
megvalósításán keresztül a 
gyermekek készsége, 
jártassága, képessége az 
életkornak megfelelő szinten 
fejlődjön az egyes 
tevékenységeken keresztül. 

A folyamatos 
megfigyelések javuló, 
illetve egyenletes 
fejlődést mutassanak. 

Az óvónők módszertani 
kultúrájának folyamatos 
jobbítása. A problémás 
gyermekek szakemberhez 
irányítása. 

Különleges figyelem fordítása 
a gyengébb képességű 
gyermekekre. Megfelelő 
eszközök alkalmazása. 

folyamatos 

Min őségcélok  Sikerkritériumok  Indikátorok  Feladatok  Idő  
A nevelőkhöz közvetlenül kapcsolódó minőségi célok 

A jól képzett pedagógus 
munkaerő biztosítása. 

Továbbképzési tervtől a 
minimális eltérés. A 
beiskolázási terv 
megvalósulása. 

Szakvizsgázott nevelők 
arányának növelése. 
Másoddiplomás képzések 
támogatása. 

Továbbképzési, továbbtanulási 
lehetőségek, feltételek 
biztosítása. 

Folyamatos  

Az alkalmazott módszerek 
helyes megválasztása, 
sokszínűsége. 

A hatékony nevelés 
érdekében a 
legmegfelelőbb 
módszerek alkalmazása. 
Esetmegbeszélések a 
nevelők között. 

Továbbképzéseken való 
folyamatos részvétel. 
Gyakorlati bemutatókon 
való részvétel óvodán 
belül és kívül. 

A lehetőségekhez képest minél 
több pedagógus módszertani 
képzésen való részvétel. 

Folyamatos  
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Alapvető erkölcsi normák 
közvetítése. Pedagógus etikai 
kódex betartása. 

Minél több pozitív 
visszajelzés a 
gyermekekkel 
kapcsolatban. A negatív 
visszajelzések 
minimálisra 
csökkentése. 

A nevelők jelzései az 
óvodába járó gyermekek 
viselkedésére 
vonatkozóan. 

A nevelők egységes elvárása az 
erkölcs, etika terén. 

Folyamatos  

Az intézmény megszerzett jó 
hírnevének megtartása, 
öregbítése. 

Az intézmény 
ismertégének, 
népszerűségének 
növelése. 

Honlap folyamatos 
frissítése. Versenyeken, 
rendezvényeken való 
részvétel. 

Honlap folyamatos frissítése. 
Versenyeken, rendezvényeken 
való részvétel 

Folyamatos  

Az óvoda általános megítéléséhez kapcsolódó minőségcélok 
 

Az intézmény 
szabályozottságának 
biztosítása szakmai és egyéb 
területeken.  

Az intézmény 
szabályozottan 
működik. A dolgozók 
tudják feladataikat, 
ismerik felelősségüket.  

A felülvizsgálásra szoruló 
szabályzatok száma. 
Hiányzó szabályzatok 
elkészítése. 

Szabályzatok felülvizsgálata a 
jogszabályi változások 
tükrében. Hiányzó 
szabályzatok készítése. 

Folyamatos  

Partnerek felé való nyitottság. Igényekhez igazodó 
intézményi működés. 

Partnerek száma, 
nyilvános fórumok száma. 

Közvetlen és közvetett 
partnerekkel való 
kapcsolattartás. 

Folyamatos  

Min őségcélok  Sikerkritériumok  Indikátorok  Feladatok  Idő  
Információs rendszer 
folyamatos fejlesztése, 
bővítése. 

Az óvoda 
bemutatkozása szakmai 
bemutatókon keresztül. 

Megjelenése honlapon, 
szakmai fórumokon. 

Honlap folyamatos frissítése, 
óvoda újság negyedéves 
megjelentetése. 

Folyamatos  
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Cél: A minőségügyi rendszer egységes működtetése 

Lépések, 
feladatok 

Erőforrás Felelős Résztvevők, 
érintettek 

Határid ő Módszer Célérték, elvárt 
eredmény 

Az ellenőrzés 
módja 

1. Helyzetelemzés: 
erőforrások, 
feladatterv 

IMIP 
Lengyeltóti,  

Óvoda 

Intézményi 
minőségfejles
ztési vezetők 

Az iskolák 
alkalmazottai 

08. 27. Dokumentum-
elemzés, 

megbeszélés 

Az éves 
munkarendben 
megegyezés 

Az intézkedési terv 
áttekintése 

2. A törvényi 
kötelezettségeknek 
megfelelő 
eljárásrendek 
elkészítése 

 

A témához 
tartozó korábbi 
szabályozások, 
dokumentumok 

Intézményi 
minőségfejles
ztési vezetők 

Tantestületek 
tagjai 

folyamatos Dokumentum-
elemzés, 

megbeszélés, 

konszenzus 

A törvényi 
előírásoknak 
megfelel, az 
érdekeltek 
megelégedésére 
működik 

A belső auditok 
eljárásrendje alapján 

3. Partneri igény és 
elégedettségi 
mérések 

 

 

Az IMIP-ek 

Kérdőívek 
Intézményi 

minőségfejles
ztési vezetők 

Tantestületek 
tagjai 

05. 20. Reprezentatív 
tanulói és szülői 
mérés 4. és 8. 
évfolyamon. 

A korábbi évek 
mérési eredménye-
inek megfelelően 
továbbra is 80% 
feletti 
elégedettséget 
mutatnak. 

 

4. A pedagógus 
teljesítményértékelés
i rendszer 
működtetése 

IMIP-ek 
szabályozásai, 

mérőlapok 
Igazgatók 

Tantestületek 
tagjai 

Ütemterv 
szerint 

Mérőlapok, 
szoftver, 

konszenzus 

Trendszerűen 
működik a többség 
elégedettségére a 
rendszer 

Intézményi 
összefoglaló 
értékelés év végén 
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2. A minőségfejlesztés folyamata 
 

2.1 Partnerközpontú működés 
 
2.1.1.A partnerazonosítás célja: 

A partnerközpontú intézményi működés kialakítása szükségessé és fontossá teszi , hogy a 

partnereinket meghatározott időszakonként azonosítsuk. A minőségfejlesztési tevékenység 

eredményessé tétele érdekében elengedhetetlen, hogy pontos képet kapjunk partnereink 

igényeiről, elvárásáról, és elégedettségéről. 

2.1.2.Feladatok: 

A minőségfejlesztési munka során a partnerek azonosítása segíti, hogy a partneri igények és 

elvárások felmérése és azonosítása megtörténjen. A partnerek azonosítása és azt követő 

felmérések segítik a szolgáltató jelleg hangsúlyozását, az intézményi működés partneri 

igényekhez igazítását és gyakorlat megvalósítását. 

 
2.1.3.Folyamata 
 

2.1.3.1..A minőségügyi vezető évente kezdeményezi a partnerlista felülvizsgálatát. 
Kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartás feltételeit megteremti. 
2.1.3.2.Két évente kezdeményezi a partneri igény és elégedettség mérését. Az igazgató 
egyetértésével megalakítja a mérésért felelős team-et, melynek vezetője a minőségügyi vezető 

      2.1.3.3.Tervet készítenek a mérés lebonyolítására ( mérőeszközök, erőforrások, személyi,        
tárgyi      feltételek, adatfelvétel, feldolgozás, értékelés, visszacsatolás ) 
      2.1.3.4.A mérőeszközt jóváhagyás végett a tantestület elé terjesztik. A tantestületi értekezlet 
megszervezése és lebonyolítása a minőségügyi vezető feladata. 

2.1.3.5. Az adatfelvétel, mérés lebonyolítása a team feladata. 
2.1.3.6. Az adat feldolgozást az előzetes tervek alapján a team végzi. 
2.1.3.7. Az adatok feldolgozása a team egy összegző jelentést készít, mely tartalmazza az 

előző  
       vizsgálatokkal történő összehasonlító jelentést és értékelést. 
2.1.3.8. Az eredmények alapján a team következtetéseket von le, fejlesztendő területeket jelöl 

ki. 
2.1.3.9. Az összefoglaló jelentést a minőségügyi vezető a félévi értekezleten a tantestület elé  
       terjeszti. 
2.1.3.10. A tantestület által megvitatott és jóváhagyott összefoglaló jelentés alapján a team  
       rangsorolja a fejlesztendő területeket és intézkedési tervet készít. 
2.1.3.11. Az intézkedési terv legitimációjára a márciusi nevelőtestületi értekezleten kerül sor. 
2.1.3.12. Az intézkedési terv végrehajtását a minőségi vezető ellenőrzi és beszámol a tanév 

végi értekezleten a végzett  munkáról. Határoznak azokról a feladatokról, amelyeket 
be kell  építeni a következő évi munkatervbe. 
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Partnerlista 
 

PARTNEREK KAPCSOLATTARTÁS GYAKORISÁG 
Szülők Igazgató-szülői munkaközösség vezetője 1 évente 
Tanulók/ gyerekek DÖK – DÖK - vezető  
Pedagógusok Általános igazgatóhelyettes – mk. vezetők 2 évente 
Nem pedagógus munkatársak Igazgató – gazdasági vezető  
Önkormányzat Igazgató – polgármester  
Következő iskola fokozat ( azok, ahová az előző 
évben a legtöbb tanuló jelentkezett 

Igazgatóhelyettes. – pályaválasztási 
felelős 

 

 
kö

zv
et

le
n 

  

Óvodák Igazgató – vezető óvónő  
 Bölcsőde Bölcsődevezető  
  

Gyermekjóléti szolgálat  Ifjúságvédelmi felelős – szolgálati vezető Szükség szerint 
Helyi sportkör DSK vezető – sportkör elnöke  
Művelődési ház Igazgató, művelődési ház igazgatója  
Egyház Igazgató – hitoktató, egyház testület  
Pedagógus - továbbképző szolg. ( OIIH,  OKKER ) 
TINTA, EURON 

Igazgató – vezető  

Irányító Hatóság Igazgató – minőségügyi vezető  
Nevelési tanácsadó Igazgató – tanácsadó vezetője  
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság 

Igazgató – bizottság vezetője  

 
kö

zv
et

et
t 

  

Minisztérium Igazgató – illetékes osztály  
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Az intézmény kommunikációja a partnerekkel 
 

Szoros partneri viszony kialakítása az érdekelt felekkel és a kommunikáció javítása a vezetés 
részéről tudatosan képviselt törekvés. Formáit nem csupán a pedagógiai programunk és az 
SZMSZ szabályozza. A minőségfejlesztési folyamat részeként elkészítettük a partnerlistánkat, 
amely tartalmazza a kapcsolattartás módját és gyakoriságát is. A lista nyilvános, bárki 
megtekintheti. Évenkénti karbantartását a minőségügyi vezető végzi.  

Tudatosan befolyásoljuk az intézményről kialakult képet. „Kinyitottuk” az intézményeket, és 
élő kapcsolatot alakítottunk ki a partnerekkel azért, hogy betekinthessenek az ott folyó 
valamennyi tevékenységbe. Ebben látjuk az értékközvetítő intézmény, a partnerközpontú 
működés lényegét. Tájékoztatjuk és meghallgatjuk őket, véleményt kérünk és mérlegeljük 
javaslataikat. 

Évekkel ezelőtt kezdtünk szülői és tanulói felméréseket végezni, hogy pedagógiai programunk 
és helyi tantervünk minél jobban megfeleljen az intézmény közvetlen használóinak.  Ma már 
évente kérünk visszajelzéseket az erősségeiről, a fejlesztendő területekről, elégedetlenségeikről. 
A pedagógusok véleménye e területekről a félévi és az év végi beszámolókban jelenik meg.  

Kiváló a szülőkkel és a helyi társadalommal a partneri viszonyunk: bármikor bejöhetnek, 
telefonálhatnak. Az igazgatók és a helyettesek is mindig a rendelkezésükre állnak. Vannak 
szabályozott fogadónapok és fogadóórák is. Hagyománya van az „összevont” szülői 
értekezletnek! Ősszel és tavasszal nyílt heteket tartunk, melyeken az iskolavezetés személyesen is 
részt vesz, és a szülők rendelkezésére áll. Intézményeinkben a Szülői Választmány képviseli a 
szülők közösségét.   

Az óvodával való szoros együttműködés fejlesztésére a tanítók munkaközössége intézkedési 
tervet dolgozott ki.  

Iskolánkban természetes a közvetlen kapcsolattartás és a közvetlen hangnem. A vezetők ajtaja 
mindig nyitva áll a munkatársak előtt.  

Stratégiánk és pedagógiai programunk megismertetése kulcsfontosságú tényező az 
iskolavezetés számára. Szülői értekezleteken, önkormányzati fórumokon minden lehetőséget 
felhasználunk arra, hogy partnereink megismerjék azt. Pedagógiai programunk megtalálható a 
városi könyvtárban, de az iskolában is bármikor elolvasható. 

 Az iskolai munkaterv keretül szolgál a munkaközösségek munkaterveinek elkészítéséhez, 
valamint a különböző területek folyamatgazdáinak munkaterveihez és a projekt-tervekhez. Az 
éves munkatervet minden szeptemberben ismertetjük az összevont szülői értekezleten a 
szülőkkel. Hozzászólásaikat, véleményüket figyelembe vesszük, és korrekciót hajtunk végre, ha 
azt a szülők többsége támogatja, és nem mond ellent stratégiai célkitűzéseinknek és 
küldetésünknek 

Havonta tartunk munkaértekezleteket, ahol áttekintjük az eseménynaptárt, az érintettek számot 
adnak az elvégzett munkáról, értékelik, és ismertetik a következő időszak teendőit, felelőseit. Ez 
jól működő módszerré vált, és segítette a team-munka gyakorlattá válását csakúgy, mint a PDCA 
logika meghonosodását.  

A tanári szobában elhelyezzük programjainkat, munkaterveinket, és a havi eseménynaptárt is 
közzé tesszük. Erre a kollégák maguk írják be azokat a tevékenységeket, amelyek a 
feladattervekből fakadóan rájuk hárulnak, vagy maguk választottak.  
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Gyakorlat, hogy a továbbképzéseken résztvevő munkatársak megosztják kollégáikkal 
tapasztalataikat a munkaértekezleten, munkaközösségi foglalkozáson. Kiválóan működik 
iskolánkban a belső továbbképzések rendszere. A bemutató órák és egymás óráinak látogatása az 
egységes pedagógiai eljárások érvényesülését is segítik, melyre intézkedési terv készült. A 
tanszaki bemutatók, központi felmérések, versenyeken elért eredmények alkalmasak egyéni és 
csoport-célok felülvizsgálatára és aktualizálására. 

A PDCA logika érvényesülését szolgálja, hogy évente két alkalommal valamennyi 
munkatársnak értékelnie kell írásba az adott időszak eredményességét, megnevezni a kudarcokat, 
annak okát, és javaslatot tenni a korrekcióra úgy, hogy közben leírja személyes szerepvállalását a 
hiba kijavításában. Ekkor kérünk javaslatokat a következő évi feladatok kijelöléséhez is. 

 Az intézmény belső kommunikációs rendszere 
 

1. Intézményünk a munkatársak igényei alapján meghatározta a kommunikációs koncepcióját, 
és eredményesen működő, megfelelően szabályozott belső rendszert alakított ki. Ennek 
hatékonyságát rendszeresen vizsgáljuk. Kommunikációs stratégiánk lényege: kommunikációról 
csak akkor beszélhetünk, ha az információ eljut a célszemélyhez, célcsoporthoz, és arra reagálás, 
visszajelzés történik. Valljuk: a „kapusokra” kell összpontosítani, akik megszűrhetik (és meg is 
szűrik) az információkat, ezáltal torzul az információ értéke, és zavar keletkezhet a rendszerben. 
A munkatársak értékelése szerint a mi rendszerünk jól működik. Elemei: vezetői megbeszélések, 
munkaértekezletek, munkaközösségi értekezletek, projekt-és team-ülések, ill. a 
minőségfejlesztési fórumok, nevelőtestületi és alkalmazotti ülések, írásbeli beszámolók. Nagy 
jelentőséget tulajdonítunk az alulról felfelé indított információnak! A formális kommunikációs 
rendszer működését az igazgatóhelyettesek felügyelik. Hagyománya van a táblára történő 
kitűzéseknek és kiírásoknak a tanári, nevelői szobákban, de a legfontosabbnak az egymással 
lefolytatott dialógusokat és a teamekben folyó tevékenységet tartjuk. Így torzul a legkevesebbet a 
hír, így keletkezik a legkevesebb „zörej”.  

Elfogadott iskolánkban, hogy „az információ nem elkapása” nem mentesít a felelősség alól! A 
szakmai tevékenységek és működést érintő információk begyűjtését szolgálják az óralátogatások, 
intézményi bejárások, és a dolgozókkal folytatott személyes beszélgetések, nem formális 
csatornák is. 
Egy iskola attól jó, ha partnereire odafigyel és azok elvárásait ismerve fogalmazza meg céljait. 

2. Körültekintéssel vizsgáltuk meg, értelmeztük és próbáltuk előre jelezni a partnerek igényeit, 
elvárásait. Bevontuk a teljes személyzetet a tervezési feladatokba, jutalmaztuk a végzett munkát. 
Különösen a szülők és a gyerekek elvárásait és látens igényeit próbáltuk feltérképezni az iskola 
értékrendjének és pedagógiai folyamatának meghatározásához. Ezek alapján fogalmaztuk meg 
alapelveinket és küldetésnyilatkozatunkat az első pedagógiai programunkban. Jó látni, hogy az 
abban rögzítettek ma is helytállók! A vezetés arra törekszik, hogy a vezetői ellenőrzésekből, az 
intézmény belső működéséből és fejlesztésekből származó információk beépüljenek az intézmény 
fejlesztési tervébe, az éves munkatervekbe, majd az egyes munkaközösségi- és az intézkedési 
tervekbe. 

3. A tanórai munka, a tanítási-tanulási folyamat eredményességének javítása érdekében. 
Stratégiát befolyásoló tényezőnek tartjuk a pedagógiai innovációkból származó információk 
összegyűjtését, ezért sokat költünk továbbképzésekre, tanfolyamokra. Megoldatlan még 
iskolánkban a pedagógusok feltáró, elemző dolgozatainak rendszerezése, publikálása. 
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Az e forrásokból származó információk felhasználásával előre tudjuk jelezni a változó 
igényeket, be tudjuk építeni iskolapolitikánk és stratégiánk kidolgozásába, elősegítve ezzel az 
iskolánk folyamatos fejlődése szempontjából fontos kérdések prioritásainak megállapítását.  
 

4. Stratégiát érintő kérdéssé vált az egyéni bánásmódot igénylő tanulók fejlesztése, és a 
más fogyatékosok integrált nevelésének lehetősége. A fenntartó az Alapító Okirat módosításával 
lehetővé teszi a feladat ellátását. A profilbővülés iskolánk sikertényezőinek egyike, hiszen 
kiválóságát mutatja, ahogyan alkalmazkodni tud a helyi igényekhez, partneri elvárásokhoz, képes 
felismerni, elébe menni a látens igényeknek, és képes olyan kultúrát kifejleszteni és fenntartani, 
amely partnerközpontú, amely a szakmai színvonal fejlesztésével jár, és a munkatársak bevonását 
feltételezi a tervezés folyamatába  
 
 
2.2 A folyamatos fejlesztés  
 
2.2.1. A képességek folyamatos fejlesztése  

 
Intézményünkben mindenki által elfogadott az élethosszig tartó tanulás követelménye, amely a 
vezetés számára az emberi erőforrás-fejlesztés legfontosabb eleme.  

Minden munkatársunkkal szemben elvárás, hogy gazdagítsa annak életét s értékrendjét, 
ami azt jelenti, hogy új képességeket kell kialakítanunk, és új feladatköröket vállalniuk az 
intézményi folyamatok irányításában. 
           Valamennyi munkatársunknak biztosítjuk a lehetőséget szakmai képességeik, ismeretük és 
tudásuk továbbfejlődéséhez.( idő, költségek, magasabb fizetési fokozatba sorolás, előléptetés )  
 Az éves továbbképzési tervet minden évben elkészítjük. A továbbképzési rendeletünk 
szerint történik az átképzésekre, továbbképzésekre, szakképzésekre történő beiskolázás. Az 
egyéni továbbképzési igényeket minden év március1-jéig kell írásban benyújtani a vezetésnek. 

Kijelenthetjük, hogy a munkatársak képességeinek és szakértelmének fejlesztése tervezett 
módon, kellő mértékben, egyénre szabottan történik, az intézmény céljainak és a munkatársak 
egyéni terveinek összehangolásával. E rendszer felülvizsgálata és továbbfejlesztése természetes 
része a mindennapi munkának és érvényes az intézkedési tevékenységek minden területére. 

Intézményünkben rendszeresen kihelyezett továbbképzéseket szervezünk, ahol a 
tantestület valamennyi tagja megismerkedhet a korszerű tanítási- tanulási technikákkal. 
 
2.2.2. Értékelés és korrekció 

 
A PDCA logika érvényesülését szolgálja, hogy évente két alkalommal valamennyi 

munkatársnak értékelnie kell írásba az adott intervallum eredményességét, megnevezni a 
kudarcokat, annak okát és javaslatot tenni a korrekcióra úgy, hogy közben leírja személyes 
szerepvállalását a hiba kijavításában. Ilyenkor kérünk javaslatokat a következő évi feladatok 
kijelöléséhez. 
 Arra törekszünk, hogy minden munkatársunkat bevonjuk az intézményi politika, stratégia 
és az egész iskolai tevékenység felülvizsgálatába és fejlesztésébe. 
 A továbbképzések, bemutató foglalkozások, tanfolyamok, munkaközösségi 
foglalkozások, munkaértekezletek és ad hoc beszélgetések mind azt a célt szolgálják, hogy 
ösztönözzék a munkatársakat javaslatok kidolgozására és megtételére az intézmény rendszereinek 
és szolgáltatásainak javítása céljából.  
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2.2.3. Közvetlen partnerkapcsolatok fejlesztése 
 

A főigazgató és az  igazgatók elkészítették a vezetésre vonatkozó programot és fejlesztési 
elképzeléseiket. Ebben kijelölte azt az utat és a célt, ahová az intézményt szeretné eljuttatni. Ez a 
program érinti az intézményi működés minden területét, és középpontjában annak hangsúlyozása 
áll, hogy a partnerekre való odafigyelés és elvárásaik, igényeik ismerete nélkül nem lehet jó egy 
gyermekintézmény. Ez azután alaptézissé lett az intézményben! 
 Ezért amikor az intézmény pedagógiai programját készítettük, és az önkormányzat kérte, 
hogy működjünk közre a város intézményhálózat fejlesztési és működtetési tervének az 
elkészítésében teljes körű adatgyűjtésre törekedtünk. Számba vettük a gazdasági és társadalmi 
változások következményeit. Így lett kiemelt szerepe iskolánkban a gyermekvédelmi 
feladatoknak, és ezért kellett felvállalnunk a tanulók egész napos ellátást.  ( Nagyszámú bejáró, 
sok munkanélküli, magas arányú cigányság.) Ugyancsak ennek hatására kapott prioritást 
programjainkban a felzárkóztatás, a kompenzáció és a tehetséggondozásra fordított magas 
órakeret.  

A vezetés arra törekszik, hogy a vezetői ellenőrzésekből az intézmény belső működéséből 
és fejlesztésekből származó információk beépüljenek az intézmény fejlesztési tervébe. Ezeket 
bontjuk le az éves munkatervekbe, majd az egyes munkaközösségek terveibe, és ezek alapján 
készülnek az intézkedési terveink. 
 
2.2.4. A közvetett partnerkapcsolatok fejlesztése 
 

A tudatos kapcsolatépítés eredményeként szoros együttműködés alakult ki az ELTE, a 
JPTE és az EKF Neveléstudományi és Pszichológia tanszékével, akik a hagyományos 
Pogányvölgyi Disputa előadói. A megyei Képességvizsgáló Bizottság már lehetővé teszi 
tanulóink iskolai környezetben történő vizsgálatát. A gyermekorvos és a védőnői szolgálat 
iskolánkba jön, előadásokat tart és versenyekre készíti tanulóinkat. A Gyermekjóléti Szolgálat és 
az egyházak akár közvetlen partnerünk is lehetne, olyan szoros az egymásra utaltságunk, és 
ugyanazt a célt szolgáljuk. 
 Két éve létesítettünk kapcsolatot a Didaktika KFT-vel, akik tanteremért Közlekedési 
ismeretekre tanítják diákjainkat és közlekedési napot szerveznek. 
 Fontosak számunkra a határon túli kapcsolataink erdélyi, szlovákiai, németországi és 
lengyel testvériskolákkal. 
 
 
2.2.5. Az oktatási-nevelési  módszertan fejlesztése 
 
 Intézményünk pedagógiai programjában meghatározta oktatási –nevelési módszereinek és 
eljárásainak összetételét, és ezek értékelésére vonatkozó eszközrendszerét. Figyelemmel kísérjük 
a hazai és nemzetközi tendenciákat, azok megteremtésére törekszünk. 
 Az egységes nevelői eljárások alkalmazására intézkedési tervet készítettünk. Ezt a célt 
szolgálják a munkaközösségek, az óralátogatások, bemutató órák, belső továbbképzések és 
nevelési értekezletek. Az óralátogatások szempontjait azért rögzítjük az éves munkaterveinkben, 
hogy közelítsünk az egységesség felé anélkül, hogy korlátoznák a kollégák módszertani 
szabadságát.  
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 Tantestületünk innovációk iránti fogékonyságát igazolják, hogy nagy számban vesznek 
részt a továbbképzéseken, tanfolyamokon, ahol az alternatív eljárások megismerésére van 
lehetőség.  
 Kiemelten helye van a korszerű eljárások megismerésben, pedagógiai kultúránk 
fejlődésében a Disputa az iskoláról közoktatási konferencia. Itt a neveléstudomány legkiválóbb 
képviselői adnak elő.   
 Fontos számunkra annak figyelembevétele is, hogy mit gondolnak a gyerekek és a szülők 
az új módszerekről vagy a tantervi programunkról. 
 
 A partneri igény és elégedettség méréseket a szabályozások alapján ismételjük. 
 
 
 

2.3 A szervezeti kultúra fejlesztése területén elért eredmények 
 

A vezetés aktívan érdeklődik a munkatársak teljesítménye iránt, és elismeri a kiváló 
teljesítményt. Elkészítettük a( többletmunka és a minőségi munkavégzésért járó kereset-
kiegészítés szabályzatát, amely rögzíti az elismerések formáit.) a pedagógusok  és az 
alkalmazottak teljesítményértékelési rendszerét Figyelmet fordít a vezetés a konkrét fejlesztési 
projektek eredményeire, és arra, hogy akik munkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, 
további lehetőségeket kapjanak fejlődésükhöz. Első helyen a továbbtanulás ösztönzése szerepel. 
Ezek a munkatársak lesznek általában a szakmai teamek, projektek vezetői.  

A tartósan kiválóan teljesítő munkatársak tanácsosi, főtanácsosi címet és pótlékot kaphatnak. 
Ilyen elismerésben, a nem pedagógus dolgozók is részesülnek. A jó munkát órakedvezmény 
biztosításával is motiváljuk, és önbizalmukat, preztizsünket erősítendő egy-egy program, projekt 
megvalósításával bízzuk meg a munkatársakat.  

Preferáljuk a teamekben végzett munkát. A csoport-tagok írásban nyilatkoznak a feladatra 
fordított munkaóráról, és a vezetés ennek megfelelően jutalmazza a munkatársakat. A nem 
pedagógusok körében céljutalom kitűzésével hirdetünk meg feladatokat. A főigazgató ösztönzi, 
bátorítja kollégáit azzal is, hogy másik iskolákba, továbbképzésekre előadónak küldi őket, és a 
bázisiskolai szerepből fakadóan bemutató foglalkozások tartásával bízza meg őket  

Megállapítható, hogy a vezetés figyelemmel kíséri a munkatársak észrevételeit, kéréseit és 
megfelelő módon reagál azokra. Ezzel elősegíti a munkatársak terveinek, feladataink eredményes 
teljesítését. Személyesen részt vállal a dolgozók motivációs rendszerének kialakításában és 
működtetésében, megfelelő hangsúlyt fektetve a munkatársak ösztönzésére és elismerésére. Ez 
részévé vált mindennapi működésünknek az intézmény tevékenység egész területén. 
 

A problémamegoldás másik hatékony eszközének a team tevékenységet tartjuk. A team 
munkába nemcsak az aktív, kezdeményező kollégák vonhatók be, hanem a „csak” precízen 
végrehajtók is. A szervezeti struktúrában betöltött szerepük hangsúlyozására mindnyájan 
tanácsosi címet kaptak ill. a hosszú távú munka idejére órakedvezményt és minőségi pótlékot is. 
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Emellett jellemzőek az un. feladat-teamok, ők egy-egy feladat megoldására állnak össze. ( 
tantervfejlesztők, mérést, értékelést végzők, szaktárgyi, integrációt segítő stb.) A feladat-team-ek 
jellemzője , hogy a vezető általában a minőségfejlesztő team egyik tagja a többiek szakjuknak , 
érdeklődésüknek megfelelően csatlakoznak. Így egy tanév során mindenki valamilyen módon 
bekapcsolódhat, megtapasztalhatja a team munka előnyeit és felelősségét, és ezzel kapcsolódunk 
a másik felvetődő hiányossághoz, azaz a döntésekért mindenkinek vállalnia kell a felelősséget. 

  
A feladat végeztével a team-ok írásbeli értékelést végeznek munkájukról a PDCA logika 

alapján és beszámolnak a testületnek is, hogy a következőkbe építeni tudjunk jó tapasztalataikra, 
el tudjuk kerülni az esetleges hibákat. A feladat team tagjai céljutalomban részesülnek az átlagon 
felüli munkateljesítmény elismerése című szabályzat alapján. Az értékelés hiányolt 
szempontsorát és az elismerés egyéb módozatait tartalmazza ez a szabályzat, mely a minőségügyi 
kézikönyvben található és mindenki számára elérhető helyen van. A rendszeresen feladatot 
vállalók és a tartósan kiemelkedően teljesítők magasabb fizetési osztályba sorolás várakozási 
idejét egy évvel csökkentjük. A minőségi munkavégzést ösztönző egyéb elismeri módszereink: 
iskoláztatási támogatás, továbbképzés finanszírozása, nevelőtesti kirándulás, könyvutalvány, 
felterjesztés városi és magasabb kitüntetésre. 

 
A team munka arra is alkalmas, hogy a kollégák jobban megismerhetik egymást, egymás 

munkáját. Mód van arra, hogy érdeklődést mutassanak a nem szorosan szakterületükhöz tartozó 
munka iránt is. ( művészeti tagozat munkájának jobb megismerése; az alsó tagozat – felső tagozat 
munkája ) és tanuljanak egymástól, mert a felmérés alapján erre igény van. Az egymás munkája 
iránti érdeklődés felkeltését szolgálják a munkaközösségek és a tankönyvkiadók által szervezett 
bemutató foglalkozások is. 

 
A döntésekért vállalt felelősség fejlesztését szolgálja az is, hogy az igazgató tudatosan 

törekszik a vezetői feladatok delegálására és a vezetés kiterjesztésére az egész szervezetben: 
megosztottak a tanítási tanulási folyamat fejlesztésének és ellenőrzésének jogát a munkaközösség 
vezetőkkel. 

 
A vezetői  kört minőségügyi vezető státusszal bővítettük, aki a minőségügyi rendszert működteti 
és a Minőségügyi Kézikönyv folyamatos korrekcióját végzi. A vezetői ellenőrzést 
kulcsfolyamatként szabályoztuk. A nem pedagógusok tevékenységét és a konyhai 
minőségbiztosítási rendszer kiépítését a gazdasági vezető és az élelmezésvezető irányítják. A 
felelősség és feladat megosztást segítik a belső auditok, melyet felkérés alapján az intézmény 
munkatársai végzik, melynek célja a minőségirányítási rendszer elemeinek részterületeinek 
ellenőrzése, felülvizsgálata. Az előbb említettek jelentős változást eredményeztek a vezetés 
tekintetében és erőteljes elmozdulás történt a megosztott vezetés irányába. 
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A kultúraváltás folyamata 
 
 
A változás menete 
 
 A kultúraváltáshoz, az új szemlélet kialakításához időre van szükség. Munkánkat egy 
nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező tanácsadó cég segíti. Nagy hangsúly kívánunk helyezni 
munkatársaink részletes és naprakész tájékoztatására. Ebbe beletartozik, hogy közöljük: hol 
tartunk a munkában, milyen sikereket értünk el, milyen buktatókon mentünk keresztül, illetve mi 
lenne a következő lépés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
         
 
 
  
           
              
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

A szervezeti kultúraváltás legfontosabb sikertényezői     
 
 
 Fontos hangsúlyozni, hogy folyamatos, s ne egyszeri lelkesedésről legyen szó. 
Kézzelfogható akciók összefüggő sorozatát kell megvalósítani. A változás a napi gyakorlat 
elemeként beépül a valós folyamatokba. A változás azt jelenti, hogy az értékekre helyezzük a 
hangsúlyt, s az értékekért felelősséget vállalnunk. 
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♦ Folyamatok működtetése, auditálása 
Az intézményi folyamatokat újraszervezzük. Az alaphelyzet az lesz, hogy a folyamatok a 
fogyasztók felől épülnek fel. Ezek rugalmas és gyors kiszolgálást biztosítanak. A 
folyamatok újraszervezésével az egyes tevékenységi területeken ugrásszerű változást 
biztosítunk. 

        szemléletalakítás  
       
♦ Szervezetfejlesztés     a szervezeti kultúra mérése 
 
 

   PDCA alapján folyamatos fejlesztés, tervek készítése, 
megvalósítás 

 
 A szervezeti folyamatok állandó, kis lépésekben történő javítását, finomítását szolgálja. 
Beépíti a minőségi követelményeket az intézmény működésébe, az emberi erőforrás 
menedzselési, oktatási folyamataiba. Megköveteli a vevők elégedettségének állandó mérését. 
 
♦ Oktatás, képzés 

Az oktatásnak, továbbképzésnek kiemelkedő szerepe van, mert ez garantálja a folyamatos 
változást, a tudás megbecsülését és állandó fejlesztését. Előtérbe kerül az egyéni készségek, 
képességek fejlesztése. Az oktatás kitüntető szerepet játszik a változásmenedzselésében, 
kultúraváltásban.  

 
♦ Vezetőfejlesztés 
 

Egy olyan vezetői csapatot kell kialakítani, amely "egy nyelven" beszél, ügyfélközpontú. 
Fejleszteni kell a stratégiai és működési céljainak megértését, s az ezekhez való 
elkötelezettséget. Szükség van új vezetői technikák és készségek kifejlesztésére, 
alkalmazására, hogy az átalakulási folyamatnak és az állandó kihívásoknak sikeresen 
megfeleljünk. 
 
� Egyéni teljesítményértékelés 

 
Célunk, hogy az egyéni teljesítmények javításával is emeljük a szervezeti teljesítményt. 
Rendszeres és folyamatos megmérettetésre van szükség, mely tényeken, mérhető értékeken 
alapul. Ezáltal az egyén világos célokat és feladatokat kap, a társaság ösztönzi az egyén 
fejlődését. Azáltal, hogy a társasági és egyéni érdekek összhangba kerülnek, megvalósul az 
iskola hatékonyabb működése. 
 

� Karrierfejlesztés 
A karrierfejlesztés alapja az önmenedzselés. A társaság feltételeket, eszközöket biztosít, 
amelyek lehetővé teszik az egyéni karriervágy teljesülését, az önmegvalósítást. Így az egyén 
megelégedett lesz sikeres életpályájával és az ezt tükröző anyagi, erkölcsi elismeréssel. Az 
egyéni boldogulni vágyás, az egyéni energiák a társaság érdekében hasznosulnak. 



 
 

3. A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER MŰKÖDÉSE 
 
 

   A minőségbiztosítás szervezeti kultúra fejlesztő hatása a program végeztével is tovább 

folytatódik. A kiépített rendszert ugyanis működtetni kell, ennek gondozója a minőségügyi 

vezető. 

 Az információáramlás útja a vezető, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, 
gyermekvédelmi felelős vagy a diákönkormányzati-vezető, célcsoport vagy célszemély. 
Visszafele is ez az út. A vezető irodája mindig nyitva áll a munkatársak előtt. Az 
iskolatitkárnál valamennyi információ hozzáférhető. Belső információs rendszerünk fontos 
elemei a vezetői értekezletek, munkaközösségi megbeszélések, munkaértekezletek, 
nevelőtestületi értekezletek és az alkalmazotti gyűlések. Ezek gyakorisága szabályozott. A 
vezetés kiemelt jelentőséget tulajdonít a személyes megbeszéléseknek, ad hoc 
beszélgetéseknek. 

A nevelőtestület egyetértésével kineveztük a minőségügyi vezetőt, aki a rendszert 
működteti. A minőségügyi vezető helye a szervezeti struktúrában a vezetői szintre került. 
Feladat- és hatáskörét az alábbi ábra szemlélteti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A minőségügyi vezető gyűjti a munkaközösségek és teamek mérési eredményeit, 

problémáit, összehasonlít, elemez, meghatározza az erősségeket, gyengeségeket, 
veszélyeket, lehetőségeket. 

b) Figyelemmel kíséri a partnerek jelzéseit, igényeit, panaszait.  
c) Az igazgató jelzi az ellenőrző tevékenysége során tapasztalt problémákat, fejlesztendő 

területeket. 
a) A minőségügyi vezető visszajelez a testületeknek a tapasztalatokról, fejlesztendő 

területekre hívja fel a figyelmet, speciális probléma megoldására, új team létrehozását 

javasolja, a már működő team tevékenységének módosítását javasolja. 

b) Visszajelez a partnereknek, megfelelő formában és fórumon. Többször előforduló 
probléma esetén – helyesbítő, megelőző folyamatszabályozás elkészítését javasolja. 

c) Problémát, fejlesztendő területet jelez az igazgatónak. 

Minőségügyi 
vezető 

Igazgatóhelyettesek 

Igazgató 

Munka-
közös-
ségek, 
teamek 

Par
tne
rek 

Visszajelzé
s 

Jelzés Régi 
struktúra 
Új team 
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3.1 A minőségügyi vezető  feladatai:  
 

Belső audit – értékelés – amely a folyamatok szabályozottságának felülvizsgálatát 

jelenti, amelynek kapcsán azt vizsgálja, hogy a folyamatok úgy zajlanak-e, ahogy a 

szabályzatban  leírták. Mennyire hatékonyak, célszerűek a folyamatok. Nem cél a bűnbak 

keresés, megleckéztetés, de feladat a hiányosságok feltárása. A minőségügyi felelősi 

munkakör súlyát és feladatait illetően szinte igazgatóhelyettesi munkakörrel megegyező. Az 

iskolavezetési hierarchiában felülről a 3. szintet foglalja el közvetlenül az igazgatóhelyettesek 

alatt.  

- a folyamatszabályozott ügyek figyelemmel kísérése 

- az aktuális teamek segítése, munkájuk támogatása 

- a vezetés, a dolgozók és a partnerek közötti közvetlen kapcsolattartás 

- a PDCA- ciklus figyelése és  aktuális  folyamatok újraindítása 

- segítségnyújtás partnerintézményeink számára 

- intézkedési terv végrehajtása ill. végrehajtatása 

- saját munkatervének létrehozása  

- belső értékelési program megírása ill. a program segítségével az értékelés összeállítása , 

valamint ismertetése 

- az ebből fakadó új stratégiák kidolgozása és elfogadtatása 

- a dokumentáció és adminisztráció rendben tartása és felügyelete 

- az új ill. régi dolgozók segítése a dokumentációkban való eligazítása 

 

Munkaköréből adóan a minőségügyi felelősnek természetesen javaslattételi és döntési joga is 

lesz. Ezen jogosítványok megjelölése a mindenkori  igazgató feladata, melyeket a 

minőségügyi felelős munkaköri leírásában fog megjelölni. 
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3.2 A szabályozások életbeléptetése  
 
 Intézményünkben a szabályozások életbe léptetésének folyamata: 
 

� Legitimáció. Az elkészült szabályozást munkaértekezlet keretében a minőségügyi 
vezető ismerteti az érintettekkel, akik egyetértésük jeléül megszavazzák azt. 

� A szabályozást kifüggesztjük a minőségbiztosítási faliújságra. 
� A munkaközösségi kereten belül értelmezik a szabályozást, s megfogalmazzák a 

feladatokat. 
 
3.3 Folyamataink mérő és értékelő rendszere 
 

Az intézmény működési folyamatainak szabályozása a PDCA logika szerint történik. 
Az iskolavezetés a tanév megkezdése előtt megtervezi, hogy az értékeléshez milyen 

adatforrásokra kíván támaszkodni. Meghatározza, hogy az adott időszakban elkészülő 
felmérések, ellenőrzések, beszámolók, külső és belső auditok eredményeit hogyan használja 
fel. 

A hatályossági mutatók a külső célok, követelmények, a helyi fejlesztési koncepció 
alapján meghatározott saját célok, a partneri elégedettség és a hozzáadott érték figyelembe 
vételével kerültek kidolgozásra. 

Ezen kívül a kiemelt helyi oktatási folyamatok eredményességének vizsgálatához 
évfolyamonként a közismereti tárgyakból tudásszint-méréseket, év végi felméréseket 
végzünk. 

A nevelési folyamatok eredményességének mérése a munkatervben meghatározott 
ütemezésben 4. ill. 8. évfolyamban történik, amelyet összehasonlítunk az előző nevelési 
folyamatok eredményességét is olyan szintméréssel vizsgáljuk, amelyek területi az éves 
munkatervben vannak meghatározva. 
Az információforrások alapján értékeljük az egyes folyamatokat. Meghatározzuk melyek az 
erősségeink, melyek a fejlesztésre váró feladatok. 
Az igazgató valamennyi egyént és közösséget értékel. A nevelőtestület számára tanév végén, 
a nem pedagógus dolgozókat a munkaterv szerint, a szülői szervezeteknek év elején tart 
értékelést valamennyi folyamatról. 

Az igazgatóhelyettesek az irányításuk alá eső személyeket félévkor értékeli, amely 
kiterjed az összes oktatási – nevelési folyamatra.  

A munkaközösség-vezetők és a DÖK vezető a munkakörben meghatározottak szerint 
értékelik a vezetésük alatt álló pedagógusokat. A tanév befejezésekor a tantestület tagjai rövid 
( 2-3 oldalas) egyéni beszámolókat készítenek az általuk végzett nevelő-oktató munkáról. 
Leírják véleményüket, javaslataikat az intézmény egész tevékenységéről. A beszámolók 
összegzése és a hatékonysági mutatók eredményei alkotják az éves beszámolót. 
A tanév befejezése után 2 héttel az igazgató tanévzáró értekezlet keretén belül ismerteti az 
értékelés eredményeit a tantestület tagjaival, a szülőkkel, gyerekekkel pedig a tanévzáró 
ünnepélyen. 

A fenntartó számára az igazgató írásban megküldi a beszámoló egy példányát, ezentúl 
közvetlen partnereinek számára lehetővé tesszük, hogy az iskolában elolvashassák, 
megismerhessék. 

A felelősök megnevezése és az ellenőrzés módjának meghatározása a következő tanév 
munkatervében lesz megtalálható. 
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A már működő folyamatai milyen változásokat hoztak a szabályozás által 
érintett terület életében, különös tekintettel az oktatás-nevelés területre ? 
 

A minőségfejlesztésen dolgozó team felismerte, hogy a minőségfejlesztés csak akkor 
eredményez minőségjavulást az intézmény működésének egészében, ha szakmai munka és az 
intézményvezetés rutinjából képes folyamatokat kiragadni és szabályozni úgy, hogy ennek a 
tevékenységnek a célja mindig a partnerek igényeinek kielégítése. A tartalmi munka 
irányítása eddig is megvolt: a szakmai munkát a pedagógiai program határozta meg, azt a 
vezetés ellenőrizte és értékelte. A változást az jelentette, hogy a folyamatszabályozás a 
„szervezés” oldaláról közelíti az iskola működését, tevékenységekre bontja azt. 

 
- Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége  

 
Ezek érdemi tapasztalatairól, hozadékáról, iskolai- óvodai oktató-nevelő munkáinkat érintő 
változásokról számolhatunk be a következőkben. 
 

A terület szabályozásának legnagyobb eredménye, hogy egyértelművé tette a vezetés 
elvárásait, a munkavégzéssel kapcsolatban, kijelölte a hatásköröket, meghatározta az 
ellenőrzés rendjét, hangsúlyt fektetet az önértékelés képességének fejlesztésére. Segített 
abban, hogy az iskolát tényekre alapozva tudja meghatározni erősségeit, és fejlesztendő 
területeit. 

 
 „Helyesbítő, megelőző, fejlesztő tevékenység” folyamatszabályozás keretében teljesen 
új rendszert dolgoztunk ki a működés során keletkező problémajelzések, észlelt hiányosságok, 
hibák javítására és megelőzésére. Amelyet a ZŰR – és LÁZ- lap bevezetésével indított 
egyszerűsített folyamat és tevékenységrendszer segítségével végzünk. 
 
 Az „oktatás-nevelés területén” oktatási intézmény alapvető funkciójához kapcsolódó 
folyamatok kerültek szabályozásra. A foglalkozási tervek, tanmenetek tervezésének 
szabályozásával azonos elvek szerint felépülő több éven keresztül használható tervezetek 
készültek, melyek mind tartalmi és formai szempontból egységesek. 
 
Folyamatszabályozás keretében rendszereztük, egységesítettük az iskolánk helyi képzési 
kínálatát, szolgáltatásaink körét az általános iskolában és a művészeti tagozaton egyaránt.  
Egységes szabályozás szerint működnek a szaktárgyi munkaközösségek, a munkatervek is 
azonos tartalmi és formai követelmények szerint készültek el.  
 
A tanulókat érő iskolai fejlesztő hatások koordinálásában, a nevelési tényezők összefogásában 
jelentős szerepe van az „az Osztályfőnöki teendők” szabályozásának, melyek egyértelműen 
megfogalmazzák és kijelölik az osztályfőnökök teendőt, emelve a nevelő munka színvonalát. 
Szemléletes táblázat mutatja az „Egyéni tanulási út” keretében tanulóink általános iskolai 
egyéni fejlődését. Ez leegyszerűsíti, megkönnyíti a nagy tanulólétszám ellenére az 
informálódás lehetőségét. 
 

A folyamatszabályozások mellett számos eljárásrend készült ( készségtárgyak 
értékelése, a pedagógus ellenőrzési feladatai stb. ), amely  hatékonyabbá, egyértelművé teszik 
intézményünk funkcionális működését.  
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A partnerközpontú működés mindig jellemzője volt intézményünknek, de a 
munkafolyamatok meghatározásával, azok szabályozásával az addig rutinszerűen végzett 
feladatokat a munkatársak már tervszerűen, egységes követelményeknek megfelelően 
szabályozva és dokumentálva végzik. Ez a minőségbiztosítási rendszer legnagyobb 
pozitívuma ill., hogy olyan fehér foltokat is feltárt és szabályozott aminek nyoma sem volt az 
intézményben: belső audit, helyesbítő-megelőző tevékenység. 

 
Amikor az intézményi folyamatokat vizsgáljuk alapvető célunk - a működés 

javításaként – a folyamatok szabályozott állapotba való hozása. Ennek elengedhetetlen 
velejárója az intézményi működést szabályozó dokumentumok számbavétele. Elkészült a 
dokumentáció kezelés minőségirányítási eljárásrendje, amely összegyűjti és rendszerbe 
foglalja azokat a belső szabályzatokat, amelynek alapján szervezetten és jogilag 
megalapozottan működhet közoktatási intézményünk. Formailag egy használható táblázat, 
amely tartalmazza a dokumentum hozzáférhetőségét, az illetékességet, a kezelésért felelős 
megnevezését, az elfogadás és érvényesség idejéig minden lényeges információt a létező 
hivatalos iskolai dokumentumokról.  Beleértve a gazdasági, munkaügyi stb. szabályzókat is.   
A szabályozásokat az Intézményi Minőségirányítási Kézikönyv tartalmazza. 
 
 

3.4 Az irányított önértékelés  
 

 
 
Az önértékelés tényekre alapozott önvizsgálat, amely segítségével lehetőség van kijelölni a 
fejlesztendő területek, és a szükséges beavatkozások ütemezését segíti elő. 
Elsősorban arra szeretnénk felhasználni, hogy pontos képet kapjunk arról, hogy mennyit 
fejlődött az intézmény az előző időszakhoz képest. 
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Oktatási-nevelési mérési rendszer 
 

 
Alapkészségek 

elsajátításának 

mérése 

 Diagnosztikus 

mérés 

Neveltségi 

szintmérés 

Tanulási 

attitűdmérés 

tantárgyi  évfolyam 

Szociokulturális 

háttér mérése 

Kommunikációs 

képesség 

(szövegértés, 

fogalmazás) 

országos 

Matematika 

tantárgyi 

mérés 

országos 

Pedagógiai 

hozzáadott 

érték 

1.évfolyam x   x  x   x 

2.évfolyam    x     x 

3.évfolyam    x     x 

4.évfolyam  x   x  x x x 

5.évfolyam x  x x  x   x 

6.évfolyam     x  x x x 

7.évfolyam    x     x 

8.évfolyam  x   x  x x x 
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4. Teljesítményértékelési rendszer 
 
4.1 Bevezető 
 
Az intézmény alaptevékenységei: általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, 
sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása, óvodai 
nevelés, alapfokú művészetoktatás, pedagógiai szakszolgálati tevékenység, pedagógiai 
szakmai szolgáltatás sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása. 
 
A  FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, 
PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY  nyitott, innovációk terén 
élenjáró intézmény.  
 
A székhelyiskola a TIOK Somogy megyei bázisintézménye, a tagintézmények követő-
intézményként kapcsolódtak be a kompetencia alapú programcsomagok tesztelésébe, 
fejlesztésébe. Intézményeink a HEFOP 2. 1. 6-os programja keretében eredményesen 
valósítják meg a sajátos nevelési igényű (értelmi fogyatékos) tanulók integrált nevelését és 
oktatását. A Fodor-iskola az ELTE bázisiskolája, melynek révén számos kísérlet és mérés 
helyszíne.  
 
4.2. Alapelvek  

 

a.) Az értékelés megközelítésének alapelve, hogy tantestületünk minden tagja rendelkezik 
a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célkitűzések, feladatok végrehajtásához 
szükséges kompetenciákkal.  

b.) Az alkotó légkör erősítését szolgálja azáltal, hogy az értékelés az érdekelt felek 
(vezetői értékelés, önértékelés, értékelő társ) konszenzusán alapszik. 

c.) Pozitív gondolkodást követ azáltal, hogy a pedagógusok egyéni fejlődésének 
értékelésénél a sikerek, erősségek hangsúlyozása a meghatározó. 

d.) Esélyegyenlőség biztosítása azáltal, hogy az értékelés az eltérő munkakörök 
specifikumait figyelembe veszi. 

e.) A személyiség jogok törvényben előírt kötelezettségein alapul. 

4.3. Célok 
 

• Az értékelés tárja fel a pedagógus erősségeit, fejlesztendő területeit, amelyek a 
következő időszak feladatait jelentik. 

• A pedagógus önértékelése javuljon, tudatosan törekedjen munkájának javítására, a 
fejlődésre. 

• Az intézményben az átlagostól eltérő, minőségi többletmunkát végzők anyagi és 
erkölcsi megbecsülése elfogadott normákon alapuljon. 

• A vezetés számára követhetővé tegye a pedagógusok fejlődésének nyomon követését. 
• Hatékonyabbá váljon az intézmény működése.
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4.4. A teljesítményértékelési rendszer módosításának és a módosítás bevezetésének folyamata - Feladatterv     
 
P 
D 
C 
A 

L 
É 
P 
É 
S 
E 
K 

 
 

Tevékenység, feladat 

 
Idő 

tartam 

 
Módszer 
Eszköz 

 
Résztvevők 

köre 

 
Az eredményesség 

mutatója 

 
Hat. 
idő 

 
Felelős 

 
P 

 
0 

A Közoktatási törvény 40.§ 
értelmezése, az integrációból, az IMIP 
módosításából adódó feladatok 
megjelenítése az éves Munkatervben 

Tanév-
nyitó 
értekezle
t  

 
Előterjesztés 

 
Nevelő-
testület 

A nevelőtestület tagjai 
tudják, hogy 2011. 
május. 31-ig módosítani 
kell a IMIP- 
dokumentumot 

folya
matosan 

 
Int. 

vezető 

P 1. • Programfelelős és TEAM 
megbízása 

• Szakmai ismeretek bővítése 

 
 

 

 
Önképzés 

Továbbképzés 

Int. 
vezető  

Program-
felelős 

 

 
A még tisztázatlan 

kérdések pontosítása 
 

Okt.  
Int. 

vezető 

P 2. A stratégiai dokumentumok 
felülvizsgálata: 
• Tartalmazzák-e a dokumentumok a 

vezetői feladatokat ellátók, 
valamint a pedagógusok 
teljesítményértékelésének 
szempontjait, és az értékelés 
rendjét? 

• Tartalmazzák-e a dokumentumok a 
Kt.40.§ további elvárásait? 

 
 
 

  
Dokumentum – 

elemzés 

 
TEAM 

„Leltár” 
 

• Mi az, ami 
megvan, 

•  és mi hiányzik a  
dokumentumokb
ól? 

• Mi az ami az  
integráció miatt változik 

 
 

Nov. 

 
 

Program
-felelős 

és a 
TEAM- 
tagjai 
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P 3. A koncepció pontosítása: 
• Alapelvek 
• Célok 
• Milyen hozadékai lesznek? 
• Döntés: a 2007. óta működő 

rendszer átdolgozása mellett 

 
 
 
 

1 hét 

• Célok- 
eredmények 

• Fontosság 
• Mit várunk 

tőle? 
 konszenzus 

 
Vezetés 
 
nevelőtestület 

 
• Pontosított 

koncepció 
 

• Tájékozott 
nevelőtestület 

 
 
 
Dec. 

 
 
 

Int. 
vezető 

D 4. Rendszer módosítása az érvényben 
levő IMIP alapján: 
• Tartalmi  elemek, szempontok 

áttekintése  
• A teljesítményértékelés 

mérőeszközeinek pontosítása 
• A teljesítményértékelés mérési 

eredményeinek feldolgozását 
szolgáló eszközök aktualizálása 

• A teljesítményértékelés egyéni és 
intézményi szintű értékelését 
megjelenítő eszközök módosítása 

• A teljesítményértékelési rendszer 
működtetését szolgáló eljárásrend  

    pontosítása 

 
1 hónap 
 

 
Egyéni és TEAM- 

munkában: 
 
 

• válogatás, 
• rangsorolás, 
• brainstorming 
• kivitelezés, 

 
 
 
 
 
 

TEAM/ 
TEAM-ek 

 
 
 
 
 
 

Módosított 
rendszerelemek 

 
 
 
 
 
 
 
Jan. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Program
-felelős 

 

D 5. A módosított teljesítményértékelési 
rendszer intézményi legitimálása 
nevelőtestületi körben 

 
1 óra 

Prezentáció 
Beszélgetés 
Vélemény-
nyilvánítás = 
elfogadás 
(szavazás) 

 
Nevelő-
testület 
tagjai 

• Nevelőtestület által 
elfogadott pedagó-
gus teljesítmény-
értékelési rendszer 

• Nevelőtestület által 
elfogadott - 
módosított - MIP 

 
 
máj. 

31. 
 
 

 
 

Int. 
vezető 

 



PTKT FIÓ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 

 

D 6. A teljesítményértékelési rendszer 
intézményi legitimálása a szülők 
képviselőinek körében 

 
1 óra 

Prezentáció 
Beszélgetés 
Szavazás 

Szülők, 
pedagógusok 

Szülők képviselői által 
véleményezett - 
módosított - MIP 

máj 
31. 

 

Int. 
vezető 

D 7. Az IMIP formai szerkesztése, benne a 
Kt. 40.§ valamennyi elemével 

1 nap szövegszerkesztés Feladatterv 
szerint 

Módosított MIP- 
dokumentum 

máj. 
31. 

Feladat-
terv 
szerint 

D 8. Jóváhagyás céljából az IMIP- 
dokumentum benyújtása a 
fenntartóhoz 

  
postázás 

 
 iskola titkár 

A MIP- módosításával 
kapcsolatos intézményi 
feladatok határidőre 
történő elvégzése 

 
máj. 
31. 

 
Int. 

vezető 

C 9. A teljesítményértékelés 
eljárásrendjének lépései szerint terv 
készítése a rendszer működtetésére 

1 hónap 2011/2012. 
Munkatervi 
ütemezés 

 

 
Int. 

vezető 
TEAM- 
vezető 

e. Kijelölt értékeltek  
f. Kijelölt értékelők 
g. Pontos feladatok 
h. Pontos határidők 

 
aug. 
31. 

 
Int.egy-

ség 
vezető 

A 15. A módosított teljesítményértékelési 
rendszer bevezetése 

2011/ 
2012. 

nevelési/
tanév 

 
Munkatervi 

ütemezés 
 

 
Nevelő- 
testület 

 
A 2011/2012. nevelési / 
tanévben értékelendő 
személyek listája 

2008. 
szept. 

1. 

 
Int. 

vezető 
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4.4. 1. Az értékelés középtávú végrehajtási ütemterve 

 

Periódus/határidő 

Feladat Felelős Eszköz/módszer Teljes körű 

mérés 
Felülvizsgálat Korrekció 

A vezetők értékelése: 

1. Felső vezetői értékelés 

2. Vezetői önértékelés 

3. Értékelő-team értékelése 

 

1. Vezetők 

2. Értékelő-team 

1. Önértékelő lap 

2. Értékelő lap 

3. Személyes 

beszélgetés: konszenzus 

alapján a pozitívumok, 

fejlesztendő területek 

kijelölése. 

 

2011/2012. 

tanév 

június 15. 

 

2012/2013. tanév 

június 15. 

 

2013/2014. 

tanév 

május 15. 

A pedagógusok értékelése: 

      1. Vezetői értékelés 

      2. Önértékelés 

       3. Értékelő társ értékelése 

 

1. Pedagógus 

2. Vezető 

1. Önértékelő lap 

2. Értékelő lap 

3. Személyes 

beszélgetés: konszenzus 

alapján a pozitívumok, 

fejlesztendő területek 

kijelölése. 

 

2011/2012. 

tanév 

június 15. 

 

2012/2013. tanév 

június 15. 

 

2013/2014. 

tanév 

május 15. 
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4.4. 2. Eljárásrend – az értékelés éves végrehajtási ütemterve 
Lépésről 
lépésre 

Tevékenység Felelős Eszköz/módszer Határidő Dokumentáció 

1.  
Az értékelésre kijelölt munkatársak 
megjelölése 
 

Intézményegység-
vezetők 

Havi lebontásban 
ütemterv készítése, 
amelyet az éves 
munkaterv tartalmaz 

Tanévnyitó 
értekezlet 

Munkaterv 
Ütemterv 

2. 

Az intézményegység-vezetők és az 
értékelő-team tagjai egyeztetik az 
adott hónapban teendő közös 
óralátogatások és értékelő 
konszenzusok időpontjait 

Intézményegység-
vezetők 
Értékelő-team 
tagjai 

Megbeszélés Hónap első hete 
Feljegyzések az 
egyeztetésről 

3. A felső vezetés értékelése: 

Felső vezetés 
(igazgató, 
intézményegység-
vezetők, operatív 
igazgatóhelyettes) 
Értékelő team 

Vezetői önértékelés 
Értékelő team 
értékelései 
Konszenzus alapján 
intézményi összesítő 
elkészítése 

Ütemterv szerint 

Önértékelő kérdőív 
Társértékelő kérdőív 
Intézményi értékelői 
összesítő 

4. Pedagógusok értékelése 

Intézményegység-
vezetők 
Értékelő-team 
tagjai 

Vezetői értékelése 
Pedagógus önértékelése 
Értékelő társ értékelése 
Konszenzus alapján 
intézményi összesítő 
elkészítése 

Ütemterv szerint 
az óra-
látogatásokat 
követően egy 
héten belül 

Vezetői értékelő 
kérdőív 
Önértékelő kérdőív 
Társértékelő kérdőív 
Intézményi értékelői 
összesítő 

5.  

Az adatok feldolgozása: 
a.) Adatkezelő rendszerbe történő 

bevitel 
b.) Radar- diagram, vagy egyéb 

megjelenítés 
 

 Programfelelős 
Az adatok feldolgozása 
Excel- programban 

Folyamatosan az 
ütemterv szerint 

Intézmény szintű 
összehasonlító 
elemzések 
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6. 

Az eredmények vezetői szinten 
történő megvitatása 
- Egyéni eredmények 
♦ Intézményi szintű összesítés 
♦ Egyéni és intézményi szintű 

fejlesztési javaslatok megvitatása 

Intézményegység 
vezető 

Elemzés, megbeszélés, 
rangsorolás,  

Május 15. 

Intézmény szintű 
összehasonlító 
elemzések  
Fejlesztési javaslatok 

7. 

A teljesítményértékelés egyéni 
összesítésének átadása az érintett 
pedagógusok részére: 
� Az egyéni értékelés ismertetése 
� Erősségek, fejlesztési javaslatok, 

vezetői intézkedés megbeszélése 
� Megállapodások határidőkben 

 
Vezetője az 
intézményvezető, 
résztvevői az 
értékelt, és az 
értékelők 

Megbeszélés 
Konszenzus 

Június 15. 

Az értékelést 
tartalmazó 
dokumentumok egy 
példánya irattárba kerül 
 

8. 

Nevelőtestületi értekezleten: 
• Intézményi összesítés 

ismertetése 
• Intézményi szintű fejlesztési 

javaslatok ismertetése 
• Nevelőtestületi határozat a 

fejlesztésre kijelölt célokról, 
feladatokról 

• A rendszer működési 
tapasztalatainak megvitatása, 
korrekciós javaslatok / 
korrekciók beépítés 

Ezen az 
értekezleten 
kirajzolódnak az 
intézmény rövid,, 
közép és hosszú 
távú fejlesztési 
feladatai, melyek 
az éves munka-
tervekben jelennek 
meg, illetve 
realizálódnak 

Tájékoztatása 
Vita 
Megbeszélés 
 

Június 30. Év végi beszámoló 

9. 

Az egyéni és intézményi 
célok/feladatok megvalósítása 
� Munkaterv 
� Felülvizsgálati terv 

 

 
Intézményvezető 

A felülvizsgálat  
ütemezése 

Augusztus 25. 

Az értékelés 
eredményeiből fakadó 
célok/feladatok 
megjelenítése a 
munkatervben 



4.5. A teljesítményértékelés szempontjai 

A teljesítményértékelés eredményeiből az iskola működésére vonatkozó indikátorokat 
képezünk. Az indikátorok funkciói a következők: 

• Számszerű eredményt adni a legfontosabb területek működéséről 

• Összehasonlító adatokat nyerni több éves átfogó trendvizsgálathoz 

• A fenntartó és partnerek számára is érthető mutatókat képezni az iskola működéséről 

 
4.5.1. Külső indikátorok 

A teljesítmény külső indikátorai az országos mérések. Ezek eredménye korlátozott mértékben 
építhető be a teljesítményértékelés rendszerébe, hiszen nem feltétlenül mutatják meg a diákok 
tudása mögötti tanári munka milyenségét. Elsődleges hangsúlyt kap a trendvizsgálat által 
kimutatott pedagógiai hozzáadott érték. Nem pedagógusok teljesítményének megítélésére 
használjuk! 

 
4.5.2. Belső indikátorok  

A teljesítményértékelés belső indikátorai az alábbi területeket ölelik fel. Az indikátorok al- 
kritériumokra bomlanak, melyek kérdések, illetve állítások formájában jelennek meg. Az 
egyes elemeket 0-3-ig terjedő értéktartományban lehet értékelni. Az értékskála jelentése a 
következő: 0 – nem megfelelő 

1 – kevéssé megfelelő 
2 – megfelelő 
3 – kiemelkedő 

Az érintett pedagógus vagy vezető teljesítményét az önértékelés, a társ-értékelés és a vezetői 
értékelés összesített pontszámaiból számított %- ban kifejezett szám mutatja. A teljesítmény-
mutató kiszámításánál a három értékelés (ön-, társ-, vezetői-) egyenlő súllyal szerepel.  
 

Vezetői értékelés Pedagógusértékelés 

1. Felkészültség, szakmai hitelesség 
2. Tervezés 

- Stratégiai tervezés 
- Emberi erőforrás fejlesztése 
- Vezetői küldetéstudat 

3. Szervezés 
• Munkaszervezés 
• Szervezetépítés 
• Folyamat- és működésszervezés 
• Rendszerszervezés 

4. Igazgatás, irányítás 
5. Döntés 
6. Ellenőrzés, teljesítményértékelés 
7. Munkakörhöz nem tartozó feladatok 

ellátása 

1. Felkészültség, szakmai hitelesség 
2. Eredményesség 
3. Tanítási időkereten túli tevékenység 
4. Kreativitás 
5. Pontos munkavégzés 
6. Igényesség 
7. Kapcsolattartás kollégákkal, vezetéssel 
8. Csoport / intézmény ügyeinek intézése 
9. Pontos adminisztráció 
10. Munkakörhöz nem tartozó feladatok 
11. Jogszabályismeret 
12. Döntésképesség, konfliktuskezelés 
13. Kommunikációs készség 
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4.5.2.1. Az értékelt területeken mért eredmények aránya a pedagógus-értékelés 
folyamatában 

Az értékelő lapokat az Intézményi Minőségirányítási Kézikönyv tartalmazza. 
 

  iskola óvoda 
e.)  Felkészültség, szakmai hitelesség 18 % 17 % 
f.)  Igényesség 7 % 8 % 
g.)  Kapcsolattartás kollégákkal, vezetéssel 7 % 8 % 
h.)  Csoport / intézmény ügyeinek intézése 7 % 8 % 
i.)  Jogszabályismeret 4 % 5 % 
j.)  Döntésképesség, konfliktuskezelés 4 % 5 % 
k.)  Kommunikációs készség 4 % 5 %  
l.)  Pontos munkavégzés 7 % 5% 
m.)  Tanítási időkereten túl végzett tevékenység 9 % 9 % 
n.)  Kreativitás 9 % 9 % 
o.)  Eredményesség 11 % 10 % 
p.)  Pontos adminisztráció 7 % 5 % 
q.)  Munkakörhöz nem tartozó feladatok 6 % 6 % 

Összesen 100% 100 % 
 
Megjegyzés:  

- Az osztályfőnöki, a napközis csoportvezetői tevékenységükért az érintett pedagógusok 
többletpontokat kaphatnak, melynek %-ban kifejezett értéke a következő: 3 pont = 6 
%; 2 pont = 4 %; 1 pont = 2 % 

- Intézményi szinten bármilyen az intézmény jó hírnevét erősítő területen kiemelkedő 
teljesítményt felmutató kolléga ugyanilyen mértékű többletpontban (%-ban) 
részesülhet.  

 
A többletszázalékok a 13 területen elért teljesítményhez hozzáadódnak. 
 

4.5.2.2. Az értékelt területeken mért eredmények aránya a vezető-értékelés 
folyamatában 
 

 
�  Felkészültség, szakmai hitelesség 13 
�  Tervezés 31 
�  Szervezés 12 
�  Igazgatás/irányítás 17 
�  Döntés 8 
�  Ellenőrzés, teljesítményértékelés 10 
�  Munkakörhöz nem tartozó feladatok 9 

Összesen 100% 
 
Megjegyzés:  
Intézményi szinten bármilyen az intézmény jó hírnevét erősítő területen kiemelkedő 
teljesítményt felmutató vezetőtárs legfeljebb 6 % mértékű többletpontban részesülhet a 
pedagógus-értékelésnél meghatározott elvek alapján. A többletszázalékok a 7 területen elért 
teljesítményhez hozzáadódnak. 
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4.5.2.3. Adatelemzés 

Az intézményértékeléshez illetve a teljesítményértékeléshez szükséges adatok a felső vezetés 
szintjén gyűlnek össze. E paraméterek értékelése, elemzése az igazgató feladata. Az 
adatelemzést számítógépes adatrögzítés és adatelemzés segíti. A kapott mérési adatokat az 
Intézményi Minőségirányítási Kézikönyvben szabályozott módon rögzítjük és tároljuk. Ennek 
alapján lehetőség van több éves trendek vizsgálatára, illetve a beavatkozás tervezésére és a 
beavatkozás hatékonyságának ellenőrzésére. 

 
4.5. 2. 4. Visszacsatolás 

Az értékelési rendszer visszacsatolási szakasza a nevelőtestület minél részletesebb 
tájékoztatása és a továbblépés lehetőségeinek közös kutatása, kidolgozása. A megbeszélések 
eredményeit és az erre épülő cselekvési tervet külön dokumentumban rögzítjük. 

 
4.6. A teljesítményértékelési rendszer és a közalkalmazotti minősítési rendszer 
összhangja 
 
A Kjt. új 40. § (12) bekezdése kivételi szabályként megfogalmazza, hogy a minősítési 
rendszerre vonatkozó 40. § szabályait nem kell alkalmazni, ha törvény a munka értékelésével 
kapcsolatosan e szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapít meg a közalkalmazottak 
tekintetében, és végrehajtási rendelet a Kjt. 40. §-ának (8) bekezdésben foglaltak szerint 
meghatározza a minősítési eredménnyel való egyenértékűség feltételeit. 
 
A közoktatási intézményekben tehát nem kell alkalmazni a Kjt. 40. §-át, ugyanakkor 
figyelemmel kell lenni a Kjt. vhr. módosítására, amely meghatározza a minősítési 
eredménnyel való egyenértékűség feltételeit. 
 
A Kt. 40. §-ának (11) bekezdésének módosítása: a közoktatási intézményekben az intézményi 
minőségirányítási program részeként elkészített teljesítményértékelési rendszereket olyan 
módon kell átalakítani (amennyiben ez szükséges), hogy a teljesítményértékelés kiválóan 
alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan eredménnyel zárulhat. Ezzel 
teremtődik meg az összhang a Kjt. új 40. §-ának (8) bekezdésében foglalt minősítési szintek, 
és a Kt. által előírt teljesítményértékelési rendszer értékelési eredményei között.  
 
A Kt. 40. §-ának (11) bekezdésében szabályozott minőségirányítási programban a 
teljesítményértékelési szempontok mellett meg kell állapítani az egyes szempontok 
értékelésekor adható maximális pontszámokat is az alábbiak szerint: 
 
 a) kiemelkedő minősítés három pont, 
 b) megfelelő minősítés kettő pont, 
 c) kevéssé megfelelő minősítés egy pont, 
 d) nem megfelelő minősítés nulla pont. 
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A teljesítményértékelés eredményét a maximális pontszámnak a ténylegesen adott 
pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kell meghatározni: 
 
 a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas, 
 b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas, 
 c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas, 
 d) harminc százalék alatt alkalmatlan 
minősítést kap a közalkalmazott.  
 
Ettől eltérően a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési 
szempont értékelése nem megfelelő. 
 
Minden olyan esetben, amikor jogszabály a munka értékelése tekintetében, illetőleg 
valamely jogkövetkezmény - ideértve a munkaügyi jogvita kezdeményezésének lehetőségét is 
- alkalmazásakor minősítést említ, azon a közoktatási intézményekben 
foglalkoztatottaknál a teljesítményértékelést, illetőleg annak eredményét kell érteni. 
 
 

4.6. 1. A pedagógusok minősítése 
Iskola:  

• kategória: kiválóan alkalmas 81 % felett (504 – 630 pont) 
• kategória: alkalmas 60 % és 79 % között (378 – 503 pont) 
• kategória: kevéssé alkalmas 30 % és 59 % között (189 –377 pont)  
• kategória: alkalmatlan 30 % alatt (177 pontnál kevesebb) 

 
Óvoda: 
� kategória: kiválóan alkalmas 81 % felett (454 – 567 pont) 
� kategória: alkalmas 60 % és 79 % között (340 – 453 pont) 
� kategória: kevéssé alkalmas 30 % és 59 % között (170 –339 pont)  
� kategória: alkalmatlan 30 % alatt (170 pontnál kevesebb) 

 
A 79 % alatti teljesítményt felmutató kollégák (általános iskolai tanító/tanár esetében 503 
pont alatt, óvodapedagógus esetében 453 pont alatt) nem részesülhetnek minőségi 
munkavégzés címén kereset-kiegészítésben, illetve elismerésben. 
 

4.6. 2.  A vezetők minősítése  
 

1. kategória: kiválóan alkalmas 81 % felett (374 – 468 pont) 
2. kategória: alkalmas 60 % és 79 % között (281 – 373 pont) 
3. kategória: kevéssé alkalmas 30 % és 59 % között (140 – 280 pont)  
4. kategória: alkalmatlan 30 % alatt (140 pontnál kevesebb) 

 
A 79 % alatti teljesítményt felmutató vezetők (373 pont alatt) nem részesülhetnek minőségi 
munkavégzés címén kereset-kiegészítésben, illetve elismerésben. 
 
A magasabb vezető teljesítményének értékelésére ugyanazt a vezetői teljesítményértékelő 
lapot használjuk. Az eljárásrend is ugyanaz: a magasabb vezető értékeli saját magát, értékeli 
egy közvetlen beosztottja és a fenntartó (munkáltató) 
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4.7.  Feljegyzések kezelése 
 
 

Bizonylat Megőrzésért felelős Megőrzés 
ideje 

Egyéni vezetői értékelő lap Intézményegység- vezető 3 év 

Vezetői intézményi összesítő Intézményegység- vezető 5 év 
 

Egyéni pedagógus-értékelő lapok Intézményegység- vezető 3 év 

Intézményi összesítő: pedagógus-értékelő Intézményegység- vezető 5 év 
 

Szakszolgálatos munkatársak értékelő lapjai Intézményegység- vezető 3 év 

Szakszolgálatos intézményi összesítő Intézményegység- vezető 5 év 
 

Művészeti tagozat értékelő lapjai  Intézményegység- vezető 3 év 

Művészeti tagozat intézményi összesítője  Intézményegység- vezető 5 év 
 

Óvónők értékelő lapjai Intézményegység- vezető 3 év 

Óvónők intézményi összesítője Intézményegység- vezető 5 év 
 

Óralátogatások szempontjai valamennyi tagozaton Programfelelős 3 év 

Egyéni fejlesztési javaslatok Intézményegység- vezető 5 év 
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5. Záradék- legitimáció 

A Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Nevelési Tanácsadó és  

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Minőségirányítási Programját az  

intézmény nevelőtestülete …………………………………………. egyhangúlag elfogadta. 
            
 
 
        …………………………………… 
         Főigazgató 
 
 
 
……………………………………    …………………………………… 

Általános Főigazgató-helyettes                                                Óvoda Főigazgató-helyettes 
              
 
…………………………………    …………………………………… 

 Igazgató       Óvoda-vezető 
 
……………………………………    …………………………………… 
 Igazgató       Óvoda-vezető 
 
……………………………………    …………………………………… 
 Igazgató       Óvoda-vezető 
 
……………………………………    …………………………………… 
 Igazgató       Óvoda-vezető 
 
……………………………………    …………………………………… 
 Igazgató       Óvoda-vezető 
 
……………………………………    …………………………………… 
 Igazgató       Óvoda-vezető 
 

          

A teljesítményértékelési rendszert a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás  

………………………………..számú határozatával jóváhagyta.
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