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I. BEVEZETŐ 

A helyi, települési önkormányzatok a többszörösen módosított, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényben (továbbiakban: közoktatási törvény) meghatározottak szerint 
látják el a közoktatással kapcsolatos feladataikat. A közoktatási törvény 85. §-a alapján a helyi 
önkormányzatnak intézkedési tervet, illetve minőségirányítási programot kell készítenie. 

Az intézkedési tervben a helyi önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzattal 
közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-
előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési tervét (a 
továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) rögzíteni. 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásban 2010. július 1-jéig a fenntartók a 
közoktatással kapcsolatos feladataikat intézményi társulások (mikrotársulások) formájában 
látták el. 2010. július 1. óta a közoktatási intézmények fenntartója a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, így a korábban önkormányzati minőségirányítási 
program (ÖMIP) helyett a fenntartói minőségirányítási program (FEMIP) elnevezésű 
dokumentumban kerülnek meghatározásra a fenntartó önkormányzatok közoktatással 
kapcsolatos elvárásaik megfogalmazása. 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a közoktatási 
törvény 3.§ (2) bekezdése, a 102. § (2) bekezdés a) pontja, a 33. § (1) bekezdés b) pontja, a 
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. § 
(1) bekezdése és 4. § (1) bekezdése alapján Fodor András Óvoda, Általános Iskola, 
Alapfokú M űvészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 
Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény néven közoktatási intézményt tart fenn. Az 
intézmény alaptevékenysége alapfokú oktatás. Fenntartója Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás, irányító szerve Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa. Működésének törvényességi felügyeletét Lengyeltóti Város Jegyzője gyakorolja. 
 
Kötelező felvételt biztosító óvodai és általános iskolai körzethatárok:  
 
Fodor András Általános Iskola  

- Lengyeltóti város közigazgatási területe 
- Gyugy község közigazgatási területe 
- Hács község közigazgatási területe 
- Kisberény község közigazgatási területe 

 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Szent László Király Általános Iskolája 

- Somogyvár község közigazgatási területe 
- Somogyvámos község közigazgatási területe az általános iskola 5-8. évfolyam 

vonatkozásában 
- Pamuk község közigazgatási területe 

 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Öreglaki Általános Iskolája 

- Öreglak község közigazgatási területe 
- Pamuk község közigazgatási területe 
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Fodor András Általános Iskola és Óvoda Buzsáki Általános Iskolája és Tulipán Óvodája 
- Buzsák község közigazgatási területe  
- Táska község közigazgatási területe 

 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Lurkó 
Óvodája 

- Szőlősgyörök község közigazgatási területe 
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Lotz János Általános Iskolája és Tarkarét 
Óvodája 

- Somogyvámos község közigazgatási területe az általános iskola 1-4. évfolyam 
vonatkozásában 

 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kincsem Óvodája  

- Lengyeltóti város közigazgatási területe 
- Gyugy község közigazgatási területe 
- Hács község közigazgatási területe 
- Kisberény község közigazgatási területe 

 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tündérkert Óvodája 

- Somogyvár község közigazgatási területe 
- Pamuk község közigazgatási területe 

 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kerekerdő Óvodája 

- Öreglak község közigazgatási területe 
- Pamuk község közigazgatási területe 

 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kincsem Óvodája Hácsi Telephelye 

- Hács község közigazgatási területe 
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kerekerdő Óvodája Barátihegyi Tagozata 

- Öreglak község közigazgatási területe 
- Pamuk község közigazgatási területe 

 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Tulipán Óvodája Táskai Telephelye 

- Táska község közigazgatási területe 
 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Csalogány Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménye 
 

- A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak 
(Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény, Szőlősgyörök, Somogyvár, Öreglak, Buzsák, 
Pamuk, Somogyvámos), valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társuláshoz tartozó 
Táska község közigazgatási területe.  

 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Egységes Pedagógiai Szakszolgálata  
 

- A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak 
(Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény, Szőlősgyörök, Somogyvár, Öreglak, Buzsák, 
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Pamuk, Somogyvámos), valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társuláshoz tartozó 
Táska község közigazgatási területe.  

 
Fodor András Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézménye 
 

- A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak 
(Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény, Szőlősgyörök, Somogyvár, Öreglak, Buzsák, 
Pamuk, Somogyvámos), valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társuláshoz tartozó 
Táska község közigazgatási területe.  

 

A fenntartói minőségirányítási program a Pogányvölgyi Kistérség közoktatási 
rendszerének egészére határozza meg a fenntartó elvárásait, az egyes intézmények fenntartói 
elvárásokkal kapcsolatos feladatait, a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő más 
ágazatoknak – gyermek- és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerő-gazdálkodás, 
közművelődés, egészségügy – a kapcsolatait, valamint a fenntartói irányítás keretében 
tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét.  

A közoktatási törvény 40. §-a tartalmazza a közoktatási intézményekre vonatkozó 
működési rendet. E paragrafus alapján a közoktatási intézmények feladataik hatékony, 
törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából 
meghatározzák minőségpolitikájukat, illetve a minőségpolitika végrehajtása érdekében 
minőségfejlesztési rendszert építenek ki és működtetnek. A minőségpolitikát és 
minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézményeknek saját minőségirányítási 
programjukban kell rögzíteni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az 
intézményi minőségirányítási programnak összhangban kell állnia az önkormányzati 
minőségirányítási programmal.  

A fenntartói irányítás keretében a fenntartó (közoktatási törvény 102. §) a 
minőségirányítási programban meghatározottak szerint működteti a minőségfejlesztés 
rendszerét.  

A minőségfejlesztési rendszer működtetése a PDCA ciklus, vagyis a folyamatos 
fejlesztés alkalmazását jelenti a közoktatási intézmények vonatkozásában, melynek lépései: 

Tervezés (Plan): Az önkormányzati intézkedési terv, helyi nevelési-pedagógia program 
elkészítése. 

Végrehajtás (Do): Az intézmények a pedagógiai programjukban megfogalmazott 
célkitűzéseik elérése érdekében – a fenntartó által jóváhagyott - saját 
minőségirányítási programjuk, illetve dokumentumaik alapján végzik 
feladataikat. 

Ellenőrzés (Check): A fenntartó az intézkedési tervében és minőségirányítási programjában 
rögzítettek alapján ellenőrzi az intézmények tevékenységét. 

Beavatkozás (Act): Az ellenőrzést követő értékelések eredményeképpen – annak 
érdekében, hogy az intézmények az önkormányzati intézkedési 
tervben, illetve az intézményi nevelési-pedagógiai programban 
rögzített célokat még jobban megközelítsék – következtetések 
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levonását, intézkedések megtételét várja el az intézményektől. Az 
intézkedések tervezésével, végrehajtásával és ellenőrzésével 
kapcsolatban folyamatosan beszámoltatja az intézményvezetőket. 

 
Ma már nem pusztán a törvényi kötelezettség motiválja azoknak a fenntartói 

célkitűzéseknek a megvalósítását, melyek elengedhetetlen elemei a helyi oktatásfejlesztési 
stratégiák kidolgozása, a helyi közösségek oktatási elvárásainak felmérése, az oktatás 
résztvevőinek bevonása a helyi döntéshozatalba, valamint az oktatásirányítás és az 
intézmények minőség alapú önértékelése.  

 
A fenntartó számára alapvető érdek, hogy minden gyermek számára biztosítsa annak 

lehetőségét, hogy minőségileg garantált, a megfelelő fejlődés esélyét biztosító oktatási – 
nevelési ellátáshoz jusson, valamint, hogy az egyes intézményekben folyó munka színvonala, 
hatékonysága a szülők, a fenntartó, a helyi társadalom számára egyaránt átlátható legyen. 
 
A fenntartói minőségirányítás irányelvei: 
 
• Tekintettel van az összes érintett elvárásaira és elégedettségére. 
• Tiszteletben tartja az intézmények pedagógiai munkájának szakmai sajátosságait, 

autonómiáját. 
• Figyelembe veszi az intézmények neveltjeinek eltérő szocio-kulturális hátterét, a 

pedagógiai hozzáadott érték hosszú távú megtérülését. 
• Értékelési rendszere ellenőrzésen és intézményi önértékelésen alapuló, fejlesztő célú 

(PDCA), egyensúlyt teremt a kimeneti- és a folyamatszabályozás között. 
• Egyszerre képes a minőség, illetve a pedagógiai és pénzügyi hatékonyság kérdéseit 

kezelni. 
• Egységes, nyilvános, kiszámítható és következetesen alkalmazott ellenőrzési – értékelési 

rendszer segítségével minősíti intézményeit és határozza meg a fejlesztendő területeket. 
 

A fenti irányelvek egyaránt érvényesek a fenntartói és az intézményi szintű 
minőségirányítói rendszerek működtetésére. A minőségfejlesztésnek e két szintje szervesen 
egymáshoz kapcsolódik, támogatva a közös helyi nevelési- és oktatási célok eredményes 
megvalósítását. 
 

A partnerközpontú működés minden minőségfejlesztési rendszer alapeleme. Az 
eredményesség, vagy a színvonal általában külső elvárásokhoz (rendeletek, központi mérések, 
stb.) való alkalmazkodást jelent, a minőség elsősorban a felhasználók igényeinek 
megismerését és kielégítését szolgáló helyi kezdeményezés nyomán jön létre. 
 
A partnerközpontú működés legfontosabb elemei: 
 
• A szolgáltatások igénybevevői és nyújtói az őket érintő döntések előtt betekintési, 

véleményezési jogosítványokat kapnak. 
• Az elvárások feltárása minden esetben a szolgáltatást nyújtó (fenntartó, intézmény) 

feladata, s ez megnöveli a fenntartói felelősséget az intézményi folyamatok rendszeres 
mérése, javítása és az átjárhatóság biztosítása terén. 

• Külön figyelmet érdemel a tágabb és az iskolahasználók közvetlen környezetének 
kapcsolata. Gyakori ellentmondás, hogy míg a fenntartói döntésekben a tágabb környezet 
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ítélete játszik meghatározó szerepet (tantervi előírások, oktatáspolitikai koncepciók, stb.), 
addig a konkrét közoktatási intézménnyel kapcsolatos elvárásokat a helyi szakmai, civil 
fórumok más perspektívában érzékelik. Egy helyi környezet akkor tudja jól artikulálni 
pedagógiai, szakmai igényeit, ha a párbeszéd formális csatornái biztosítottak, akár 
önmaguk által létrehozott szervezet által.  

• Egyre jobban érzékelhető, hogy növekednek az ellentmondások a közoktatási folyamat 
végén jelentkező eredmények, valamint a „fogadó környezet” (általános iskola, 
középiskola, felsőoktatás, munkaerőpiac) elvárásai között. Az ellentmondások 
csökkentését csak az a közoktatási intézmény és fenntartó tudja biztosítani, amelyik 
ezeket a problémákat folyamatosan vizsgálja, értékeli és ennek eredményei alapján, 
valamint a jogszabályi lehetőségek mentén beavatkozik 

 
Az intézmények pedagógiai munkájának szakmai sajátosságai 
 
Közoktatási intézményeinkben egyre markánsabban jelennek meg az egyes intézménytípusok 
alapfeladataiból következő standard minőségjegyek, melyek a gyerekektől, a tanulóktól, az 
intézmény feltételeitől függetlenül bizonyos normákhoz viszonyítanak. 
 
A fenntartó önkormányzatok prioritásai – minőségügyi alapelvei és minőségi céljai – a helyi 
minőségi elvárásokat fogalmazzák meg, melyeket a MIP-ben (Minőségirányítási Program) 
meghatározottak szerint kíván ellenőrizni, mérni és értékelni. Mindkét elvárás-rendszer 
szükséges egy közoktatási rendszer működtetéséhez A települések intézményeinek ismerniük 
kell e két (standard és helyi) minőséget és el kell fogadniuk, hogy ezek meglétét, mértékét 
számon kérik tőlük.  
 
Intézményeink bizonyos paraméterek mentén eltérő környezetben, más és más szakmai 
(személyi) és tárgyi feltételek között működnek. Ennek következtében (megfogalmazott vagy 
látens) speciális intézményi minőségképpel, szakmai hitvallással rendelkeznek. Ezt az 
intézmények helyi nevelési és pedagógiai programjaik megalkotása során írásban is 
rögzítették. Ezért a minőségirányítási rendszer minden szintjének figyelembe kell vennie 
a pedagógiai hozzáadott érték sajátos teljesítményeit , vagyis az adott lehetőségek, 
pedagógiai háttérváltozók (bemenet) mentén megítélt kimeneti eredményeket. 
 
A Fenntartói Minőségi Irányítási Programunknak tehát nem csupán azt kell világosan 
megfogalmaznia, hogy mi a minőség az adott területen, hanem azt is, hogy annak elérésében 
kikre, illetve miben számíthat segítségre az intézmény.  
 
A települési mérési- értékelési koncepció a kimeneti teljesítmények mérése mellett törekszik a 
hozzáadott érték megállapítására, illetve az intézmények ilyen szemléletű megítélésére. 
 

II. A KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI RENDSZER 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás – a hatályos Társulási Megállapodás értelmében – a 
következő kötelező és önként vállalt feladatok ellátásáról gondoskodik: 

Törvényi kötelezettségből adódó feladatok: 

� óvodai nevelés-oktatás 
� alapfokú nevelés-oktatás 
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� a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű 
gyermekek és tanulók ellátása 

Önként vállalt feladatok: 

� alapfokú művészetoktatás 
� szakszolgálati feladatok 
� szakmai szolgáltatás 

A feladatok ellátása érdekében a Társulás a következő intézményrendszert működteti: 

ÓVODAI ELLÁTÁS  

 
 Intézmény neve Intézmény címe 
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 

8699 Somogyvámos, Csepregi u. 5. 

7. Fodor András Általános Iskola és Óvoda 
Kincsem Óvodája Hácsi Telephelye 

8694 Hács, Fő u. 31. 

8. Fodor András Általános Iskola és Óvoda 
Kerekerdő Óvoda Barátihegyi Tagozata 

8697 Öreglak, Április 4. utca 18. 

9. Fodor András Általános Iskola és Óvoda 
Tulipán Óvodája Táskai Telephelye 

8696 Táska, Arany János u. 2. 

 
 

ÁLTALÁNOS  ISKOLAI  ELLÁTÁS  

 
 Intézmény neve Intézmény címe 
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. 

4. Fodor András Általános Iskola és Óvoda 
Buzsáki Általános Iskolája 

8695 Buzsák, Fő tér 2. 

5. Fodor András Általános Iskola és Óvoda 8692 Szőlősgyörök, Iskola u. 1. 
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Gárdonyi Géza Általános Iskolája 

6. Fodor András Általános Iskola és Óvoda 
Lotz János Általános Iskolája 

8699 Somogyvámos, Csepregi u. 5. 

 

ALAPFOKÚ M ŰVÉSZETOKTATÁS  
 
 Intézmény neve Intézmény címe 

1. Fodor András Általános Iskola és Óvoda 
Csalogány Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménye 

8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 5. 

 
 

EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI  
 
 Intézmény neve Intézmény címe 
1. Fodor András Általános Iskola és Óvoda 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 
8693 Lengyeltóti, Tűzoltó u. 8. 

 
 

PEDAGÓGIAI -SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSI  
 
 Intézmény neve Intézmény címe 
1. Fodor András Általános Iskola és Óvoda 

Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézménye 
8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15. 

 
 
 

III. FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK, ÉS EZEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 
INTÉZMÉNYI FELADATOK  

 

III.1. Fenntartói alapelvek és min őségi célok 
 

A Társulás fontosnak tartja, hogy valamennyi korcsoport számára elérhetővé tegye és 
biztosítsa a közoktatáshoz való hozzájutás lehetőségét, a minőségi ellátást az óvodától az 
általános iskoláig. A fenntartó elkötelezettségét a következő alapelvekben nyilvánítja ki: 
 
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:  
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• 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. 

 
Célunkat akkor értük el, ha  
 
� 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. 

 
2. A tankötelezettségi életkor-határokban mutatkozó eltolódások indokolják az óvoda-

iskola kapcsolat erősítését, és a bölcsődei felügyelet 4 éves korig történő biztosítását. 
 
Min őségi cél: 
 

• Az igénylő családok és a rászoruló gyermekek számára a bölcsődei ellátás biztosítása 
a gyermek 4 éves koráig. 

• A hátrányos helyzetű gyermekcsoportok körében az óvodáztatás kiterjesztése a 
későbbi iskolai sikerességet javítani hivatott önkormányzati stratégia meghatározó 
elemévé lesz. 

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

• Formalizálttá váljék az óvoda- iskola szakmai párbeszéde. 
 
Célunkat akkor értük el, ha 
 
� 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. 

 
3. Az általános iskolai képzés első négy évfolyamának elsődleges feladata az alapkészségek 

elsajátításának a tanulók képességeihez mért optimális biztosítása. 
 
Min őségi cél: 
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• 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. 

 
Célunkat akkor értük el, ha 
 
� 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. 
 
4. 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 képességkibontakoztató felkészítés és az integrációs fejlesztés helyi dokumentumainak 
kidolgozása az OM kiadott irányelvei szerint. 

 
Célunkat akkor értük el, ha  
 
� Az intézmények kidolgozták a 2011/2012-es tanév kezdetéig mérhető célokat megvalósító 

képességkibontakoztató- és integrációs programjaikat, s a pedagógiai munka ennek 
alapján folyik. 

� Az intézmények cigány etnikai fejlesztő programja az irányelveknek megfelelően 
2011/2012-es tanév kezdetéig átdolgozásra, illetve bevezetésre került. 

� Mérhetően javult az intézmények roma és hátrányos helyzetű tanulók esélyhátrányának 
mérséklése érdekében kifejtett kompenzáló tevékenysége. 

 
5. 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: 
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A nyelvi képzés települési szintű szakmai és finanszírozási koncepciójának elkészítése a 
szakmai munkaközösség bevonásával. 
 
Célunkat akkor értük el, ha  
 
� 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 nyelv-vizsgával 
rendelkező tanulók száma. 

 
6. Az önkormányzatok arra törekszenek, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók 

lakóhelyükön vagy annak közelében, családjukban élve részesüljenek a képességeiknek 
és érdekeiknek megfelelő oktatásban, képzésben, mely javítja társadalmi 
beilleszkedésüket. 

 
Min őségi cél: 
 
• Az óvodapedagógusok továbbképzéseken szerezzék meg azokat a kompetenciákat, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy a minél előbb felismerhetők, diagnosztizálhatók 
legyenek a sajátos nevelési igényű gyermekek, és minél korábban megkezdődhessen 
szakember felügyelete melletti korai fejlesztésük. 

• Az oktatásban való integrált részvétel feltételeinek a biztosítása. 
• A pedagógusok fejlesztő pedagógiai továbbképzésének támogatása, ösztönzése, az 

integrált nevelési szemlélet erősítése az intézményekben. 
• Formalizált szakmai együttműködés a lengyeltóti gyógypedagógiai intézménnyel. 
 
Célunkat akkor értük el, ha  
 
 
� A sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztése már az óvoda középső csoportjában 

megkezdődik. 
� A településeinken élő sajátos nevelési igényű – de nem 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. 
� A helyi gyógypedagógiai intézménnyel formalizált együttműködés jön létre.(Csalogány 

Általános Iskola és Diákotthon) 
 
7. Az önkormányzatok gondoskodnak a sajátos nevelési igényű, és az egyéb hátrányok 

miatt rászoruló gyermekek számára a szakszolgálati intézményrendszer megfelelő szintű 
igénybevételéről. (logopédus, gyógytestnevelő, nevelési tanácsadás, korai fejlesztés) 

 
Min őségi cél: 
 
• Az intézmények és a segítő hálózat kapcsolatainak erősítése, a kapcsolattartás 

eredményesebb formáinak kimunkálása és bevezetése. 
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Célunkat akkor értük el, ha 
 
� Minden különleges gondozási igényű gyermek fejlesztéséhez megfelelő szakembert tudunk 

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

 
8. Az esélyegyenlőség elvének érvényesítése a település közoktatási intézményeiben és 

valamennyi kapcsolódó területen. 
 
Min őségi cél: 
 
• Az esélyegyenlőség biztosításában a legnagyobb szerepe az óvodának, illetve 

alapkészségek elsajátításának van, ezért az óvodai és 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. 

• 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. 

 
Célunkat akkor értük el, ha 
 
� Az iskolák pedagógiai programjainak igényesen kidolgozott része a tanulók folyamatos 

továbbhaladásának elősegítése az első négy évfolyamon, az 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. 
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� Az együttműködő intézmények kapcsolattartását, feladatmegosztását, kötelezettségeit 
eljárásrend szabályozza, amely az intézmények helyi minőségfejlesztési programjában 
részletes kidolgozásra kerül. 

 
9. Az intézmények szakmai önállóságának megőrzésével „szigorítani”, következetessé kell 

tenni a fenntartói döntések végrehajtását, a hozzáadott érték figyelembevételével kell 
racionalizálni az intézmények költségvetési támogatását, rendszeressé kell tenni 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 tanügyigazgatási fegyelmét. 
• A fenntartó kidolgozza az ellenőrzési –értékelési rendszer adatainak figyelembe vételét az 

intézmények költségvetési támogatásakor. 
• Az intézmények számára biztosítva legyenek a stabil és színvonalas működés 

körülményei. 
• 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 és kikényszerítse, hogy intézményei szorosan együtt működjenek más 

ellátó és szolgáltató szervezetekkel.  
 
Célunkat akkor értük el, ha 
 
� Bevezetésre került a minden intézményre és minden vezetőre egységesen érvényes 

értékelési rendszer, amely kiemelten veszi figyelembe a pedagógiai hozzáadott értéket, az 
intézmények tanügyigazgatási 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. 

 
10. Az alapfokú művészetoktatást az önkormányzati alapítású művészeti iskolában 

biztosítjuk. 
 
Min őségi cél: 
 

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

 
Célunkat akkor értük el, ha 
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� 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. 

 
 
 

Összefoglalva: 
 

Min őségpolitikánk célja olyan közoktatási intézményrendszer működtetése, amely  

� a törvényi kötelezettségből adódó és az önként vállalt feladatait a lakosság 
megelégedésére látja el, 

� állampolgári jogon biztosítja a településen élő 3-14 éves gyermekek, fiatalok számára 
a nevelési-oktatási folyamatban való teljes körű részvétel lehetőséget, 

� az eltérő képességű gyermekek és fiatalok számára biztosítja az integrált nevelést, 

� biztosítja a sajátos nevelési igény, a hátrányos gazdasági-, kulturális-, szociális helyzet 
felismerését és a sajátos igényeknek megfelelő egyéni foglalkozást, fejlesztést, 

� a rendelkezésére álló erőforrásokat a leghatékonyabban használja fel. 

 

III.2.  Intézményi feladatok  

III.2.a)  Óvodai ellátás 

Az óvodai intézményrendszer egészének feladata: 

• 3-8 éves korosztály óvodai ellátása az Országos Óvodai Alapprogramban (Nevelési 
Program) megfogalmazottak alapján. 

• Minden rászoruló gyermek óvodai elhelyezésének biztosítása 3 éves kortól 

• Integrált nevelés megvalósítása mind a sajátos nevelési igényű gyermekek, mind a 
hátrányos körülmények között élő gyermekek esetében. 

• Az óvodáztatás kiterjesztése a hátrányos helyzetű gyermekcsoportok körében, az 
eredményes felzárkóztatáshoz szükséges intézményi keretek megteremtése.  

• A szociokultúrális környezetből adódó hátrányok kompenzálása, hátrányos helyzetű 
gyermekek felzárkóztatása. 

• Cigány kisebbségi nevelés magyar nyelven 
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• A gyermekek egyéni képességeihez igazodó differenciált fejlesztés, tehetséggondozás, 
felzárkóztatás, szükség esetén fejlesztőpedagógus alkalmazása. 

• Preventív gyermekvédelem, a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermekek 
felkutatása, segítése. Az óvodáztatáshoz kapcsolódó szociális, gyermekvédelmi és 
családtámogatási rendszer célzott, hatékony működtetése. 

• Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, egészséges életmódra nevelés 
hangsúlyozása. 

• A szülői igények és a szülők elégedettségének folyamatos mérése. 

• Logopédiai szolgáltatás biztosítása 

• Iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint elérése 

• Mozgásfejlesztés, mozgásterápia lehetőségének biztosítása 

III.2.b)  Alapfokú nevelés-oktatás 
 

Az általános iskola intézményrendszerének feladata: 

• 6-18 éves korosztály oktatásának, nevelésének biztosítása 8 évfolyamos képzés 
keretében, a Nemzeti Alaptanterve épülő helyi pedagógiai programok alapján 

• Zene-, tánc-, képzőművészet-oktatás lehetőségének biztosítása 

• Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának segítése 

• Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása 

• Logopédiai szolgáltatás biztosítása 

• Mozgás, hallás, látássérült gyermekek esetében az integrált oktatás lehetőségének 
biztosítása 

• Gyógytestnevelés lehetőségének biztosítása 

• Fejlesztő pedagógus biztosítása intézményenként 

• Napköziotthoni és tanulószobai ellátás biztosítása 

• A tanulók és szüleik igényének, elégedettségének folyamatos mérése 

• Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás lehetőségének biztosítása 

• Iskolapszichológiai ellátás biztosítása 

• Mozgásfejlesztés, mozgásterápia lehetőségének biztosítása 

• A tanulók egyéni képességeihez igazodó differenciált fejlesztés/terápia, 
tehetséggondozás biztosítása 
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IV.  A KÖZOKTATÁS RENDSZERÉNEK ÉS A KÖZOKTATÁST ÉRINTŐ 
MÁS ÁGAZATOK KAPCSOLATAI 

 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa közoktatási feladatainak 
hatékony ellátása érdekében a közoktatást érintő más ágazatokkal az alábbi kapcsolatrendszert építi ki 
és működteti:  
 

T
er

ül
et

 

Intézmény Intézményi 
kapcsolattartó 

Kapcsolat 
tartó 
elérhetősége 

Fenntartó 
részéről 
kapcsolattartó 

Az együttműködés 
területei 

Az 
együttműködés 
formája 

Iskolaorvosi 
hálózat 
Gyermekfogászat 

Települési 
Védőnői Szolgálat 

Intézmény-
vezetők, 
gyermek- és 
ifjúságvédelmi 
felelősök, 
osztályfőnök 

 

�A rendszeres 
egészségügyi ellátás 
megszervezésének, 
működtetésének 
segítése óvodában, 
iskolában a 26/1997. 
(IX.3.) NM rendelet 
2.  sz. mell. és a Ktv. 
41§ (5.) bek. alapján 
�Tanulók 
továbbtanulás előtti 
vizsgálata, táborozás 
előtti orvosi vizsgálat 
�Tisztasági- és 
élősködő vizsgálat 
�A PP egészség-
nevelési 
célkitűzéseinek 
megvalósításában 
való aktív közre-
működés  
�Felvilágosító elő-
adás gyerekeknek, 
szülőknek 

�Éves ütemterv 
készítése az 
egészségügyi 
vizsgálatokról, 
védőoltásokról; 
�Feladatmegosz 
tás, felelősségek 
rögzítése 
�Éves 
gondozási terv 
egyeztetése az 
intézmény-
vezetőkkel  
�Eseti 
együttműködés 

Gyermek-
pszichiátria 

Gyermekvédel
mi felelős 

 �Egyéni gondozás �Közvetett 

ÁNTSZ  
Intézményveze
tő 

 

�Intézmények  
Közegészségügyi 
megfelelőségének 
vizsgálata 

�Az ÁNTSZ 
munkaterve 
szerint.  
�Eseti 
együttműködés 

Foglalkozás- 
egészségügyi 
Szolgálat 

Intézményvezető  

A jegyző által 
megbízott 
hivatali 
dolgozó; 
Családsegítő 
és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 
dolgozói 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Települési 
Ellátó 
Szervezet 
vezetője 

�Dolgozók 
egészségügyi 
alkalmassági vizsgálata 

�Szerződés 
szerint 

E
gé

sz
sé

gü
gy 

Vöröskereszt 

Intézmény-
vezetők, 
gyermek- és 
ifjúságvédelmi 
felelősök, 
osztályfőnökök 

 

Jegyző által 
megbízott 
hivatali 
munkatárs 

�A véradásról, első-
segélynyújtásról, 
karitatív szerepről 

�Megállapodás 
szerint, 
osztályfőnöki 
órákon, tanórán 
kívüli keretben 
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Bölcsőde 

Igazgató-
helyettes, 
Gyermekvédelmi 
felelős 

 Bölcsődevezető 
�Korai gondozás a 
hátrányos helyzetű 
gyermekek fejlesztésére 

�A Családsegítő- 
és Gyermekjóléti 
Szolgálattal 
együttműködve 

Családsegítő- és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 
 

Igazgató 
Gyermekvédel
mi koordinátor 

 

 

�A hátrányos és 
veszélyeztetett 
gyermekek 
felkutatása, nyilván-
tartásba vétele 
�Környezettanulmányo
k készítése,  
�A család- 
gondozása; a szociális 
háló kiterjesztése 
védelembevétel 

�Intézményi 
gyermekvédelmi 
felelősök fóruma 
�Napi munka-
kapcsolat az 
intézményi 
gyermekvédelmi 
felelősökkel 

Önkormányzat 
szociális ügyekkel 
foglalkozó 
csoportja 

Szociális 
ügyekért 
felelős 
munkatárs; 
gyermekvédel
mi felelősök, 
intézményvezet
ők 

 
�Szociális segélyek 
folyósítása 

�Kérelmek elő-
készítése 
döntés-re. 
� Képviselő-
testületi, 
bizottsági 
döntések 
végrehajtása 

Gyermek-
étkeztetési 
alapítvány 

Gyermekvédel
mi felelősök 

 �Pályázatok 
�Eseti 
együttműködés 

Gyámhivatal 
 
Hivatalvezető 

 
�Gyermek-
elhelyezési ügyek 

�Személyre 
szólóan 

G
ye

rm
ek

- 
és

 if
jú

sá
gv

éd
el

em
 

Rendőrség Ifjúságvédelmi 
referens  

 
 
 
 
Jegyző által 
megbízott 
hivatali 
dolgozó 
 
Intézményi 
gyermek-
védelmi 
felelősök 

�Drog és 
bűnmegelőzés  
�DADA program 

�Osztályfőnöki 
órákon 

Polgármesteri 
Hivatal  

Gyermekvédel
mi felelős; 
 

 

Hivatali 
ügyintéző 
TESZ 
munkatársa 

�A szociális háló 
kiterjesztése; a 
szociális ellátó-
rendszer működtetése 

�Információs 
rendszer 
kialakítása, 
adatbázis 
készítés, együtt-
működés az 
intézményekkel 

Cigány 
Kisebbségi 
Képviselője, 
szószóló 

Intézmény-
vezetők, iskolai 
projekt-
felelősök 

  

�Cigány kisebbségi 
kulturális program 
működtetése az 
óvodában 
�A gyermekek, 
tanulók esélyeinek 
biztosítása 

�Nevelési / Pe-
dagógiai prog-
ram, helyi tan-
terv véleménye-
zése,  
�Részvétel 
partneri elége-
dettség, igény-
mérésben 

Alapítványok igazgató  jegyző 
�Alapító okirat 
szerint 

�Alapító okirat 
szerint 

Sz
oc

iá
lp

ol
iti

ka
 

Vöröskereszt 
Helyi 
Vöröskeresztes 
aktivista 

 Jegyző 

�Egészségnevelési 
programok 
�segélyakciók 
koordinálása 

�Együttműkö-
dés csoportve-
zetőkkel, osz-
tályfőnökökkel 
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Művelődési Ház 
és Könyvtár 

Intézmény-
vezetők; 
Szabadidő-
szervező, 
annak 
hiányában az 
igazgató-
helyettes és a 
diákönkormányz
atot segítő 
pedagógus. 
Eseti 
rendezvényekn
él a szervező, 
illetve a 
csoportvezető 
pedagógusok 

 Szervezési, 
pályázati és 
sportügyintéző, 
illetve a 
jegyző által 
megbízott 
hivatali 
dolgozó. 
A képviselő-
testület 
illetékes 
bizottságának 
elnöke. 

�Gyerekek, tanulók 
napközbeni és szün-
idei ellátása;szabad-
idő hasznos eltöltésé-
nek megszervezése;  
�könyvtári 
kutatómunkák, 
�Önálló ismeretszer-
zés,tehetséggondo-
zás, olvasóvá-nevelés, 
�Könyvtári órák, 
rendhagyó 
irodalomórák; 
�Települési rendez-
vények szervezése; 
�Közéletiségre 
nevelés színtere 

�Napi kapcso-
lattartás.  
�Eseti együtt-
működés. 
�Beszámoló a 
testület illetékes 
bizottságának és 
a képviselő-
testületnek. 
�Az intéz-
ményvezetők 
évértékelő be-
számolóikban 
értékelik az 
együttműködés 
tartalmát, 
eredményességét. 

K
öz

m
ű

ve
lő

dé
s 

Oktatási-Művelő-
dési, Ifjúsági és 
Sport Bizottság  

Bizottsági 
elnök és 
polgármester;  

 Jegyző ill. az 
általa meg-
bízott személy 
(aljegyző) 

�Tájékoztatók, be-
számolók 
Tervek, igények elvá-
rások megbeszélése. 

�Önkormány-
zati munkaterv 
szerint évi egy-
két alkalom. 

Területi és 
Somogy Megyei 
Munkaügyi 
Központ 

Ügyvezető; 
Intézményi 
pályaválasztási 
felelősök  
és 8-os 
osztályfőnökök 

 Gazdasági 
munkatárs 
 

�Munkanélküli 
közhasznú munkaerő 
közvetítése 
(szakképzetlen 
munkaerő) 
�A pályaválasztás 
segítése 

�Eseti 
együttműködési 
megállapodások 
szerződések 
alapján  
�Állásbörze  
Pályaválasztási 
bemutatók, 
pályaalkalmassá
gi szűrés 

M
un

ka
er

ő
-g

az
dá

lk
od

ás
 

Képviselő-
testület 

Polgármester  Jegyző �Az intézményi 
dolgozói létszám 
meghatározása 
�Humán-erőforrás 
fejlesztés 
�Intézményvezetői 
pályázatok kiírása, 
döntéshozatal 
 
 

�Jogszabályok 
nak megfelelően 
formalizált 
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V. A FENNTARTÓI ELLENŐRZÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK RENDJE 

A fenntartói irányítás keretében a fenntartó (közoktatási törvény 102. §) a minőségirányítási 
programjában meghatározottak szerint működteti a minőségfejlesztés rendszerét, továbbá 
rendszeresen – ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként legalább egy 
alkalommal – ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, 
hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a 
gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése 
érdekében tett intézkedéseket. A közoktatási intézmények ellenőrzését a közoktatási törvény 
107. §-a szabályozza. E törvény értelmében közoktatási intézmény szakmai ellenőrzésében - a 
(2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel - az vehet részt, aki szerepel az Országos 
szakértői névjegyzékben. 

Az ellenőrzések és értékelések célja azt biztosítani, hogy az intézmények működése 
megfeleljen a 

• törvényi előírásoknak (mind a működés, mind a gazdálkodás tekintetében); 

• a fenntartói intézkedési tervben és minőségirányítási programban meghatározott 
céloknak; 

• az intézmény pedagógiai-, nevelési programjában kitűzött céloknak; 

• eredményesség, hatékonyság követelményeinek. 

Az ellenőrzések alapján értékeli az intézmények tevékenységét, meghatározza a fejlesztéshez 
szükséges feladatokat. 

 

V.1. A szakmai ellen őrzés eszközei: 

 
1. Éves munkaterv ellenőrzése a tanév elején 

Ellenőrzés célja: egyrészt tájékozódás az intézmények éves programjáról, másrészt 
annak ellenőrzése, hogy az intézmények beépítették-e munkatervükbe a következő 
tartalmi elemeket: 

� partnerközpontú működésből, partneri elégedettségvizsgálat, 

� irányított önértékelés, 

� a tanulói mérések, illetve  

� külső szakértői ellenőrzések eredményeiből adódó intézkedések végrehajtása; 

� a pedagógiai-nevelési program célkitűzéseiből az aktuális tanévre vonatkozó 
feladatok. 

A munkaterv elkészítéséhez a fenntartó képviselője további tartalmi, esetleg formai 
szempontokat is kiadhat.  

A munkaterv beadásának határideje: minden tanév szeptember 15. 
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A munkatervek ellenőrzéséért felelős: a jegyző által megbízott hivatali munkatárs. 

Az ellenőrzés eredményéről az érintett felelősök feljegyzést készítenek, és ez alapján 
az esetleges hiányosságról személyes szóbeli visszajelzést adnak az intézmény-
vezetőknek. 

 

2. Év végi intézményvezetői beszámoló 

Ellenőrzés célja:  

� adatszolgáltatás a tanév statisztikai adatairól, teljesítménymutatóiról, 

� fenntartói visszajelzés lehetőségének megteremtése  

o a fenntartói elvárások, 

o a nevelési-pedagógiai programban rögzített célok, 

o az éves munkaterv, ezen belül kiemelten a folyamatos fejlesztés 
(intézkedési tervek) teljesítéséről. 

A beszámoló elkészítéséhez a települési jegyző segédanyagot adhat ki, amely az 
ellenőrzés céljainak megfelelően tartalmazza a beszámoló évenként változó 
szempontjait. 

A beszámoló beadásának határideje: minden év június 30. 

A beszámolók szakmai értékelését a jegyző által megbízott vagy felkért személy 
végzi. Az értékelés eredményéről az érintett felelősök feljegyzést készítenek.  

A beszámolókban szereplő adatokról a fenntartó megbízottja települési szintű 
összegzést készít, melyet ismertet az intézményvezetőkkel és a Képviselő-
testületekkel.  

Az egyes intézmények munkájára vonatkozó visszajelzést az intézményvezetővel 
történő személyes megbeszélésen a jegyző vagy az általa kijelölt felelős adja. 

 

3. Tanulói tudás mérések 

Az általános iskolákban folyó oktatómunka folyamatos fejlesztése érdekében a 
fenntartó külön ütemterv szerint tanulói tudás-méréseket végeztet. 

A tanulói mérések célja: mérési szakemberek bevonásával elkészített és az 
intézményekben egységesen alkalmazott mérőeszközök segítségével visszajelzés 
nyújtása a tantestületeknek az iskolában tanuló diákok ismeret-, készség- és 
képességszintjéről, ismeret-alkalmazási képességéről. 

A mérések előkészítése, megszervezése, a mérési eredmények feldolgozása, az iskolák 
feladata. A visszajelzésnek valamennyi évfolyamon június 30-ig meg kell történnie. 

 

4. Intézményi (irányított) önértékelés  

Az intézmények szakmai ellenőrzésének kiemelt eszköze az intézményi (irányított) 
önértékelés. Az irányított önértékelés elnevezés azt fejezi ki, hogy az intézmény olyan 
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önértékelést végez, amelynek a kereteit – kötelező jellegét, tartalmi szempontjait, az 
eredményekről és a követő intézkedésekről való beszámolási kötelezettséget – a 
fenntartó a minőségirányítási programjában határozza meg.  

Az irányított önértékelés célja: minden intézmény a fenntartói elvárások, illetve saját 
nevelési-pedagógiai programja célkitűzései ismeretében rendszeresen, tényekre 
alapozva mérje fel és állapítsa meg saját erősségeit, fejlesztendő területeit, és ennek 
eredményeképpen jelölje meg a szükséges beavatkozásokat, fejlesztéseket. Az 
irányított önértékelés területei: 

1) az intézmény jellemző tulajdonságai, adottságai, ezen belül különösen: 
a) a vezetés szerepe a szervezeti kultúra fejlesztésében,  
b) az intézmény stratégiájának meghatározása és megvalósítása,  
c) a meglévő folyamatok szabályozottsága,  
d) a szabályozási rendszer teljes körűsége,  
e) az erőforrások figyelembevételének módja,  
f) a partneri (kisgyermeki, tanulói, szülői, pedagógusi, fenntartói stb.) 

igények figyelembevételének módja.  

2) az intézmény által elért eredmények, ezen belül különösen:  
a) a munkatársak bevonásának mértéke,  
b) a folyamatos fejlesztés eredményei,  
c) a partnerek (kisgyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok, fenntartók stb.) 

elégedettsége,  
d) a szabályozási rendszer bevezetettsége, az alkalmazás hatékonysága,  
e) a szervezeti kultúra fejlesztésének eredményei,  
f) a kitűzött célok elérése, megvalósítása,  
g) az erőforrások felhasználásának hatékonysága. 

Az irányított önértékelés minden intézményben a dolgozók minél szélesebb körének 
bevonásával történő adatgyűjtést, elemzést, feldolgozást, értékelést, következtetések 
levonását, célok kitűzését, intézkedések megtervezését jelenti. Javasolt eszköze a 
Közoktatás Minőségéért Díj (KMD) Önértékelési Modellje.  

 
Az irányított önértékelés lebonyolításának intézményi szabályait az intézménynek 
saját minőségirányítási programjában kell kidolgoznia. 
Az irányított önértékelés ütemezésének szempontjai: 

a) 4 év alatt minden intézmény sorra kerüljön, és lehetőség szerint az önértékelés 
az igazgatói megbízatás utolsó évére, vagy az azt megelőző évre essék, 

b) az elosztás egyenletes legyen, 
c) egy intézményre kétszer csak különösen indokolt esetben kerüljön sor. 
 

Az irányított önértékelés ütemtervét az intézményi MIP tartalmazza.  
Az ütemtervet a fenntartóval egyeztetni kell. Az irányított önértékelést követően az 
intézmény vezetője összefoglaló jelentést készít a fenntartó számára. 
Az összefoglaló jelentés tartalmazza: 
a) az önértékelés eredményét, 
b) a fenntartói elvárások és a saját nevelési-pedagógiai program célrendszeréhez 

viszonyított intézményi erősségeket, fejlesztendő területeket, 
c) az intézmény fejlesztési célkitűzéseit, az egyes célkitűzésekhez készített 

intézkedési tervet. 
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A leadott összefoglaló jelentést a képviselő-testületek a nevelőtestületek és az érintett 
partnerek részvételével folytatandó nyilvános képviselő-testületi ülésen értékelik. 

Az intézményvezető felelőssége az irányított önértékelésből adódó intézkedési tervek 
beépítése a következő tanévek éves munkatervébe. 

5. Külső szakértő által végzett szakmai ellenőrzés 

 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az intézmények 
munkájának szakmai ellenőrzése érdekében független szakértőtől, vagy szakértő 
csoporttól külső szakmai ellenőrzést rendelhetnek meg. 

Az ellenőrzés célja: a települések oktatási rendszerétől független szakértő bevonásával 
vizsgálni: 

� az intézmény működésének törvényességét, 

� az intézmény működésének hatékonyságát, gazdaságosságát, 

� a fenntartói elvárások, illetve a helyi nevelési-pedagógiai program elvárásai 
teljesülésének mértékét, 

� az intézmény irányított önértékelési rendszerének és a nevelési-pedagógiai 
program összhangját, 

� az utolsó irányított önértékelés lebonyolításának és az irányított önértékelés 
dokumentációjának összhangját. 

 
A szakértői ellenőrzések 4 éves ütemterv alapján zajlanak. Az ütemtervet a 
székhelytelepülés szerint illetékes jegyző megbízottja készíti el. Az ütemtervet az 
intézményekkel ismertetni kell. 

A szakértői jelentéseket a fenntartó értékeli, szükség esetén bevonva az 
intézményvezetőt illetve az érintett pedagógusokat. 

 

V.2. A törvényességi ellen őrzés eszközei: 

 

A külső szakértői ellenőrzésen túl a törvényességi ellenőrzés további eszközei: 

• Dokumentumelemzés  

• Helyszíni vizsgálat 

A helyszíni szemle végén a tapasztalatokat a szemléző egy feljegyzésben rögzíti, tudomásul 
vételét pedig az intézményvezető aláírásával nyugtázza.  

 

V.3. Pénzügyi ellen őrzések eszközei: 

Felügyeleti jellegű költségvetési és revizori vizsgálat téma-, cél- és átfogó vizsgálat keretében 
ellenőrzési program alapján működik. 
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V.4. Az oktatási-nevelési intézmények komplex ellen őrzési 
programja és vizsgálati modellje 

 

Az oktatás tartalmi szabályozásáról, az iskolaszerkezetről folyó évtizedes szakmai vita 
lezárása jogi eszközökkel, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban 
Ktv.) 2003. évi módosításával megtörtént. A törvény (az önkormányzati törvénnyel 
összhangban) teljes körűen rendezte a közoktatási rendszer irányítását, meghatározta az 
ellenőrzési feladatokat és ennek szabályait. (Ktv.129.§ (6) bek.; Ktv. 85. § (7) bek.; Ktv.102. 
§ (2) d.). 

A közoktatás megszervezése a helyi önkormányzatok kötelező feladata. Feladat-ellátási 
kötelezettségüket az önkormányzati, illetőleg a közoktatási törvény részletesen szabályozza. 
(Ktv. 85. § - 91. §) Irányítási jogosítványaik átfogják mindazon területeket, melyek 
feladatellátásukhoz kötődnek, és felelősek az intézmények teljes körű működéséért.  

A közoktatás tartalmi korszerűsítésének folyamatossága és az alkalmazható tudás 
megszerzésének igénye olyan szakmai célok, amelyek eléréséhez rendszeresen képet kell 
kapnia a fenntartónak az intézményekben elvégzett munka eredményéről, az 
intézményhálózat általános állapotáról, a végbemenő folyamatoknak az intézményrendszeren 
belüli és szélesebb társadalmi hatásairól. Alapvető jelentőségű, hogy az intézmények 
ellenőrzése olyan részletesen kimunkált program alapján történjék, amellyel elősegíthető a 
döntéshozók munkája, a közoktatási intézmények hatékonyabb működtetése. Az alábbi 
program e célt kívánja szolgálni. 

Az ellenőrzés célja: Adjon komplex tájékoztatást a fenntartónak az általa fenntartott 
közoktatási intézmény működésének törvényességéről, a pedagógiai, szakmai munka 
eredményességéről, valamint a gazdálkodás jogszerűségéről. 

Az ellenőrzés területei: 

� A közoktatási intézmény működésének törvényességi szempontból történő vizsgálata, 
a működés törvényességének ellenőrzése; 

� A pedagógiai program végrehajtásának vizsgálata, az intézményben folyó szakmai 
munka eredményességének ellenőrzése; 

� Pénzügyi-gazdasági vizsgálat, a gazdálkodás jogszerűségének ellenőrzése. 

A törvényességi (tanügyigazgatási), és gazdálkodási ellenőrzés jogosítványait a fenntartó 
közvetlenül, a szakmai munka ellenőrzését pedig szakértő közreműködésével gyakorolhatja. 

 

V.4.a) A működés törvényességének ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: elsődlegesen az egyes intézkedések jogszerűségének, a közoktatási 
intézmény működését meghatározó ágazati jogszabályok megtartásának, a tanügyi 
nyilvántartások meglétének, vezetésének vizsgálata. 

A közoktatási intézmények komplex, sokrétű tevékenységet ellátó szervezetek. Működésüket 
a költségvetési intézményekre vonatkozó pénzügyi, gazdálkodási, társadalombiztosítási, 
munkaügyi rendelkezések mellett speciális ágazati előírások szabályozzák. A speciális, 
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kizárólag a közoktatási intézményekre vonatkozó működési, igazgatási tevékenység 
összessége a tanügyigazgatás.  

Az óvodák, az iskolák tanügyigazgatási ellenőrzése nem foglalja magába azoknak a 
kérdéseknek a vizsgálatát, amelyek ugyan jellemzőek minden költségvetési intézményre, de 
vizsgálatukra külön ellenőrző szervek léteznek. 

 (Például munkaügyi kérdésekben a munkaügyi felügyelet, illetve az ügyészség, 
közegészségügyi kérdésekben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, 
tűzvédelmi kérdésekben a tűzoltóság jogosult ellenőrzést végezni.) 

Az oktatási-nevelési intézmények speciális működésének jogi kereteit a közoktatási törvény 
és a vonatkozó rendeletek (pl.: 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet), valamint az ezeket kiegészítő 
belső szabályzatok (Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Nevelési / Pedagógiai 
program, Minőség Irányítási Program) biztosítják. Az ezekben foglaltak betartása, vagyis a 
jogszerű működés szoros összefüggésben van a szakszerű, magas színvonalú nevelő-oktató 
munkával, a tanulók neveltségi szintjével, tudásbeli teljesítményével. 

A közoktatási intézmények más szabályzatainál jogában áll a fenntartónak a törvényességet 
vizsgálni, de intézkedési joga korlátozott (Ktv. 107. §). Nem terjed ki például a célszerűségi 
vizsgálatokra, továbbá a fenntartó nem vonhatja el a döntés jogát szabálysértés esetén sem az 
intézménytől. Viszont kötelessége kezdeményezni a szabálytalanság megszűntetését. A 
jogorvoslati rend keretében biztosított fenntartói hatáskörök ugyancsak módot adnak arra, 
hogy a fenntartó képet kapjon az intézményi döntések jogszerűségéről. 

A másodfokú döntéshozatalnál a fenntartó döntési, intézkedési jogosítványai szélesebb körűek 
az általános törvényességi ellenőrzési hatáskörnél, mert a gyermekek érdekében a Ktv. a 
másodfokú döntés meghozóját feljogosítja az egyéni érdeksérelmek vizsgálatára. Jogosult 
tehát arra, hogy elvonja a nevelési-oktatási intézmény döntéshozatali jogát, azaz a 
sérelmesnek tartott döntést megváltoztassa.  

A törvényességi ellenőrzést a fenntartó a szakmai feladatot ellátó iroda, illetve felkért 
szakértők révén végzi. 

 

Az ellenőrzés főbb területei és programja: 

� Gyermekek, tanulók ügyeinek intézése, 

� Az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok és ezek nyilvánossága (a belső 
szabályzatok elfogadására előírt eljárási rendelkezések megtartása, a szabályzatokban 
foglaltak jogszerűsége), 

� A nevelő-oktatómunka tárgyi és személyi feltételei, ügyintézés és iratkezelés, 

� A közalkalmazottakra vonatkozó dokumentumok megléte, azok jogszerűsége, 
együttműködés az intézményben működő és más szervezetekkel. 

 

V.4.b) Szakmai ellenőrzés 

A szakmai ellenőrzés komplex ellenőrzési tervünk standard eleme. Az ellenőrzés során 
elvégzendő feladatok egy része jellegzetesen szakértői tevékenység, más része inkább a 
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szakmai szolgáltatás körébe, ezen belül a mérés és az értékelés, valamint az intézményi 
önértékelések körébe utalható. 

Az ellenőrzés célja: a település oktatáspolitikai célkitűzések előkészítése és megvalósulásuk 
feltárása, a közoktatási intézmények szintjén az ott végzett oktató-nevelő munka 
eredményességének, hatékonyságának vizsgálata. 

Fő területei: 

� Az oktató-nevelő tevékenység dokumentumainak és a pedagógiai programban 
meghatározott feladatok megvalósulásának elemzése, értékelése 

� A tanulók tudásszintjének mérése 

� Az intézmény vezetőjének beszámoltatása az adott időszakról 

 
A nevelő-oktató tevékenység dokumentumainak és megvalósulásának elemzése 
A vizsgálat kiindulópontja az intézmény stratégiáját meghatározó dokumentumok, valamint 
az ebből következő rövid távú feladatok tartalmi elemzése. 
Alapdokumentumok: 

• A nevelési és pedagógiai program 
• Az éves munkaterv(ek) 
• Az évenkénti vezetői és munkaközösségi beszámoló(k) 
• Az intézményvezető pályázata (vezetési program) 

Kiegészítő dokumentumok: 
• Haladási és osztályozó naplók 
• Tantárgyfelosztás 
• Órarend 
• Házirend 
• Nevelőtestületi és az osztályozó értekezletek jegyzőkönyvei 
• Szervezeti és Működési Szabályzat 

 
A tanulók tudásszintjének mérése 
A komplex intézményértékelési rendszer nélkülözhetetlen eleme a mérés, értékelés, mert 
szükséges hogy konkrét, mérhető és összehasonlítható információkkal rendelkezzünk a 
nevelési és oktatási intézmények elért teljesítményeiről. A település intézményeire kiterjedő 
mérési-értékelési rendszer lehetőséget ad az intézmények munkájának folyamatos nyomon 
követésére, megteremti az intézmények közötti összehasonlítás lehetőségét, a teljesítmény 
mérésekor figyelembe veszi a tanulói kör összetételét, kulturális hátterét is, és a fenntartó 
informálásán túl beépül a helyi minőségbiztosítási rendszerekbe, kimutatva a pedagógiai 
„hozzáadott értéket” (diagnosztikus és neveltségi szint-mérések). 
A mérési rendszer hozadékai 
A fenntartó számára: 

• Adatokkal alátámasztott, ellenőrizhető információk az intézményhálózat működéséről. 
• Árnyalt, a tanuló / gyermek összetételt is figyelembe vevő, összehasonlítási lehetőség 

az intézmények között. 
• Az egyes intézmények teljesítményváltozásainak nyomon követése az évek során. 
• Összevetési lehetőség a komplex intézményértékelés egyéb szempontjai és a tanulói 

teljesítmények között. 
• Információ a fejlesztési irányok meghatározásához. 
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Az egyes intézmények számára: 
• A tanuló / gyermek összetételről és a teljesítmények alakulásáról szerzett adatok 

költségmentesek. 
• A háttérelemzés segíti az intézmény eredményeinek reálisabb értékelését. 
• Segítség az intézmény célrendszerének pontosabb definiálására. 
• Információ a helyi fejlesztési irányok meghatározásához. 
• Hozzájárulás a helyi minőségbiztosítási rendszer kialakításához. 

 
Intézményvezetői beszámoló (intézményi önértékelés) 
 
A vezetői beszámoltatás az intézmény szakmai, pedagógiai munkáját mutatja be a vezetési 
program megvalósulása tükrében.  

A vezető beszámoltatása évenként és a vezetői ciklus utolsó évének első felében 
történik, és ezt megelőzi teljes körű vagy részleges ellenőrzés. Kívánatos a komplex vizsgálat, 
hogy a vezető öt éves tevékenysége teljes körűen kirajzolódjon. 

 
A szakmai ellenőrzés során elvégzendő feladatok sokféle tevékenységformát és 

többféle típusú közreműködő munkáját igénylik. Szakértőt felkérhet a fenntartó, illetve az 
érintett intézmény is. A szakmai ellenőrzés nyomán jól kijelölhetőek azok a területek, 
amelyeken az intézmény szakmai segítségre, tanácsadásra szorul. Ilyen terület lehet: az iskola 
működtetését szolgáló vezetői munka, az egyes tantárgyak, műveltségterületek hatékony 
közvetítéséért felelős munkaközösségek tevékenysége, illetve egy-egy munkatárs egyéni 
teljesítménye-tevékenysége, a tanulók teljesítményének alacsony szintje egy-egy 
meghatározott területen, a lemorzsolódásnak az átlagosnál magasabb mértéke, a 
diákönkormányzat tevékenységének elégtelensége.  
 
A felsorolt problémák és hiányosságok okainak feltárásához, orvoslásukhoz szakmai 
szolgáltató intézet szaktanácsadói, országos szakértői listán található szakértők, és a 
bencmarking technikák tudatos alkalmazása nyújthat segítséget. A szakértők és tanácsadók 
igénybevételét kezdeményező fenntartói szándékot az intézményekkel előzetesen egyeztetni 
kell. 
 
A szaktanácsadás, és szakértői munkavégzés kiterjedhet az óvodában végzett nevelési és 
képességfejlesztési feladatokra és az iskolában tanított összes tantárgyra, vagy a mérések 
eredményének elemzése során problematikusnak tűnő tantárgyra, illetve tantárgyak körére.  
 

V.4.c) A gazdálkodás jogszerűségének, hatékonyságának ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés célja: a központi és helyi jogszabályi előírások betartásának vizsgálata, a 
szabályozottság, a szervezettség, a pénzfelhasználás átfogó értékelése, különös tekintettel a 
gazdálkodás ésszerűségére és hatékonyságára. 
A pénzügyi, gazdasági ellenőrzés során a fenntartó a gazdálkodást szabályossági és 
hatékonysági szempontból vizsgálja, mert a jogkövető magatartás mellett elvárható a 
rendelkezésére álló eszközökkel való ésszerű, hatékony, az intézmény alapfeladatait 
optimálisan szolgáló intézményi gazdálkodás. 
Az ellenőrzés főbb területei: 
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• Az intézmény tevékenységének az alapító okirattal való összhangja, a működés 
szabályozottsága, belső szabályzatok; 

• A költségvetés tervezése, módosítása, teljesítése; 
• A személyi juttatásokkal és a munkaidővel való gazdálkodás; 
• A dologi, a felhalmozási kiadások alakulása; 
• A könyvvezetési és beszámolási kötelezettség; 
• Bizonylati rend és okmányfegyelem; 
• A belső ellenőrzés rendszere. 
• Az iratkezelés intézményi szabályozottsága és gyakorlata 
Az ellenőrzést a fenntartó közvetlenül, a pénzügyi-gazdasági ellenőrzésre jogosult revizori 
csoport révén végzi. Az ellenőrzés tervezetten, folyamatosan és – szükség szerint – 
visszatérő formában folyik.  

 

Ö s s z e g z é s  
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Fenntartói Minőségirányítási Programjából 
kitűnik, hogy fenntartóként széleskörű, a nevelési-oktatási intézmény teljes 
tevékenységrendszerét átfogó ellenőrzési jogosítvánnyal rendelkezik. Emellett a fenntartónak 
számos más lehetősége is van az intézmény tevékenységéről való információszerzésre.  
Az alább felsorolt területeken ezek nagy része a fenntartó rendelkezésére áll: 

• Az óvodáztatási és beiskolázási adatok alakulása, az intézmények megtartó ereje (a 
tanulmányi eredményekre, a lemorzsolódásra, évismétlésre, stb. vonatkozó adatok) 

• A különböző versenyeken nyújtott eredmények 
• Továbbtanulási adatok 
• A belső vizsgák szervezettsége, eredményessége 
• Az intézményi rendezvények szervezettsége 
• Az intézmény tevékenységével kapcsolatos beadványok 
• A tanulói- / gyermekbalesetek jegyzőkönyvei 
• A külső szervek (pl. ÁNTSZ) által végzett vizsgálatok jegyzőkönyvei 
• Szaktanácsadói, szakértői látogatások tapasztalatai 
• Az intézmény munkaterve, illetőleg a belső ellenőrzések tapasztalatai alapján 

összeállított intézményvezetői évközi és év végi értékelések, a nevelőtestületi 
értekezletek jegyzőkönyvei 

• Az intézményvezető évenkénti beszámoltatása. 
 
A fent említett információknak és a különböző ellenőrzések megállapításainak összegzésével, 
értékelésével megbízható képet kaphat a fenntartó az intézményi tevékenység egy-egy 
területéről, de akár az intézményi munka egészéről is. Ehhez elengedhetetlen az ellenőrzés 
tervezése (ellenőrzési terv készítése), s az információk rendszeres feldolgozása, értékelése.  
 
A fenntartó széleskörű ellenőrzési jogosítványai garanciát jelentenek az ugyancsak széleskörű 
szakmai önállósággal rendelkező közoktatási intézmények rendeltetésszerű és önálló döntési 
körrel rendelkező, jogszerű működéséhez. 
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VI. OKTATÁSI-NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KOMPLEX 
ELLENŐRZÉSI MODELLJE 

 
 
 
 
 
  
 
            
                             
 
                               
                                                                               
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
                
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fenntartói ellenőrzés 

Intézmény törvényes 
működésének 

ellenőrzése 

Szakmai ellenőrzés 
(külső szakértő 

bevonásával)  

A gazdálkodás 
szabályszerűségének, 

hatékonyságának ellenőrzése 

A vezető teljesítményének 
értékelése  

Önkormányzat illetékes bizottsága, 
képviselő-testület és/vagy tantestület 

Összegző szakmai értékelés 
(Megbízás szerint) 

A szakmai 
dokumentumok 

elemzése 
A Nevelési-, Pedagógiai 

Programban 
meghatározott feladatok 

értékelése 

A tanulók tudás- 
és neveltségi 

szintjének mérése Szaktanácsadás 

Pedagógiai, szakmai 
szolgáltatás 

A nem önkormányzati közoktatási intézményfenntartói 
tevékenység jogszerű gyakorlásának törvényességi 

ellenőrzése 

Társulási Tanács 

Jegyző 
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VII. A SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK FORMÁJA, IDŐPONTJAI 

1. Óvoda 
Belső értékelések, adatszolgáltatások: 
Statisztikai adatok Határid ő (a fenntartó felé) 
Jelentkezettek / felvettek aránya május 31. 
Körzetes és azon kívüli gyermekek, tanulók száma szeptember 15. 
Fejlesztő foglalkozásokon résztvevők száma és aránya 
• Nevelési Tanácsadó 
• Logopédia 
• Gyógytestnevelés 
• Egyéb 

 
 
 november 15. 
 
Június 30. 

Az egyéni bánásmódot igénylő gyermekek száma és aránya szeptember 15. 
Cigány etnikai programban résztvevők július 30. 
Hiányzások / napok száma: 
• Nem tankötelesek 
• Tankötelesek 
• Igazolt hiányzások 
• Igazolatlan hiányzások 

 
 
 július 30. 

Intézményből „elvitt” és „áthozott” gyermekek száma  július 30. 
Panaszok száma  július 30. 
Tanköteles korú gyermekek száma  március 30., szeptember 15. 
Iskolai életmódra alkalmas gyermekek száma és aránya  március 30., augusztus 31. 
Az egy gyermekre jutó összköltség  október 31. 
Az egy gyermekre jutó bérköltség  október 31. 
Egy pedagógusra jutó túlórák száma  október 15. 
Helyettesítések száma  október 15. 
Pótlékok fajtái, összege, pótlékban részesülők száma, az egy 
pedagógusra jutó összeg 

 Október 15. 

Fenntartói költségvetésen túli forrásbővítés: 
• Benyújtott pályázatok száma 
• Elnyert pályázatok száma, összege 
• A pályázatok és a nevelési program koherenciája 

 
 október 31. 
 
 október 31. 

Fejlesztésre fordított összegek aránya  október 31. 
A rendelkezésre álló továbbképzési és normatív célzott 
támogatások felhasználásának mutatói: 
• Képzésekre, külső és belső továbbképzésekre 
• Képzéseket szolgáló könyvek beszerzésére 
• Képzések idejére szóló túlóra és egyéb költségek 

 
 
október 31. 

A pedagógusok szakmai képzettségi mutatói: 
• Alapképzettség, törvényi megfelelés 
• Szakvizsgázottak száma és aránya 
• Másoddiplomások száma és aránya 

 
 
 július 30.. 

Gyermekvédelmi kezdeményezések száma  június 30. 
Az intézmény pedagógusainak részvétele a közéletben  június30. 
Alkalmazottak fluktuációja  Június30. 
 



Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
Fenntartói Minőségirányítási Program 

 
 

 31 

Kérdőív, interjú, fókuszcsoportos 
megbeszélések, stb. eredményei 

 Határidő  

A beiskolázás eredményességének mutatói az 
iskolák visszajelzései alapján 

évente, az intézményi mérést követő hó 15. 

A beiskolázás eredményességének mutatói a 
szülők visszajelzései alapján 

évente az intézményi mérést követő hó 15. 

A fejlesztésre fordított összegekkel kapcsolatos 
elégedettségi mutatók 

évente az intézményi mérést követő hó 15. 

A rendelkezésre álló továbbképzési normatíva és 
célzott támogatások felhasználásával kapcsolatos 
elégedettségi mutatók 

irányított önértékelést követő hó 15. 

Az óvoda helyi nevelési programjának hatékony 
működése 

június 15. 

A gyermekek neveltségi szintje, szokás és 
szabályrendszere 

június 15 

Intézményi klíma irányított önértékelést követő hó 15. 
Az intézmény belső és külső környezete évente, az intézményi mérést követő hó 15. 
Az intézmény partnereinek elégedettsége intézményi mérést követő hó 15. 
 
 
Dokumentumelemzés adatai Határid ő 
Dokumentált óvodavezetői látogatások, belső 
képzések és továbbképzések, szakmai és egyéb 
óvodai rendezvények száma 

 június 30. 

A nevelési időben és azon túli szolgáltatások 
száma és eredményessége  

 június 30. 

 
 
Interjú adatai Határid ő 
Egészségügyi ellátás, szűrővizsgálatok, védőnői 
jelenlét 

 június 30. 

Gyógytestnevelés  Június 
Nevelési tanácsadás, gondozás  június 30. 

 
Külső mérések / értékelések   Határid ő 
Az intézmény teljes körű szakmai ellenőrzése, az óvodavezető 
tevékenységének hatékonysága 

 ütemezés szerint 

Az óvoda szolgáltatásainak törvényessége és eredményessége / 
a nevelési időben és azon túli szakmai szolgáltatások 

 ütemezés szerint 

Szervezeti kultúra mérése ütemezés szerint 
Alkalmazottak elégedettségének mérése ütemezés szerint  
 
Vezetői önértékelés (beszámoló) 
 
A vezetői önértékelés alapja az óvoda éves munkaterve, annak végrehajtásának 
eredményessége. Vezetői beszámolót évente július 15-ig kér a fenntartó. Átfogó önértékelésre 
a ciklus 4. évének első felében kerül sor. 
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2. Iskola 
 

Belső értékelések, adatszolgáltatások: 
 

Statisztikai adatok Határid ő  
Jelentkezettek / felvettek aránya Szeptember 15. 
Körzetes és azon kívüli gyermekek száma Szeptember 15. 
Fejlesztő osztályok Szeptember 15. 
Középiskolába felvettek aránya, és iránya Június 30. 
Tanulmányi átlagok Június 30. 
Bukások, kitűnők, évismétlők, javítók száma Szeptember 15. 
„Elvitt” és „áthozott” tanulók száma Június 30. 
Nyelvvizsgát tett tanulók száma Június 30. 
Egy ellátottra jutó összköltség / infrastruktúra Október 30. 
Egy ellátottra jutó bérköltség Október 30. 
Pótlékok jellege, összege, pótlékban részesülő pedagógusok 
száma, egy pedagógusra jutó átlag 

Október 30. 

Fejlesztésre fordított összegek aránya Október 30. 
Egy pedagógusra jutó túlórák száma Október 30. 
Helyettesítések száma Október 30. 
Tanórán kívüli foglalkozások és azok látogatottsága Június 30. 
Tehetséggondozás Június 30. 
Emeltszintű, nívócsoportos oktatásban résztvevők száma Október 30. 
Felzárkóztatás Júnlius 30. 
Szakos ellátottság Augusztus 15., július 30. 
Továbbképzésen való részvétel Július 30. 
Sajátos nevelési igényű gyermekek száma Október 30. 
Képességkibontakoztató felkészítésben résztvevők száma Október 30. 
Integrációs felkészítésben részt vevők száma Október 30. 
Cigány etnikai fejlesztő programban részt vevők száma Október 30. 
Tanulási nehézséggel küzdők aránya a bukottakhoz képest Szeptember 15. 
Fegyelmi esetek száma Június 
Hiányzások száma Június 30. 
Igazolatlan órák száma Június 
Napközisek, tanulószobások száma Október 30. 
Magánórákon résztvevők száma, irányultsága Október 30. 
Integrált oktatásban résztvevők száma Október 30. 
Gyógypedagógiai képzésben résztvevők száma Október 30. 
Képességvizsgáló és Rehabilitációs Bizottság által vizsgáltak sz. Június 30. 
Hátrányos helyzetű tanulók száma Október 30. 
Veszélyeztetett helyzetű tanulók száma Október 30. 
Rovó és dicsérő bejegyzések száma Június 30. 
Logopédiai ellátás Június 30. 
Gyermekvédelmi kezdeményezések száma Június 30. 
Gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók száma Október 30. 
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Alkalmazottak fluktuációja Június 30. 
 
Kérdőíves adatok  Határidő  
Szülői elégedettség vizsgálat Intézményi feldolgozást követő 

hó 15. 
Tanulói elégedettségi vizsgálat Intézményi feldolgozást követő 

hó 15. 
 
Dokumentumelemzés adatai  Határidő  
Tanórán kívüli foglalkozások és azok látogatottsága június 30. 
Tehetséggondozás június 30. 
Felzárkóztatás június 30. 
Dokumentált óralátogatások száma június 30. 
 
Interjú adatai  Határidő  
Iskolaorvosi ellátás június 30. 
Iskolapszichológusi ellátás június 30. 
 
Külső mérések   Határid ő  
Tudásmérések Megállapodás szerint 
Neveltségi szint mérés Megállapodás szerint 
Szervezeti kultúra mérése Megállapodás szerint 
Alkalmazottak elégedettségének mérése Megállapodás szerint 
 
Vezetői önértékelés (beszámoló) 
 
A vezetői önértékelés alapja az iskola munkaterve, végrehajtásának eredményessége. Vezetői 
beszámolót évente július 15-ig kér a fenntartó. Átfogó önértékelésre a ciklus 4. évének első 
felében kerül sor.  
 



Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
Fenntartói Minőségirányítási Program 

 
 

 34 

VIII. A SZAKMAI ELLENŐRZÉS INDIKÁTORAI 

 
1. Óvoda 
 

Mérés Dokumentum Határidő Indikátorok 

időpontja Eszköze A fenntartó számára / felé 
Ki készíti 
el? 

Elvárt eredmény 

Jelentkezettek, 
felvettek 
aránya 

Május 
Előjegyzési 
felvételi 
napló 

 
 
Május 30. 

�Pontos 
adatszolgáltatás 

Körzetes és 
azon kívüli 
gyermekek 
száma 

Szeptember Statisztika 
szeptember 
15. 

 
�Határidős 
adatszolgáltatás 

Fejlesztő 
foglalkozá-
sokon részt-
vevők száma 
és aránya 

 
Szeptember  

Statisztikai 
adatszolgáltatás 
 
 

 
november 
15. 
június 30. 

 
�Pontos és 
határidőre történő 
adatszolgáltatás 
  

A sajátos 
bánásmódot 
igénylő gyer-
mekek szá-
ma, aránya, a 
fejlesztés 
feltételei 

 
Szeptember 

 
Statisztikai 
adatszolgáltatás 
Jelentés 

 
szeptember 
15. 

�Rövid jelentés a 
feladat ellátásának 
feltételbeli 
helyzetéről 

Hiányzások: 
nem tankö-
telesek, tan-
kötelesek 
(igazolt, iga-
zolatlan) 

 
Költségve-
tési év 

Statisztikai 
adatszolgáltatás 
 
A hiányzások 
okainak rövid 
bemutatása 

 
július 30. 
október 30. 

�A tanköteles 
korúak hiányzási 
mutatói javulnak 
�Az intézmény 
hiányzási mutatói 
javulnak 

„elvitt” és 
„áthozott” 
gyermekek 
száma 

Szeptember 

Statisztikai 
adatszolgáltatás 
A távozás 
okának rövid 
bemutatása 

 
július 15. 
szeptember 
15. 

�A távozás ne az 
intézménnyel 
szembeni 
elégedetlenségből 
fakadjon. 

Panaszok 
száma 

szeptember
-augusztus 

Statisztika 

Statisztikai 
adatszolgáltatás 
A panaszok 
okainak rövid 
bemutatása 

 
július 30. 
szeptember 
15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óvodavezető 
 
 
 
 

�Az óvodát jogos 
panaszok ne érjék! 
 (Törvényi megfe-
lelés, eredményes 
nevelés) 

Beiskolázási mutatók 
Tanköteles 
korú 
gyermekek 
száma 

Szeptember 
 
 
Március 

statisztika Statisztikai 
adatszolgáltatás 

szeptember 
15. 
 
március 31. 

 
Óvodavezető 
 
 

�Pontos és 
határidőre történő 
adatszolgáltatás 
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Iskolai 
életmódra 
alkalmas 
gyermekek 
száma, és 
aránya 

 
Március 
Augusztus 

 
Statisztika 

 
Statisztikai 
adatszolgáltatás 

 
március 30 
augusztus 
31. 

�Az intézmény 
erősségeinek és 
fejlesztésre váró 
területeinek meg-
fogalmazása és 
beépítése az éves 
munkatervekbe 

A beiskolá-
zás eredmé-
nyességének 
mutatói az 
iskolák 
visszajelzé-
sei alapján 

Intézményi 
partneri 
igénymérés 

Intézményi 
mérőeszköz 
kiegészítve 
a fenntartó 
által szem-
pontjaival. 

Összefoglaló 
az iskolák elé-
gedettségéről 
Összehasonlító 
elemzés a 
megelőző év 
adataival 

Évente, az 
intézményi 
mérést 
követő 
hónap 15. 

Minőség-
fejlesztési 
program-
felelős 
 

�Az intézmény 
erősségeinek és 
fejlesztésre váró 
területeinek 
megfogalmazása 
és beépítése a 
munkatervekbe. 

Költséghatékonyság és eredményesség 
Egy gyer-
mekre jutó 
összköltség 
Pótlékok 
Egy pedagó-
gusra jutó 
túlórák 
száma 
Helyettesíté-
sek száma 

Költség-
vetési év 

október 30. 
 

 
Óvodavezető 
 

�Határidőre 
történő 
adatszolgáltatás 

Költségveté-
sen túli for-
rásbővítés 
Benyújtott és 
elnyert 
pályázatok 
összege 

 
Költség-
vetési év 
 
szeptember
-június 

Statisztika 
  
Rövid 
szöveges 
értékelés 

 
Statisztikai 
adatszolgáltatás 
 
Rövid 
szöveges 
értékelés  

október 30. 
 
 
július 30. 

Pályázati 
program-
felelős 
(hiányában 
az óvoda-
vezető) 

�A benyújtott és 
elnyert pályázatok 
számának 
emelkedése. 
 
 

Fejlesztésre 
fordított 
összegek 
aránya és a 
fejlesztésre 
fordított 
összegekkel 
kapcsolatos 
elégedettségi 
mutatók 

Költség-
vetési év 
 
Intézményi 
elégedett-
ség mérés  
 
 
 

Statisztika 
 
Intézményi 
mérőeszköz
(kiegészíté-
se a fenn-
tartó szem-
pontjaival). 

Statisztikai 
adatszolgáltatás 

október 30. 
 
 
 
Évente az 
intézményi 
mérést 
követő hó 
15. 

Óvoda-
vezető 
Minőségfej-
lesztési prog-
ramfelelős  
 
Külső 
szakértő 

�Pontos és 
határidőre történő 
adatszolgáltatás. 
�A keretösszegek 
program -
specifikus, az 
települési intéz-
kedési tervvel 
koherens 
felhasználása 

A tovább-
képzési nor-
matív és cél-
zott támoga-
tások fel-
használása, 
továbbképzé-
sek, a képzé-
seket szolgá-
ló könyvek 

Költség-
vetési év 
valamint a 
négyéven 
kénti 
intézményi 
irányított 
önértékelés 
időpontja 

Statisztika 
 Intézményi 
irányított 
önértékelés 
eszközei 
(Javasolt az 
eszköz-
csomag) 
Külső 
szakértői 

Statisztikai 
adatszolgáltatás 
 
Összegző 
jelentés az 
intézmény 
irányított 
önértékelésé-
ről 

október 30. 
 
Irányított 
önértékelést 
követő hó 
15. 
 
Lásd 
ütemezés 
szerint 

Óvoda-
vezető 

�Program és 
intézményspecifi-
kus képzések, 
óvodavezetői 
elégedettség 
�A keretösszegek 
programspecifikus
,intézkedési 
tervvel koherens 
felhasználása 
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beszerzésére vizsgálat  
A pedagógu-
sok-képzett-
ségi mutatói 
törvényi 
megfelelés 
Szakvizsgá-
zottak száma 
és aránya. 
Másoddip-
lomások 
száma és 
aránya. 

július 
 

Statisztika 
 
 
Elemzés 

Statisztikai 
adatszolgálta-
tás 
Óvodavezető 
éves 
beszámolója 

július 30. 
Óvoda-
vezető 

�Megfelelés a 
törvényi 
elvárásoknak 
�Program és 
intézmény 
specifikus 
képzések 
 
 
 

Az óvodai nevelés és fejlesztés eredményessége és hatékonysága: 
Teljes körű 
szakmai el-
lenőrzés, a 
vezetői tevé-
kenység ha-
tékonysága 

Négyévente, 
a vezetői 
ciklus lejár-
tát megelő-
ző nevelési 
évben 

Szakértői 
vizsgálat 

Szakértői 
vélemény 

Fenntartói 
ütemezés 
szerint 

Fenntartói 
elégedettség 
95 % 
később 
intézményre 
szabottan 

�Az irányított 
önértékelés 
adatainak 
felhasználásával 
külső szakértő 

Intézményi 
klíma 
/szervezeti 
kultúra / 

Intézmé nyi 
irányított 
önértéke-lés 
időpontja 

Intézmény 
eszközei 
Fenntartói 
eszközcso-
mag :veze-
tői önérté-
kelés,klíma 
Külső 
szakértő 
eszközei 

Összefoglaló 
az intézmény 
szervezeti kul-
túrájának álla-
potáról, a ve-
zetői önérté-
kelés valamint 
a partnerek ér-
tékelésének 
összehasonlí-
tásáról 

 
Irányított 
önértéke-lést 
követő hó 
15. 
 
 

Minőségfej-
lesztési prog-
ram-felelős  
Fenntartói 
megállapodás 
szerint külső 
szakértő. 

�Az elégedettség 
mérhető 
emelkedése, 
különös tekintettel 
az egyes 
intézmények 
fejlesztendő 
területeire 

Partnerek 
elégedettsége 

Intézményi 
igény- és 
elégedettség 
mérés 

Intézményi 
eszközök 

Összefoglaló 
írásos beszá-
moló az igény 
és elégedettség 
mérésről 
Összehasonlí-
tása a mege-
lőző év (ek) 
eredményeivel 

Intézményi 
mérést 
követő hó 
15. 

Minőségfejle
sztési 
program-
felelős  
(hiányában 
az óvoda-
vezető) 
 

�A nevelési 
program beválá-
sának eredményei 
és fejlesztésre 
váró területei, 
ezek beépülése az 
intézmény 
következő évi 
munkaterveibe. 

A 
gyermekek 
neveltségi 
szintje, 
szokás és 
szabályrend-
szere 

február – 
március  

Intézményi 
mérőesz-
közök 

Összegzés a 
gyermekek 
szokás és 
szabályrend-
szerének 
állapotáról 

június 15. 

Óvoda-
vezető 
 
 
 

�A szülők 
számára történő 
visszacsatolás 
során bevonásuk a 
nevelés és 
fejlesztés 
folyamatába 
�Feladatok 
beépülése az 
intézmény 
terveibe 

Az óvoda 
szolgáltatá-

Fenntartói 
ütemezés 

Dokumen-
tumok 

Adatszolgál-
tatás és 

Fenntartói 
ütemezés 

Külső 
szakértő 

�A fejlesztő 
tevékenységek és 
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sainak ered-
ményessége 

szerint elemzése 
Interjúk 

elemzés szerint 
Július 30. 

Óvoda-
vezető 

szolgáltatások 
eredményei 

Az intéz-
mény rövid, 
közép,hosszú 
távú céljai-
nak meg-
valósulása  

Szeptember-
augusztus 

Intézményi 
értékelés, 
önértékelés 

Összegző az 
óvodavezető 
éves 
beszámolóiban 

Július 30. 

�Az intézmény 
erősségeinek és 
fejlesztésre váró 
területeinek 
beépülése az éves 
munkatervekbe 

Az 
intézmény 
környezete 

Intézményi 
elégedett-
ség mérés 

Intézményi 
mérőeszköz, 
fenntartói 
szempon-
tokkal 

Adatszolgál-
tatás a partneri 
igény és elé-
gedettségmé-
rés eredmé-
nyeiről 

mérést 
követő hó 
15. 

�Partnerek 
elégedettsége 95 
%  
�Határidő 
betartásával 
adatszolgáltatás 

Dokumentált 
vezetői láto-
gatások, bel-
ső képzések, 
továbbkép-
zések, száma  

 
 
Szeptember-
június  

 
 
Dokumen-
tum 
elemzés 

Adat-
szolgáltatás. 
Rövid 
összegzés az 
óvodavezető 
éves beszá-
molójában 

Június30. 

Óvoda-
vezető 
 

�Program speci-
fikus belső 
képzések 
�Pozitív vezetői 
és intézmény-
látogatói 
tapasztalatok 

Gyermek és Ifjúságvédelem: 
Egészségügyi 
ellátás, szűrő-
vizsgálatok, 
védőnői 
jelenlét 

július 

Pszichológus július 
Gyógytest-
nevelés 

július 

Interjú / 
kérdőív 

Rövid 
összefoglaló 
jelentés 

Logopédiai 
ellátás 

szeptember-
június 

Június30. 
Óvoda-
vezető 

�Határidős adat 
és információ-
szolgáltatás 

Gyermekvé-
delmi kezde-
ményezések 
száma 

nevelési év 
statisztika 

Adat-
szolgáltatás 
 

 Június 30. 
Szeptember 
15. 
 

Gyermekvé 
delmi felelős  

�Gyermekvé-
delmi felelős által 
koordinált 
feladatterv 

Kapcsolatok, társadalmi kihatás 
 
Az 
intézmény 
kapcsolat-
rendszerének 
állapota 

 
Intézményi 
igény és 
elégedettség 
mérés 

 A fenn-
tartói szem-
pontok ér-
vényesítésé-
vel az 
intézményi 
eszköz 

 
Adat- 
szolgáltatás, 
rövid 
összefoglaló 

 
Intézményi 
mérést 
követő hó 
15. 

Minőségfej-
lesztési 
program-
felelős 

 

�A fejlesztendő 
területeken 
pozitív irányú 
mérhető változás 

Az intéz-
mény peda-
gógusainak 
részvétele a 
közéletben. 

 Szeptember 
- június Statisztika 

 Statisztikai 
adat-
szolgáltatás 

  július 30.  

Minőségfej 
lesztési 
program-
felelős 

�A fejlesztendő 
területeken 
mérhető, pozitív 
változás 
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2. Iskola 
 

Mérés Dokumentum Határidő Indikátorok 

időpontja eszköze a fenntartó számára / felé 
Elvárt eredmény Ki készíti el? 

Beiskolázás: 
Jelentkezettek, 
felvettek aránya 
Körzetes és azon 
kívüli gyermekek 
száma 
Cigány etnikai 
programban vesz 
részt 
Gyermekvédelmi 
támogatásban 
részesültek száma 
Hátrányos 
helyzetű tanulók 
száma 
Veszélyeztetett 
helyzetű tanulók 
száma 
Sajátos nevelési 
igényű tanulók 
Gyógypedagógiai 
oktatásban 
nevelésben 
részesülők 
Integrált 
képzésben részt 
vevő tanulók  
Integrációs 
felkészítésben 
részt vevő tanulók  
Képességkibonta 
koztató felkészí-
tésben részt vevők 
Képességvizsgáló 
és Rehabilitációs 
Biz. Vizsgálta 
Napközis, 
tanulószobás 
tanulók / 
csoportok száma 
Fejlesztő 
osztályok / egyéni 
fejlesztésben 
részesülők száma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szeptember 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
statisztika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statisztikai 
adat 
szolgáltatás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szeptember 
15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határidős 
adatszolgáltatás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�Intézményi 
adminisztráció 

Továbbhaladás 
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A középiskolába 
felvettek aránya, 
iránya 

Május - 
július 

statisztika Statisztikai 
adatszolgálta
tás 

Július 30. Határidős 
adatszolgáltatás 

�Intézményi 
adminisztráció 

Eredményesség 
Tanulmányi 
átlagok a 
közismereti 
tárgyakból 

július Statisztika 
(osztály, 
évfolyam, 
tantárgy 

Július 1. 

Bukások, kitűnők, 
évismétlők, javító 
vizsgák száma 

Június- 
augusztus 

Statisztika 
az indiká-
torokról 
osztály, 
évfolyam  

Szeptem-
ber 15. 

„elvitt” és 
„áthozott” tanulók 
száma 

Szeptember-
június 

Statisztika 

Nyelvvizsgázók 
száma 

Statisztika 
 

Fizetett 
magánórán részt-
vevők száma 

Statisztika 

Emelt szintű vagy 
nívócsoportos ok-
tatásban 
résztvevők 
eredményei 

 
 
 
 
Adott 
tanév Statisztika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statisztikai 
adat-
szolgáltatás 

 
 
 
 
 
 
 
 
Július 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határidős 
adatszolgáltatás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�Intézményi 
adminisztráció 

Költséghatékonyság 
Infrastruktúra: 
Egy ellátottra jutó 
összköltség 
Egy ellátottra jutó 
bérköltség 
Pótlékok 
Fejlesztésre 
fordított összegek 
aránya 
Egy pedagógusra 
jutó túlórák száma 
Helyettesítések 
száma 

 
 
 
 
 
 
Költség-
vetési év 

 
 
 
 
 
 
Statisztika 

 
 
 
 
 
 
Statisztikai 
adat 
szolgáltatás 

 
 
 
 
 
 
 
Október 
30. 

 
 
 
 
 
 
 
Határidős 
adatszolgáltatás 

 
 
 
 
 
 
 
�Intézményi 
adminisztráció 

Oktatás 
Szülői 
elégedettség 

Lista a szülők 
elégedettségéről, 
elvárásairól, 
fejlesztendő 
területekről 

Tanulói 
elégedettség 

 
 
 
 
Intézményi 
munkaterv 
szerint 

 
 
 
Elégedett-
ség mérő 
kérdőív 

 
 
 
Összefoglaló 
írásos 
beszámoló 

 
 
 
Intézményi 
mérést 
követő hó 
15. 
 

Lista a tanulók 
elégedettségéről, 
elvárásairól, 
fejlesztendő 
területekről 

 
 
 
 
 
�Minőség-
ügyi vezető 
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Tudásmérések 
adatai 
(lásd mérési 
rendszerterv) 

Fenn-
tartói 
munkaterv 
szerint 

Tudásmérő 
feladat-
lapok 

Kutatási 
zárójelentés 

Megálla-
podás 
szerint 

Az egyes 
tudásterületek 
fejlettségének 
értékelése 

�Külső 
szakértő 

Tanórán kívüli 
foglalkozások 
látogatottsága 

Szeptember
-június 

Július Határidős 
adatszolgáltatás 

Tehetséggondozás Szeptember
- június 

Statisztikai adatok 
a versenyek 
indításáról, 
helyezésekről, 
versenyen való 
résztvevőkről, 
tehetséggondozó 
szakkörök 
látogatottságáról 

Felzárkóztatás Szeptember
-június 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumen-
tum 
elemzés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adat- 
szolgáltatás 

Statisztikai adatok 
a logopédiai 
ellátottak 
számáról, a Nev. 
Tanácsadó által 
ellátottakról, a 
felzárkóztató 
foglalkoztatások 
látogatottságáról 

Szakos ellátottság Szeptember
-június 

statisztika 

Dokumentált 
óralátogatások 
száma 

Szeptember
-június 

Dokumen-
tum 
elemzés 

Továbbképzésen 
való részvétel 

Szeptember
-június 

Sajátos nevelési 
igényűek és a 
bukottak aránya 
Napközisek, 
tanulószobások és 
a bukottak aránya 
Hátrányos- és 
veszélyeztetett 
helyzetűek és a 
bukottak aránya 

 
 
 
 
Szeptember 

 
 
 
 
statisztika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adat- 
szolgáltatás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Július 

 
 
 
 
 
 
 
 
Határidős 
adatszolgáltatás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�Intézményi 
adminisztráció 

Nevelés:       
Neveltségi szint 
mérés 

Fenn-
tartói 
munkaterv 
szerint 

Neveltségi 
szintmérő 
feladat-
lapok 

Kutatási 
zárójelentés 

Megálla-
podás 
szerint 

Az egyes nevelt-
ségi területek 
fejlettségének 
értékelése 

�Külső 
szakértő 

Szülői 
elégedettség 

Intézményi 
munkaterv 
szerint 

Elégedett 
ség mérő 
kérdőív 

Összefoglaló 
írásos 
beszámoló 

 
 
 
 
Június 

Lista a szülők 
elégedettségéről, 
elvárásairól, 
fejlesztendő 
területekről 

�Minőség 
ügyi vezető 
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Fegyelmi esetek 
száma 

Szeptember
-június 

Adatszolgál-
tatás 

Határidős 
adatszolgáltatás 

�Intézményi 
adminisztráció 

Hiányzások száma Szeptember
-június 

 
 
statisztika Adatszolgál-

tatás 
Határidős 
adatszolgáltatás 

�Intézményi 
adminisztráció 

Igazolatlan órák 
száma 

Szeptember
-június 

Rovó és dicsérő 
bejegyzések sz. 

Szeptember
-június 

 
 
statisztika 

 
Adatszolgál-
tatás 

 
 
Június 

 
Határidős 
adatszolgáltatás 

 
�Intézményi 
adminisztráció 

Gyermek és Ifjúságvédelem 
Iskolaorvosi 
ellátás, védőnői 
jelenlét 

június Interjú / 
kérdőív 

Rövid 
összefoglaló 
jelentés 

Nevelési Tanács-
adó / Iskolapszi-
chológus / pszi-
chiátriai kezelés 

június Interjú / 
kérdőív 

Rövid 
összefoglaló 
jelentés 

 
 
Lista a gyakori 
problémákról, 
fejlesztendő 
területekről 

Rendőrségi 
beavatkozások sz. 

június Interjú / 
kérdőív 

Együttműködés a 
családsegítő és 
Gyermekvédelmi 
Szolgálattal 

június Interjú / 
kérdőív 

 
 
Rövid 
összefoglaló 
jelentés 

 
Feljegyzés a 
problémákról, 
fejlesztendő 
területekről 

Gyermekvédelmi 
kezdeményezések  

Szeptember 
augusztus  

 
 
 
 
 
 
 
 
�Gyermek-
védelmi 
felelős 
 

Iskolai balestek 
száma, jellege 

Szeptember 
- június 

Logopédiai 
ellátásban 
részesülők száma 

Szeptember 
- június 

Gyógytestneve-
lésben részesülők  

Szeptember 
- június 

Hiányzás miatt 
osztályismétlésre 
utaltak 

Szeptember 
- június 

 
 
 
 
 
 
statisztika 

 
 
 
 
 
 
Adat-
szolgáltatás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Június 

 
 
 
 
 
 
Határidős 
adatszolgáltatás 

 
 
 
 
�Intézményi 
adminisztráció 

Vezetés 
Vezetői 
önértékelés 

Évente Belső 
használatra 

Probléma-, cél- és 
elvárás-lista  

Alkalmazottak 
elégedettsége 

Évente az 
intézményi 
munkaterv 
előtt 

Intézményi 
MIP 
szerint 

Az alkalmazottak 
elégedettségének, 
igényeinek, 
elvárásainak 
értékelése 

 
 
 
�Intézmény
vezető 

Szervezeti kultúra A megbí-
zás 1.és 
4.évében 
(beszámo-
ló előtt) 

 
 
 
 
 
 
kérdőív 

 
 
 
 
 
Összefoglaló 
jelentés 

Megálla-
podás 
szerint 

Objektív kép a 
szervezeti kultúra 
fejlettségéről, a 
fejlesztendő 
területekről 

�Külső 
szakértő 

Alkalmazottak 
fluktuációja 

Szeptember 
augusztus  

statisztika Adat-
szolgáltatás 

Július 30. 
Augusztus  

Határidős 
adatszolgáltatás 

�Intézményi 
adminisztráció 

Vezetői ciklus 
értékelése 

A ciklus 
vége előtt 
egy évvel 

Négyévente, 
az intéz-
mény 

Összefoglaló 
a vezető 
teljesítményé

Megállapo
dás szerint 

A vezetői pályázat 
céljainak, a 
megvalósulása, a 

�Az 
értékelést a 
testület és a 
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irányított 
önértéke 
lésének 
eljárás 
rendje 
szerint 

nek 
értékeléséről  
 

ciklus belső és 
külső méréseinek- 
értékeléseinek 
összefoglaló 
értékelése. 

vezető végzi 
 

 
3. Alapfokú M űvészeti Iskola 
 

Mérés Dokumentum Határidő Indikátorok 
Időpontja eszköze a fenntartó számára / felé 

Elvárt eredmény Ki készíti el? 

Beiskolázás: 
Jelentkezettek, 
felvettek aránya 

szeptember 

Tanköteles kor 
felett felvettek 
aránya 

szeptember 

Tandíj-fizetők 
száma 

szeptember 

Körzetes és azon 
kívüli gyermekek 
száma 

szeptember 

Két művészeti 
szakágat vagy két 
tanszakot tanul 

szeptember 

Három szakágat 
vagy tanszakot 
tanul 

szeptember 

Cigány etnikai 
kulturális 
programban vesz 
részt 

szeptember 

Gyermekvédelmi 
támogatásban 
részesülők száma 

szeptember 

Hátrányos 
helyzetű tanulók 
száma 

szeptember 

Gyógypedagógiai 
oktatásban 
nevelésben 
részesülők 

szeptember 

Integrált 
képzésben részt 
vevő tanulók  

szeptember 

Napközis, 
tanulószobás 
tanulók száma 

szeptember 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szeptember 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határidős 
adatszolgáltatás 
 

A művészeti 
középiskolákba 
felvettek száma, 
aránya, iránya 

Május - 
július 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
statisztika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statisztikai 
adat-
szolgáltatás 

Július 30. Határidős 
adatszolgáltatás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�Intézményi-
adminisztráció 
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Tanulmányi 
eredmények a 
főtárgyakból, a 
kötelező- és a 
választ-ható 
tárgyakból 
 

július Statisztika 
évfolyam 
szinten, 
tantár-
gyanként 

Július 1. Határidős 
adatszolgáltatás 

Intézményi-
adminisztráció 

A gyengén és a 
kiválóan teljesítők 
száma 

Június- 
augusztus 

Statisztika 
évfolyam 
szinten az 
összes 
tanuló 
százalé 
kában 

Szeptember 
15. 

Év közben 
kimaradt tanulók 
száma 

Szeptember
-június 

Július 30. 

„B” tagozatos 
növendékek 
eredményei 

Adott 
tanév 

 
 
 
Statisztika 

 
 
 
 
 
Statisztikai 
adat-
szolgáltatás 

Július 30. 

 
 
 
 
 
 
 
Határidős 
adatszolgáltatás 

 
 
 
 
 
 
 
�Intézményi 
adminisztráció 

Költséghatékonyság 
Infrastruktúra: 
Egy ellátottra jutó 
összköltség 
Egy ellátottra jutó 
bérköltség 
Pótlékok 
Fejlesztésre 
fordított összegek 
aránya 
Egy pedagógusra 
jutó túlórák száma 
Saját bevételek 
alakulása (forrásai 
és felhasználása) 

 
 
 
 
 
 
Költség 
vetési év 

 
 
 
 
 
 
 
 
Statisztika 

 
 
 
 
 
 
Statisztikai 
adat-
szolgáltatás 

 
 
 
 
 
 
 
 
Október 30. 

 
 
 
 
 
 
 
Határidős 
adatszolgáltatás 

 
 
 
 
 
 
 
�Intézményi 
adminisztráció 

Oktatás 
Szülői 
elégedettség 

Lista a szülők 
elégedettségé-
ről, elvárásai-
ról, fejleszten-
dő területekről 

Tanulói 
elégedettség 

 
 
 
 
Intézményi 
munkaterv 
szerint 

 
 
 
 
Elégedett 
ség mérő 
kérdőív 

 
 
 
 
Összefog-
laló írásos 
beszámoló 

 
 
 
 
Intézményi 
mérést követő 
hó 15. 
 

Lista a tanulók 
elégedettségé-
ről, elvárásai-
ról, fejleszten-
dő területekről 

 
 
 
 
�Minőség 
ügyi vezető 

Tudásmérések 
adatai 

Fenntartói 
munkaterv 
szerint 

Tudásmé-
rő lapok 
és meg-
figyelés 
alapján 

Kutatási 
zárójelen-
tés 

Megállapodás 
szerint 

Az egyes 
tudásterületek 
fejlettségének 
értékelése 

�Külső 
szakértő 
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Működő 
csoportok, 
együttesek száma / 
tanulók száma 

Szeptem-
ber-június 

Doku-
mentum- 
elemzés 

Adatszol-
gáltatás 

Július Határidős 
adatszolgáltatás 

�Intézményi 
adminisztráció 

Tehetséggondozás Szeptem-
ber-június 

Dokumen 
tum- 
elemzés 

Statisztikai 
adatok a verse-
nyek indításá-
ról, helyezések-
ről, versenyen 
való résztve-
vőkről, tehet-
séggondozó 
alkalmak láto-
gatottságáról 

�Intézményi 
adminisztráció 

Szakos ellátottság Statiszti-
ka 

Dokumentált 
óralátogatások sz. 

Dokumen-
tum 
elemzés 

Továbbképzéseken 
való  
részvétel 

 
 
 
 
Szeptember-
június Statiszti-

ka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatszol-
gáltatás 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Július 

 
 
 
 
Határidős 
adatszolgáltatás 

 
 
 
 
�Intézményi 
adminisztráció 

Nevelés: 
Fegyelmi esetek 
száma 
Hiányzások száma 
Igazolatlan órák 
száma 
Rovó és dicsérő 
bejegyzések sz. 

 
 
 
 
Szeptember-
június 

 
 
 
Statiszti-
ka 

 
 
 
 
 
Adatszolgál-
tatás 

 
 
 
 
 
Július 

 
 
 
Határidős 
adatszolgáltatás 

 
 
 
 
�Intézményi 
adminisztráció 

Gyermek és Ifjúságvédelem 
Rendőrségi 
beavatkozás vált 
szükségessé 

Feljegyzés a 
fejlesztendő 
területekről 

Együttműködés a 
családsegítő és 
Gyermekvédelmi 
Szolgálattal 

 
 
 
 
július 

 
 
 
Interjú / 
kérdőív 

 
 
Rövid 
összefogla-
ló jelentés 

Feljegyzés a 
problémákról, 
fejlesztendő 
területekről 

 
 
 
�Gyermek-
védelmi 
felelős 

Iskolai balestek 
száma, jellege 

Szeptember 
- június 

Statiszti-
ka 

Adatszol-
gáltatás 

 
 
 
 
 
Július 

Határidős 
adatszolgáltatás 

�Intézményi 
adminisztráció 

Vezetés 
Vezetői 
önértékelés 

évente Belső 
használatra 

Probléma-, cél- és 
elvárás-lista  

�Intézmény
-vezető 

Alkalmazottak 
elégedettsége 

Évente az 
intézményi 
munkaterv 
előtt 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Intézményi 
MIP szerint 

Az alkalmazottak 
elégedettségének, 
igényeinek, 
elvárásainak 
értékelése 

�Az alkalma-
zottak elége-
dettségének, 
igényeinek 
értékelése 
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Szervezeti kultúra A vezetői 
megbízás 
1. évében 
és a vezetői 
beszámoló 
előtt 

 
 
Kérdőív 

 
Összefogla-
ló jelentés 

Megállapo-
dás szerint 

Objektív kép a 
szervezeti kultúra 
fejlettségéről, a 
fejlesztendő 
területekről 

�Külső 
szakértő 

Alkalmazottak 
fluktuációja 

Szeptember 
– 
augusztus  

Statiszti-
ka 

Adatszolgál-
tatás 

Július 30. 
Augusztus 
15. 

Határidős 
adatszolgáltatás 

�Intézményi 
adminisztráció 

Vezetői ciklus 
értékelése 

A ciklus 
vége előtt 
egy évvel 

Négyéven-
te, az 
egyes 
intézmé-
nyek 
irányított 
önértéke-
lésének 
eljárás-
rendje és a 
fenn-tartói 
indikáto-
rok szerint 

Összefog-
laló a 
vezető tel-
jesítmé-
nyének 
értékelésé-
ről  
 

Megállapo-
dás szerint 

A vezetői pályázat 
céljainak 
megvalósulása, a 
rövid és közép-
távú fejlesztési 
feladatok meg-
valósulása a ciklus 
belső és külső 
méréseinek- 
értékeléseinek 
összefoglaló 
értékelése. 

�Az 
értékelést a 
testület és a 
vezető végzi 
 

 
 
 

IX. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐK BESZÁMOLTATÁSA 
 
 
Az intézményvezetők beszámoltatása évenként, illetve a vezetői ciklus vége előtti évben 
történik egységes szempontrendszer alapján. 
 
 
Az éves beszámoló szempontjai:  
 

� a szakmai ellenőrzés indikátorai alapján az intézmény adott évi működésének 
hatékonysága a beiskolázás, a továbbhaladás, az eredményesség, a 
költséghatékonyság, az oktatás, a nevelés, a gyermek és ifjúságvédelem területein.  Az 
indikátorok állapotáról a fenntartóhoz beküldött adatok alapján külső szakértő 
összegző jelentést készíthet az intézmény, az intézményvezető, illetve a fenntartó 
számára, ezzel segítve az intézményvezetői beszámoló elkészítését. 

� a szakmai indikátorok állapotából következő fejlesztési feladatok meghatározása 
� az előző éves vezetői munkaterv megvalósulása 
� a vezetői pályázat adott évre vonatkozó feladatainak végrehajtása 

 

A négyévenkénti vezetői ciklus beszámolója  

� a vezetői pályázat céljainak megvalósulása 
� a szakmai ellenőrzések 4 éves eredményei, a partnerek elégedettségének alakulása 
� a szervezeti kultúra állapota 
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� a vezetői képességek értékelése (lásd mellékletek szempontsora) 
 

Az intézményvezetői beszámolók tájékoztatják a fenntartót az intézmény működésének 
hatékonyságáról, mely segíti a tervező és döntés előkészítő munkát a költségvetés 
elkészítésekor, az elismerések odaítélésekor és a vezetői megbízások javaslat-tételénél. 
 

X. MÉRÉSI TERVEK 
 
1. A tudás mérése 
 

T
an

év
 

1.
 

év
fo

ly
am

 
2.

 
év

fo
ly

am
  

3.
 

év
fo

ly
am

 

4.
 

év
fo

ly
am

 

5.
 

év
fo

ly
am

 

6.
 

év
fo

ly
am

 

7.
 

év
fo

ly
am

 

8.
 

év
fo

ly
am

  
Nyomon követő 
adat (pedagógiai 
hozzáadott 
érték) 

2004. 
II. 

D   AK+N SZK+TA+M
+K 

AK  AK  

2005. 
II. 

D   AK+N SZK+TA+M
+K 

AK  AK  

2006. 
II. 

D   AK+N SZK+TA+M
+K 

N+ AK SZK+TA+M+
K 

I+ AK Nyomon követő 
rész-adat: 
N+SZK+TA+M+K 

2007. 
II. 

D   AK+N SZK+TA+M
+K 

N+ AK SZK+TA+M+
K 

AK  

2008. 
II. 

   AK  N+ AK SZK+TA+M+
K 

N+I + 
AK 

Nyomon követő 
teljes adat egy 
populációra: 
N+SZK+TA+M+
K 

2009. 
II. 

   AK  N + 
AK 

SZK+TA+M+
K 

N + AK  

2010. 
II. 

   AK  AK  N + AK  

2011. 
II. 

     AK  N + AK  

2011. 
II. 

         

 
D= Diagnosztikus mérés (difer, prefer)    AK= alapkészségek elsajátításának szintje 
N= Neveltségi szint mérése     SZK= a tanulók szociokulturális háttere 
TA= Tanulási attitűd      M= Matematika tantárgyi eredménymérés  
K= Kommunikációs képesség mérése (szövegértés, fogalmazás)   I= Idegen nyelvi tudás mérése  

 
 

2. A fenntartói ellenőrzések hálóterve 
 

Éves szakmai  4 évenkénti szakmai  Törvényességi Pénzügyi  Intézmény 
Ellenőrzés 

Fodor András 
Általános Iskola és 
Óvoda  

2011, 2012, 
2013, 2014… 
 

2015 2013 
2015 

2012 
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XI. KÖZOKTATÁSI ELLENŐRZÉSI – ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 
MŰKÖDTETÉSE 

(FOLYAMATSZABÁLYOZÁS) 
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A folyamat megnevezése: 

Fenntartói ellenőrzési – értékelési rendszer működtetése 

A folyamat célja: 

1. A fenntartói ellenőrzési – értékelési rendszere egységes, nyilvános szempontok szerint, 

következetesen és a határidők betartásával működjön. 

2. Az ellenőrzési – értékelési rendszer pontos adatokat szolgáltasson a fenntartó számára 

az elvárások teljesüléséről, az intézmények működésének hatékonyságáról, ezzel segítve a 

fenntartó tervezési, döntéshozatali, költségvetési tevékenységét. 

3. A fenntartói ellenőrzési – értékelési rendszer, beépülve az intézmények önértékelési 

rendjébe, segítse az intézmények fejlesztő tevékenységét, az éves munkatervek és beszámolók 

elkészítését. 

Területi érvényessége: 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás alapfokú nevelési és oktatási intézményei 

Folyamatgazda: Lengyeltóti Város Jegyzője 

 

A folyamat lépései: 

 

1. A Lengyeltóti Város Jegyző által megbízott munkatársa a tanév elején áttekinti az 

adott év ellenőrzési-értékelési feladatait, és ütemtervet készít azok megvalósítására. (külső 

mérések, törvényességi ellenőrzések, pénzügyi ellenőrzések, szakmai ellenőrzések, vezetői 

éves beszámolók, adott időszakra eső vezetői ciklusok beszámoltatása). 

2. A külső mérésekhez felkéri a szakértőt. és megállapodást köt vele. 

3. A Jegyző által megbízott munkatárs a tanévnyitó vezetői tanácskozáson ismerteti az 

ütemtervet és pontosítja az intézmények adatszolgáltatási feladatait, a határidőket. 

4. Az intézmények számára elkészíti az adatgyűjtés eszközeit, nyomtatványait, a 

bekérendő dokumentumok listáját (lásd: a szakmai ellenőrzések dokumentumai): 

• Megszerkesztés (az intézményi minőségirányítási programok elkészítésével 

párhuzamosan célszerű elkészíteni az adatgyűjtés egységes szerkezetű 

nyomtatványait, statisztikai űrlapjait) 

• Sokszorosítás 

• Kiosztás, postázás 

5. A megadott határidők előtt egy héttel figyelmezteti az intézményeket az 

adatszolgáltatási kötelezettség betartására. 

6. A beérkező adatokat meghatározott rend szerint gyűjti, iktatja. (intézményenként, 

adatcsoportonként…) 

7. Delegálja az adatok feldolgozását a megfelelő személyhez, meghatározza a feldolgozás 

határidejét: 

• statisztikai adatok: pénzügyi csoport munkatársai 
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• mérések adatai: külső szakértő 

• törvényességi vizsgálat adatai: jegyző, elnök 

• pénzügyi ellenőrzés adatai: jegyző 

• szakmai ellenőrzések adatai: elnök 

• vezetői éves beszámolók adatai: jegyző 

• vezetői ciklusok beszámolói: elnök 

• összegző jelentés a közoktatási intézményrendszer működéséről: 

elnök, jegyző 

8. Az adatok feldolgozásának folyamatát figyelemmel kíséri, a rész-jelentéseket áttekinti: 

• az adatok feldolgozása, összegzése 

• értékelés, elemzés, összehasonlítás. 

9. A rész-jelentések alapján megfogalmazza a következtetéseket: 

• az egyes intézmények működésének hatékonyságáról, fejlesztési területeiről 

• az egyes intézményvezetők beszámolóinak tapasztalatairól 

• az intézmények közti kapcsolatrendszer eredményes működéséről 

• az intézmények és a fenntartó kapcsolatáról 

• a fenntartói elvárások, koncepció megvalósulásának aktuális állapotáról 

• a rövid- és középtávú fejlesztési feladatokról a fenntartó és az intézmények 

számára 

10. A fenti szempontok alapján összegző jelentést (előterjesztést) készít a hivatal 

vezetése, az illetékes bizottság, illetve a társulási tanács felé, mellyel segíti a fenntartó 

költségvetés-tervezési feladatainak ellátását. 

11. Az összegző jelentés tartalmát ismerteti az intézményvezetőkkel és a 

nevelőtestületekkel (visszacsatolás). 

12. Az intézményvezetők a jelentés tartalmi következtetéseit a (nevelőtestület), a szülők 

képviselői és a DÖK előtt ismertetik, és figyelembe veszik a következő éves munkatervük 

elkészítésekor. 

13. A fenntartói minőségirányítási program felülvizsgálatára, a koncepció 

megvalósulásának értékelésére négyévente kerül sor az eltelt ciklus összes adatának, az 

intézmények értékelésének figyelembevételével. 
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XII. JAVASLATOK AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI 
PROGRAMOK KÉSZÍTÉSÉHEZ 

 
Az intézményi és fenntartói minőségirányítási programok tartalmukat, szerkezetüket tekintve is 
összefüggenek, koherens szemléleti megközelítést igényelnek.  
A kapcsolat elvi alapjai: 

• a települési közoktatás-fejlesztési koncepció (intézkedési terv) közös érvényességi köre, 
• a fenntartói minőségirányítási program minőségi célkitűzései, mint közös felelősség és 

feladatvállalás, 
• a fenntartói minőségirányítási program szakmai ellenőrzési koncepciója (indikátorai), 

mint az intézményi önértékelési rendszer kötelező elvi kerete, 
• a települési közoktatási rendszer minőségi működtetésének közös érdeke, felelőssége. 

 
Az intézményeknek június 30-ig kell benyújtaniuk minőségirányítási programjukat a 
fenntartónak. A programok elkészítéséhez szükséges szakmai segítséget a fenntartó biztosítja 
minden intézménye számára szakértői konzultáció formájában. 
  
 
Az intézményi minőségirányítási program jogi háttere 
 
 
Ktv. 40.§ (11) 
A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos 
javítása, fejlesztése céljából  
• meghatározza minőségpolitikáját. (minőségpolitika az a tevékenység, amelynek során a közoktatási 

intézmény folyamatosan biztosítja a szakmai célkitűzések és az intézmény működésének egymáshoz 
való közelítését, a tanulók, a szülők, a pedagógusok, valamint a fenntartók, továbbá a 
munkaerőpiac igényeinek kielégítése céljából); 

• A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet.  
A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási 
programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program).  
Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti 
közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt. 60–61. §) és az iskolai, 
kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. §) véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a 
fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 
 
Ktv. 40.§ (12) 
Az intézményi minőségirányítási program határozza meg  
• az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és  
• a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. 
• az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között  
�  a vezetési,  
�  tervezési,  
�  ellenőrzési,  
�  mérési, értékelési feladatok végrehajtását. 
 
Azok az intézmények, melyekben Minőségügyi Kézikönyv készült, gyakorlatilag a 
Minőségirányítási Program teljes elvárás rendszerének megfelelnek. 
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1. Az intézményi MIP tevékenységrendszere 
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XIII. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA 
 
 
A minőségirányítási program a fenntartói intézkedési tervhez szorosan kapcsolódó, azt magába 
foglaló dokumentum, ezért az intézkedési tervek felülvizsgálatával egyidejűleg a 
minőségirányítási program felülvizsgálatát is el kell végezni, illetve a minőségirányítási 
program felülvizsgálata az intézkedési terv felülvizsgálatát is jelenti. 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a fenntartói minőségirányítási 
program és az intézkedési terv felülvizsgálatára szükség szerint, de legalább kétévente 
visszatér. 
 
Lengyeltóti, 2011. augusztus 15. 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
 
A Fenntartói Minőségirányítási Programot Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa …………………….. sz. határozatával jóváhagyta. 
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 Dr. Szatmári Ibolya Zsombok Lajos 
 jegyző elnök 


