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1. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA
Az iskola 1930-ban épült. A Sas-hegyen, jó levegőjű, csendes, nyugalmat sugárzó, a 8-as
autóbusszal

könnyen

megközelíthető

helyen

található.

A

természetvédelmi

terület

szomszédságában helyezkedik el. A város majd minden részéről gyönyörű látványt nyújt a
homlokzat fölé magasodó sziklás hegytetővel.
Az intézmény hosszú évek óta 12 évfolyamos, nappali, 8+4 évfolyamos rendszerben működik.
Az iskolában jelenleg 602 diák tanul, illetve 65 tanár tanít. Az általános iskola minden
évfolyamán (a második osztály kivételével) 1-1, gimnáziumban évfolyamonként 3-3 osztályunk
van, illetve a 13. évfolyamon 1 osztály.
Mind az általános iskolában, mind a gimnáziumban nagy hangsúlyt fektet az iskola a
nyelvtanításra.. Az angol nyelv oktatása 1. osztályban kezdődik csoportbontásban, játékos
formában. A 4. osztályban már heti négy órában tanítják a nyelvet.
A gimnazisták németet és franciát is választhatnak. Délután latin, olasz és spanyol oktatás folyik
szakköri keretek között.
Új eszközök, új technikák is szerepet kapnak a nyelvtanításban: a korszerűen felszerelt nyelvi
laboratóriumokban

az

audiovizuális

eszközök

mellett

már

a

legújabb

információs-

kommunikációs technológiák is "bevethetőkké" válnak. 2005 óta öt évfolyamos, intenzív angol
nyelvi osztályt indítottunk, ahol a gyerekek hetente magas óraszámban sajátíthatják el a nyelvet,
ismerhetik meg az angol nyelvterületek kultúráját és tanulmányi kiránduláson vehetnek részt az
Egyesült Királyságban. Az iskolában a nyelvoktatást multimédia nyelvi labor, valamint interaktív
táblák segítik. A gimnáziumi tanulmányuk során a legjobbak angol felsőfokú nyelvvizsgát
tesznek és megismerkednek az angol szakmai nyelvvel is.
Az informatikával 4. osztálytól ismerkednek a tanulók a jól felszerelt szaktantermekben. A
gimnáziumi tanulók ECDL vizsgát is szerezhetnek.
Tanrendünkben kiemelt helye van a mindennapi mozgásnak, testnevelésnek, aminek minden
feltétele adott. Három tornaterem, szabadtéri sportpályák, télen fedett műfüves focipálya
biztosítja a mozgásteret. Az iskolában saját pedagógusaink vezetésével megismerkedhetnek a
tanulók a különböző sportágakkal, valamint az iskola tornatermeiben több sportegyesület is tart
foglakozásokat.
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Lehetőségünk van úszni a Testnevelési Egyetem uszodájában, jazzbalettet és küzdősportot
tanulni, erdei táborban részt venni. Ezen kívül Szigetszentmártonban a Duna mellett saját nyári
táborunk van.
A néptáncoktatás negyedik évfolyamig órarendünkbe illeszkedik, s diákjaink tagjai lehetnek a
Csillagszemű Táncegyüttes Sashegyi Néptánc Egyesületének.
A kerületi Zeneiskola kihelyezett tagozata lehetőséget nyújt délutánonként a szolfézs- és
hangszeres tanulásra.
Az iskolánkban katolikus és református hitoktatás is folyik, az utolsó órákhoz csatlakozva, s több
éves hagyománya van a cserkészéletnek.
Feladatunknak érezzük, hogy a gyengébbeknek több segítséget, a jobbaknak több szabadságot és
önállóságot adjunk. A szakmai segítséget fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő, logopédus,
szabadidőszervező biztosítja.
Felmenő rendszerben, 1–4. osztályig egy tanító foglalkozik a gyerekekkel.
A tantárgyak oktatása kötetlenül és komplexen alkalmazkodik a gyermekek érettségéhez,
biztosítva az egyéni haladást. A második osztály félévéig az osztálytanítók részletes szöveges
értékelést adnak tanítványaik fejlődéséről és tárgyi tudásáról. A délelőtti ismeretszerzés
megerősítése a napköziben történik.
Hagyománya van a kézműves-foglalkozásoknak, a szüreti mulatságnak, a Luca-napi vásárnak, a
kerámiaszakkörnek és a színjátszó körnek. A napi levegőzést a tágas kert, az étkezést pedig a
helyi konyha és büfé biztosítja, ahol a lisztérzékeny és allergiás gyerekekre is odafigyelnek.
Az iskola két alapítvánnyal is rendelkezik, amely támogatja a szakmai és kulturális programokat,
a szülők önkéntes anyagi támogatásával.
A tanulók összetartozásának külső megjelenése az Arany-jelvény és az Arany-póló.
A természettudományok terén már a 70-es 80-as évektől kimagasló eredményt ért el az iskolánk.
2010-ben iskolánk elnyerte a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Bázisiskolája címet. 2009től működnek a reáltagozatos osztályaink, ahol a fizika, a matematika, a biológia és a kémia
tantárgyakat emelt óraszámúak. Kiemelt természettudományos osztályunk elnyerte a Magyar
Tudományos Akadémia és a Magyar Innovációs Szövetség segítségével az EGIS és az
Elektronika 77 cégek anyagi támogatását is, így a természettudományos oktatás tárgyi
feltételeinek alapjai megteremtődtek. Tanulóink indulnak OKTV-n, sokan választják és
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választották idáig az orvosi pályát, de lettek már kutatóorvosok, biológusok, agrár- és
kertészmérnökök is közülük. Több pályázaton nyertünk, így korszerűsíteni és fejleszteni tudtuk a
szertárokat. 2010-től modern kémia és fizika előadóval bővült az iskola.
Az intézmény az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóhelye, valamint a Tehetségpont
hálózat tagja 2010-től. 2009-ben elnyertük az Ökoiskola címet és most pályázunk újra a cím
elnyerésére. A WWF által a Duna-menti országokban meghirdetett nemzetközi ökológiai
pályázaton vett részt az egyik nyelvi előkészítős osztályunk és kutatásokat végeztek a tanulók és
az iskola ökológiai lábnyomának méretéről. A természettudományos oktatás személyi feltételei
jók,

tanáraink

aktívak,

jól

képzettek,

folyamatosan

részt

vesznek

az

akkreditált

továbbképzéseken. Az iskola minden évben érettségi vizsgaközpont. Ezeknek a közép- és emelt
szintű vizsgáknak a hivatalból kijelölt vizsgáztatói is részben iskolánk tanárai. Egyik tanárunk
tankönyvszerző és az OKTV biológia bizottságának tanárelnöke. Az ELTE Kémiai Módszertani
Csoportjával is megindult egy együttműködés. Nagyon fontos, hogy a napi munkánkat egy
főállású laboráns segíti.
Tanulóink 2010-től 36 órás karitatív tevékenységet folytatnak a Nemzetközi Pető Intézet
Általános Iskolájában. A közösségi munka fontos feladata, hogy fejlesszék az egyén teherbíróképességét, az önálló kezdeményezést és feladatvégzést, a koncentrációt.
Az elmúlt tanévekben elindítottuk a délutáni iskolát. A program megvalósításába pedagógusaink
és

külsős

szakemberek,

egyesületek

is

jelen

vannak.

A tantárgyi tehetséggondozás színtere a tehetséggondozó szakkörök, amelyeket heti egy órában
tartunk - alsó tagozat, 5-6 és 7-8. évfolyamos bontásban - magyar nyelv és irodalom, matematika,
énekkar

és

képzőművészet

tehetséggondozásra

alkalmas

témakörben.

Amennyiben

létszámot

tovább

a

csoportlétszám

bontjuk

a

túllépi

a

csoportokat.

A tantárgyi kereteket megbontjuk a néptánc-, logikai játék-, kerámia-,számítógépes matematikagenetika-,elsősegély-,meteorológia-,életvitel- és sakk szakköri foglakozásokkal. Az iskolában
drámaszakkört működtetünk, szakképzett vezetővel.
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2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA
2.1 Minőségpolitikai nyilatkozat
Küldetésnyilatkozat
„Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik
legfontosabb kérdése az hogy ki neveli és hogy neveli
eljövendő generációit.”
Füst Milán
Általános iskolánk célja színvonalas oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket
nyújtani tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást.
A gimnázium elsődleges feladata az általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára,
valamint felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás biztosítása, a
munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása.
Tevékenységünket a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben
végezzük.
Segítünk abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, kreatív, a felnőttek világában is
boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra
képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész és eredményekkel büszkélkedő munkatársakkal és
a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg.
Törekszünk arra, hogy szűkebb, tágabb lakókörnyezetünk lakosságának egy része (iskolás
gyermekek családja) felénk irányuló elvárásainak megfeleljünk, s hogy minőségpolitikánkat
érvényesítjük valamennyi eljárásunkban, döntésünkben.
Az elmúlt tanévekben elindítottuk a délutáni iskolát, amelynek szerepe, hogy a tanulóinknak
szervezett keretek között, rendszeresen biztosítsunk tartalmas időtöltést. A program
megvalósításába pedagógusaink és külsős szakemberek, egyesületek is jelen vannak. Például a
természettudományok területén, tantárgyakon átnyúló foglakozásokat szerveztünk, amelybe a
mozgás, interaktív részvétel, tantárgyi követelményeken túlmutató új ismeretek nyújtása és a
kirándulások

segítségével

a

kikapcsolódás

is

A tantárgyi tehetséggondozás színtere a tehetséggondozó szakkörök.
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Intézményünk elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében amellett, hogy partnerei
igényeit minél teljesebb körben ismerje meg, elégítse ki, rugalmasan alkalmazkodva az
intézményünket érintő kihívásokhoz.
Partnereink érdekében folyamatosan vizsgáljuk elégedettségüket, ezt figyelembe véve formáljuk
tevékenységünket azért, hogy eredményesebb és hatékonyabb munkát végezzünk.

Iskolánk

törekszik minden évfolyamán kialakítani a diákok, tanárok és a nem pedagógus munkatársak
környezetbarát szemléletét.
Minőségpolitikánk lehetővé teszi, hogy a céljaink megvalósítása során feltárjuk és megoldjuk a
minőséget befolyásoló problémákat.
Az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését,
fejlődésük elősegítését, támogatását, egyidejűleg a sajátos nevelési igényű, illetve lemaradó,
tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását.
Minőségpolitikánk megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy tanulóink társadalmilag hasznos,
egyénileg sikeres emberekké váljanak.
Felelősek vagyunk a ránk bízott gyermekekért, ezért részükre a tőlünk telhető legoptimálisabb
szociális és pedagógiai környezetet biztosítjuk.
Iskolánk kiemelt figyelmet fordít az intézményi szervezeti struktúra hatékony kiépítésére és
működtetésére. Fontosnak tartjuk az iskola pedagógiai munkájának tudatos fejlesztését és szem
előtt tartjuk az általános iskola és gimnázium infrastruktúrájának a környezetvédelemi
szempontokat előtérbe helyező további javítását. Nélkülözhetetlennek ítéljük a versenyképesség,
a humánerőforrás, valamint a civil kapcsolatok folyamatos fejlesztését is.
Intézményvezetésünk elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetésében, és biztosítja a
hatékony működéshez szükséges feltételeket. Szolgáltatásaink minőségének fejlesztése minden
dolgozó személyes felelőssége.
Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, ennek garanciája a munkatársak belső
és külső képzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése.
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2.2 A fenntartói minőségpolitika intézményre vonatkozó része /ÖMIP és IMIP
kapcsolata/

Fenntartói alapelvek és minőségi célok:
1. Nevelési – oktatási intézményeink gyermeklétszámának alakításánál elsődleges
szempont, hogy döntően kerületi lakhelyűek vehessék igénybe a szolgáltatást.

-

Minőségi cél:
az indítandó osztályok számát, a jelentkező kerületi gyermekek aránya határozza meg
elsődlegesen

2. A tankötelezettségi életkor eltolódása, mint az óvoda-iskola közti átmenet problémamentesítése, indokolttá teszi az iskola-óvoda kapcsolat erősítését.

-

-

Minőségi cél – óvoda - iskola átmenet:
az óvoda- iskola kapcsolatrendszerének hatékonyabbá tétele, a gyermekek neveltségi
szintjének emelése
a két nevelési területben rejlő módszertani lehetőségek közelítése egymáshoz, adaptív
szakmai párbeszédek kezdeményezése: a tanítók óvodai látogatásának gyakoribbá tétele,
a gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követése, a szupervízió lehetőségének
megteremtése, a partneri kapcsolatrendszer javítása, valamint mindezek dokumentálása az
óvodai és iskolai munkatervekben
az első osztály „bevezető” időszakának differenciált, szakszerű tervezése, dokumentálása
az alsó tagozatos munkatervekben
az alsó tagozatos órák hatékonyabb közelítése a tanulók életkori sajátosságaihoz
a gyermeki motiváció megőrzése az alsó tagozaton.

Az általános iskolai készségek és képességek megalapozásában végzett feladatainak
megerősítése, a készségfejlesztés feltételeinek javítása
Minőségi cél - Alapfokú oktatási intézmények:
-

-

-

Az intézmények rendelkezzenek az átjárhatóság megkönnyítése érdekében a diákok
fogadásához szükséges differenciált, egyéni fejlesztőprogrammal, hatékonyabban
működjenek együtt az átjárhatóság biztosításában a társintézményekkel.
Az intézmények végezzenek induló képességmérést az egyéni képességek
feltérképezéséhez.
A tanítók hatékonyabban valósítsák meg az eredményes tanulás szokásainak kialakítását
az alapozó szakaszban, s ez tükröződjön vissza az alsós műhelyközösségek szakmai
tapasztalatcseréje folyamán, valamint a cél érdekében végzett feladatok kerüljenek
rögzítésre az alsós és napközis munkatervekben is.
A tanulás módszertani oktatása adaptívabban kerüljön beépítésre a felső tagozaton
(áttanítások lehetősége, osztályfőnöki órák és a szaktantárgyi órák lehetőségeinek
felkutatása)
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-

-

-

-

-

-

Kapjon nagyobb teret a modern információhordozók használata a mindennapokban,
terjedjen el jobban ezek felhasználása a tanulói önálló információ gyűjtés képességének
elsajátításakor a diákság körében
Kapjon nagyobb szerepet az önálló kutató - gyűjtő feladatok beépítése a tantárgyak
módszertani kultúrájába.
Kapjon szerepet a felső tagozaton is a pályaorientációt biztosítása. Ennek érdekében
rendelkezzenek az intézmények pályaorientációs programmal, és a munkaerő-piaci
igényeknek megfelelően folyamatosan fejlesszék azt.
Az oktatás valamennyi területen mérhető módon növekedjen az idegen nyelv és az
informatikaoktatás hatékonysága.
Működési feltételeinek javítása érdekében használják ki a pályázati lehetőségeket.
Hatékonyabban működtessék az intézményi szintű mérés – értékelési és önértékelési
rendszert, s ez terjedjen ki az intézmény minden tevékenységi területére.
A nem kerületi tanulók befogadása közoktatási megállapodások keretében valósuljon
meg, a szabad férőhelyek figyelembevételével.
Az integrált oktatás megvalósítása érdekében még hatékonyabban működjenek együtt a
Fekete István Általános és Szakiskolával.
A pedagógusok törekedjenek tanulás módszertani ismereteinek bővítésére,
továbbképzések szervezésére.
A tanulók fejlesztésének előtérbe helyezésének biztosított plusz órák tervezése legyen
átgondolt mind tartalmi, mind finanszírozási szempontból is, a figyelembe véve a
gazdaságos intézményfenntartás szempontjait.
Legyen átgondoltabb az iskolai csoportok racionálisabb szervezése.
Valamennyi intézmény törekedjen a gyermeklétszám változáshoz igazodó szervezeti
keretek működtetésére.
Valamennyi intézmény törekedjen az állam által kiemelten támogatott programok
adaptálására az azokhoz rendelt normatív támogatások igénybevételével.
Az általános iskolák mindegyike rendelkezzen - az átjárhatóság megkönnyítése érdekében
– az új diákok fogadásához szükséges befogadó-programmal, valamint hatékonyabban
működjenek együtt a társintézményekkel az átjárhatóság biztosítása érdekében.
Évről évre történjen meg az iskolák nevelés-oktatási programjának felülvizsgálata, a
pedagógiai programok aktualizálása.
A tanulók tudásvágyának ébrentartása, a tanítási-, tanulási- stratégiák megismerése és
alkalmazása az iskolai gyakorlatban.
Valamennyi intézmény törekedjen a továbbtanulást hatékonyabban, egyénre szabottabban
irányítani.
Az általános iskolák mindegyike profiljuk megőrzésére törekedve fordítsanak kiemelt
figyelmet az idegen nyelvek oktatására, valamint az informatikai oktatás hatékonyságára,
az értő olvasás és a matematikai készségek folyamatos javítására.
A fenntartó törekedjen az általános iskolák tárgyi feltételeinek javítására.
Az általános iskolák mindegyike végezzen intézmény szintű mérést, működtessen olyan
önértékelési rendszert, ami kiterjed az intézmény valamennyi területére.
Az általános iskolák mindegyike komplex önértékelésen és igényfelmérésen alapuló
stratégiai és operatív tervezést végezzen.
Az általános iskolák mindegyike törekedjen az Uniós alapismeretek szélesebb körű
oktatására.
A fenntartó törekedjen a párhuzamos fejlesztések elkerülésére.
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Minőségi cél - Középfokú oktatási intézmények:
-

-

-

-

-

Az intézmények programjaik összehangolásával biztosítsák valamennyi érintett tanuló
számára a kerületi intézmények közötti átjárhatóságot, működjenek együtt az átjárhatóság
biztosításában.
Az intézmények rendelkezzenek az új diákok fogadásához adaptív befogadó-programmal.
Valósuljon meg valamennyi kerületi középiskolában a hatékony pályaorientáció, s ez az
intézmény belső értékelési rendje szerint kialakított módon tükrözze a tanulói képességek,
készségek szintjét.
Törekedjen valamennyi intézmény a mindenkori munkaerő-piac igényeinek megfelelő
tudás kialakítására figyelembe véve a gazdaságos intézményfenntartás szempontjait..
Mindegyik középfokú intézmény növelje mind az idegen nyelv, mind az
informatikaoktatás hatékonyságát az alapfokú intézmények idegen nyelvi és informatikai
programjainak összehangolásával.
Valamennyi középiskolában növelni kell a tanulók magasabb szintű kimeneti
képzettségének elérését.
A pedagógusok törekedjenek tanulás módszertani ismereteinek bővítésére,
továbbképzések szervezésére.
A tanulók fejlesztésének előtérbe helyezésének biztosított plusz órák tervezése legyen
átgondolt mind tartalmi, mind finanszírozási szempontból is, a figyelembe véve a
gazdaságos intézményfenntartás szempontjait.
Hatékonyabban működtessék az intézményi szintű mérés – értékelési és önértékelési
rendszert, s ez terjedjen ki az intézmény minden tevékenységi területére.
A fenntartó törekedjen a középiskolák tárgyi feltételeinek javítására.
A középiskolák mindegyike végezzen intézmény szintű mérést, működtessen olyan
önértékelési rendszert, ami kiterjed az intézmény valamennyi területére.
A középiskolák mindegyike komplex önértékelésen és igényfelmérésen alapuló stratégiai
és operatív tervezést végezzen.
A középiskolák mindegyike törekedjen az Uniós ismeretek szélesebb körű oktatására.
A fenntartó törekedjen a párhuzamos fejlesztések elkerülésére.

Az esélyegyenlőség elvének érvényesítése a kerület valamennyi közoktatási intézményben,
továbbá valamennyi kapcsolódó területen
Minőségi cél:
- az alsó tagozatos műhelyközösség rövid és középtávú tervezésében kiemelt fontossággal
jelenjen meg az esélyegyenlőség biztosítása
- az iskolai műhelyközösségek szakmai tájékozódásuknak, fejlődésüknek céljául tűzzék ki
az esélyegyenlőtlenség csökkentését.
- az esélyegyenlőtlenség csökkentésének szakmailag elismert eszköze a szövegértés
folyamatos fejlesztése és az állampolgári nevelés tartalmainak eredményes beemelése a
helyi tantervekbe. A felső tagozatos munkaközösségek tekintsék át ezzel kapcsolatos
lehetőségeiket, feladataikat és ezt rögzítsék munkaterveikben.
- a sajátos nevelési igényű gyermekek hatékonyabb ellátásának áttekintése, újabb
lehetőségek számbavétele
- a logopédiai szolgálat, a gyógytestnevelési feladatok ellátása mellett, fejlesztőpedagógiai
hálózat kialakításának átgondolása
- továbbképzések szervezése a témában
- az eredmények mérésének eszközéül az alapkészség szint mérése mellett a kerület a
szövegértés szintjének mérését továbbra is nyomon követő jelleggel végezze.
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-

-

a kerület tekintse át a tehetséggondozás helyzetét, lehetőségeit és feladatait az
intézményekben.
a fenntartó vezesse be a neveltségi szint mérések rendszerét az intézmények pedagógiai
hozzáadott értékének nyomon követésére
jobb együttműködésre törekszünk az oktatás szereplői (gyermekek, szülők,
diákszervezetek, szülői szervezetek, nevelési - oktatási intézmények, pedagógus szakmai
és szakszervezetek, Oktatási és Kulturális Bizottság, Oktatási és Közművelődési Iroda,
pedagógiai szak- és szakmai szolgálat intézményei; valamint a főváros és a szomszédos
kerületek kapcsolódó szervezetei, továbbá a kerületben működő nem önkormányzati
fenntartású közoktatási intézmények) között. A partnerkapcsolatok erősítésének formái
épüljenek be az intézményi minőségirányítási programokba.
Kiemelt, hangsúlyos módon jelenjenek meg a nevelés szerepének megerősítését szolgáló,
személyiség-fejlesztő, tanórán kívüli tevékenységek módjai a pedagógiai programokban,
intézményi, műhelyközösségi munkatervekben.

Alapvető erkölcsi értékek átadásának hangsúlyozása, hagyományok ápolása, a Hegyvidék
múltjának, jelenének ismerete
Minőségi cél:
-

-

hatékonyabban épüljön be a gyermekek tudatos etikai nevelése a tantárgyak rendszerébe,
melyek hangsúlyozottan jelenjenek meg a tantárgyak tantervében
valósuljon meg a hitoktatás törvényi feltételeinek biztosítása, az egyházakkal való jó
munkakapcsolat további ápolása
legyen hatékonyabb és egymásra épülő a viselkedéskultúra, környezetkultúra
fejlesztésének tervezési folyamata – az életkori sajátosságoknak megfelelően – segítve
ezzel a felnőtt társadalomba való beilleszkedést
valósuljon meg az egyes intézményekben a hagyományápolás, valamint valósuljon meg a
Hegyvidék hagyományainak beépítése is az intézmény pedagógiai tevékenységébe.
Valamennyi nevelési, oktatási intézmény törekedjen a Hegyvidék helytörténetének
tudatos megismertetésére (koncentráció más tárgyakkal).

Az intézmények szakmai önállóságának megőrzésével változtatni kell a kialakult fenntartóintézmény viszonyon, „szigorítani”, következetessé kell tenni a fenntartói döntések
végrehajtását, a hozzáadott érték figyelembevételével kell racionalizálni az intézmények
költségvetési támogatását, rendszeressé kell tenni az ellenőrzést, értékelést
Minőségi cél:
-

a fenntartói minőségirányítási program végrehajtásával bevezetésre kerül az egységes
intézmény és vezető értékelési rendszer
az értékelési rendszer kiemelten figyelembe veszi 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

12

Minőségirányítási Program – Arany János Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

Az eredményes munkavállalás, a XXI. század kihívásainak igénye és az élethosszig tartó
tanulás képességének biztosítása érdekében az önálló tanulás képességének kialakítása.
Minőségi cél:
-

-

a pedagógusok tanulás módszertani ismereteinek bővítése, továbbképzések szervezése
az eredményes tanulás szokásainak kialakítása az alapozó szakaszban, az alsós
munkaközösségek szakmai tapasztalatcseréje a témában, a feladatok rögzítése a
munkaközösségi munkatervekben
a tanulás módszertan oktatásának beépítése a felső tagozaton (osztályfőnöki órák és a
szaktantárgyi órák lehetőségeinek felkutatása)
a modern információhordozók használatának, az önálló információ gyűjtés képességének
elsajátítása a tanulók körében
önálló kutató –gyűjtő feladatok beépítése a tantárgyak módszertani kultúrájába

A fenntartói elvárásokhoz rendelt sikerkritériumok elérése a célunk.
A fenntartó által meghatározott feladatok színvonalas ellátásához rendelkezünk a megfelelő
személyi és tárgyi feltételekkel.
Az intézmény munkáját, saját ellenőrzési és mérési rendszerünket úgy tervezzük, hogy az
megfeleljen a fenntartói –rendszer elvárásainak.
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2.3. Pedagógiai minőségcélok
Az általános iskolai oktatás-nevelés magas színvonalával, sokszínűségével emelni a
tanulócsoportok számát, megnyerni a tanulókat és szüleiket az intézményben maradásra
Gimnazistáink számát növelni és számukra biztosítani - a választásuknak megfelelő szinten - a
sikeres érettségi vizsgát és bekapcsolódásukat a felsőoktatásba. A fenntartó által meghatározott
beiskolázási keretek között biztosítjuk azon tanulók felvételét, akik megfelelnek az intézmény
által felállított felvételi követelményeknek.
Szem előtt tartjuk a tanuló életkori sajátosságainak, képességeinek és szorgalmának megfelelő
nevelést és oktatást. A megfogalmazott pedagógiai céljainkat a következő értékek szerint
csoportosítjuk:
ESZTÉTIKUM: Minden évben szervezünk Karácsonyi koncertet és Alapítványi estet.
Kiemelt figyelmet fordítunk az osztálytermek, illetve az iskolai környezet esztétikájára,
otthonosabbá tételére, valamint e környezet védelmére.
EGÉSZSÉG: Diákjaink egészség- illetve környezeti nevelése. A fenntartható fejlődés elősegítése
Fontos célként jelöltük meg a iskolánkban és környezetünkben a környezeti szennyezések
csökkentését, a természeti erőforrások hosszú távon fenntartható fejlődésének és használatának
elősegítését.
Folyamatosan

figyelemmel

kísérjük

az

intézmény területén

esetlegesen

bekövetkező

tanulóbaleseteket előidéző okokat, ezek megszüntetésére haladéktalanul megtesszük a szükséges
intézkedéseket.
Figyelmet fordítunk a tanulók testi és lelki állapotának javítására, a szükségesnek ítélt pedagógiai
módszerekkel – akár külső résztvevők bevonásával – tervszerűen küzdünk a drog, az alkohol és a
dohányzás térhódítása ellen.
Kapcsolatot tartunk az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi
intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal a tanulók érdekeit veszélyeztető
problémák megoldása érdekében. A mozgásgazdag életmód kialakítása.
KREATIVITÁS: Központi feladatunk a tehetséggondozás. A tehetséggondozás keretében
felkészítjük az adott területen kiemelkedő képességű tanulóinkat arra, hogy minél
eredményesebben szerepeljenek a megmérettetéseken.
ESÉLYEGYENLŐSÉG: Kiemelt célunk a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása.
Biztosítjuk a sajátos nevelési igényű tanulók integrált képzését és valamennyi tanulónk
személyiségének harmonikus fejlesztését.
TUDÁS: Az idegen nyelvi képzés színvonalának további emelése. Fontos célunk, hogy a tanulók
minél magasabb szinten sajátítsanak el idegen nyelveket. Minél több tanulót motiválunk és
14
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készítünk fel legalább egy nyelvi emelt szintű érettségi vizsga és egy vagy két középfokú
nyelvvizsga sikeres letételére.
Igyekszünk minél rövidebb idő alatt megteremteni a szervezeti lehetőségeket ahhoz, hogy
valamennyi tanuló és pedagógus számára biztosított legyen az intézményben a számítástechnikai
eszközökhöz, illetve az internethez való hozzáférés lehetősége a tanítási idő alatt, illetve a
délutáni órákban.
A természettudományos képzés kiterjesztése és a tantárgyi tehetséggondozás intenzívebbé tétele
iskolánk kiemelt feladatai közé tartozik. Figyelemmel kísérjük a középfokú oktatási intézmények
tanulói

számára

szervezett

tanulmányi,

kulturális

versenyeket,

sportrendezvényeket,

fesztiválokat.
Igyekszünk hatékonyan megalapozni diákjaink továbbtanulását. Lehetőséget biztosítunk
tanulóinknak a különböző szintű és típusú vizsgákra való felkészüléshez. Segítséget nyújtunk a
pályaválasztásban.
HUMÁNUM: Igyekszünk minél több tanulót bevonni a közösségi tevékenységbe. A karitatív
munka az önazonosság keresésének egy fontos állomása. Ezek a tapasztalatok, fejlesztik a
kamaszok teherbíró képességét, az önálló kezdeményezést és feladatvégzést, a koncentrációt. Az
ilyen tapasztalatokkal felvértezett diákok szociálisan érzékenyebb emberekké válnak és
remélhetőleg a humanitárius szolgálat életük természetes része lesz.
Hazai és külföldi partneriskolákkal való együttműködés és cserekapcsolatok kialakítása
interkulturális kapcsolatok építését eredményezi, bővíti a diákok és tanárok ismeretségi körét,
valamint elősegíti a nyelvtanulást.
Tervezetten, rendszeresen és ellenőrizhetően tájékoztatjuk a tanulók szüleit – részletes és érdemi
módon – a tanuló magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről, szükség esetén tanácsokat adunk,
illetve segítséget nyújtunk a tanuló neveléséhez.
HAZASZERETET: A tanév során a nemzeti ünnepeinket, megemlékezéseinket megtartjuk.
Az osztályok a maguk szervezte kiránduláson ismerjék meg az ország legalább egy másik
tájegységét.
A határontúli kirándulások folytatása és a kihelyezett történelemórák általánossá tétele során
diákjaink első kézből szereznek tapasztalatokat. Egyben ismereteket szerezhetnek az elszakított
területeken élő magyarság életéről, reálisabb képük lesz a kisebbségi létről. Ezáltal diákjaink
toleránsabbak és nyitottabbak lesznek.
Mindezek mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tanulóink minél többször
megtapasztalják a közösséghez való tartozás élményét.
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2.4. Szervezeti minőségcélok
Az intézmény nevelési elvei
A minőségirányítási programunkat a pedagógiai programunk megvalósítását szolgáló
eszközrendszernek

tekintjük.

Kiépítésével,

működtetésével

biztosítjuk

a

pedagógiai

programunkban megfogalmazottak teljesítését.
Ennek érdekében a minőségirányítási munkacsoport javaslatára a nevelőtestület (szükség szerint
az alkalmazotti közösség) az éves munkaterv összeállításához minőségcélokat fogad el, melyek
elérését, mérését, értékelését éves tervében rögzíti.


Az iskolában folyó nevelőmunka értékközpontú. Az értékek létrehozásában és
érvényesítésében teret kapnak:



az emberi együttélés általánosan elfogadott szabályai



a polgári társadalom normái



az egyetemes és nemzeti kultúra értékei



a közoktatási törvényben megfogalmazott normák.

Ezek szerves egységet képeznek, működésük egy időben jelenik meg. Az iskolai nevelőmunka
célja olyan értékek közvetítése illetve megerősítése, amelyek egyrészt a tanulók személyiségére,
tanulmányi eredményeire, másrészt a tanulói és intézményi közösségben történő tevékenységet
követően a családra, a szűkebb és tágabb társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak.
1. számú melléklet: Szervezeti minőségcélok
2. számú melléklet: Minőségparaméterek, minőségcélok
3. számú melléklet: Partneri igényekhez, elvárásokhoz rendelhető minőségcélok
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3. A INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE
3.1 A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben
A minőségirányítási rendszert a közoktatási törvény követelményeinek megfelelően dolgoztuk
ki. A rendszer kiépítésekor figyelembe vettük a fenntartó önkormányzat ÖMIP-ben
megfogalmazott elvárásait is.

Az intézmény vezetője kinyilvánítja teljes elkötelezettségét
-

a partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításában az intézmény minden
szintjén,

-

a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározásában, betartásában, elérésében,
rendszeres felülvizsgálatában,

-

a minőségirányítási rendszer időszakos átvizsgálásában,

-

a minőségirányítási rendszer kifogástalan működéséhez szükséges erőforrások
mindenkori biztosításában (a költségvetés lehetőségei szerint).

A vezető vállalja, hogy a kiépített és működtetett rendszert fenntartja, és a partneri elégedettség
megtartása és javítása céljából folyamatosan tökéletesíti, és működését ellenőrzi.
Az intézmény munkatársai felelősséget viselnek a jelen program megvalósításáért, a célok
eléréséért, a minőséget befolyásoló folyamatok előírásszerű végrehajtásáért.

A)

Jogszerűség

A minőségirányítási rendszerek működésének rendje, jogszabályi háttér:
Közoktatási törvény 40. § (10) bekezdés
„A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos
javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. (minőségpolitika az a tevékenység,
amelynek során a közoktatási intézményfolyamatosan 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.
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A

minőségpolitikát

minőségirányítási

és

minőségfejlesztési

programjában

kell

rendszert

meghatározni

a

(a

közoktatási

intézmény

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 [közoktatási
törvény 60–61. §] és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat [közoktatási törvény 63. §]
véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik
érvényessé.”
(11) bekezdés
„Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének
hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi
minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát,
ennek keretei között
-

a vezetési,

-

tervezési,

-

ellenőrzési,

-

mérési, értékelési feladatok végrehajtását.

A Kormány 323/2008. (XII. 29.) Korm. rendelete a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
módosításáról
„6. § A R. a következő 8. §-sal és az azt megelőző hivatkozással egészül ki:
A Kjt. 40. §-ának (12) bekezdéséhez és 85. § (3) bekezdésének ce) pontjához]
8. § (1) A közoktatási törvény 40. §-ának (11) bekezdésében szabályozott minőségirányítási
programban a teljesítményértékelési szempontok mellett meg kell állapítani az egyes szempontok
értékelésekor adható maximális pontszámokat is az alábbiak szerint:
a) kiemelkedő minősítés három pont,
b) megfelelő minősítés kettő pont,
c) kevéssé megfelelő minősítés egy pont,
d) nem megfelelő minősítés nulla pont.
(2) A teljesítményértékelés eredményét a maximális pontszámnak a ténylegesen adott
pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kell meghatározni:
a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas,
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b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas,
c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas,
d) harminc százalék alatt alkalmatlan
minősítést kap a közalkalmazott. Ettől eltérően a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha
legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő.
(3) Minden olyan esetben, amikor jogszabály a munka értékelése tekintetében, illetőleg valamely
jogkövetkezmény – ideértve a munkaügyi jogvita kezdeményezésének lehetőségét is –
alkalmazásakor minősítést említ, azon a közoktatási intézményekben foglalkoztatottaknál a
teljesítményértékelést, illetőleg annak eredményét kell érteni.”
E rendelkezés és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 40. §
(12) bekezdése értelmében a közoktatási intézményekben alkalmazott teljesítményértékelési
rendszerek kiváltják a közalkalmazotti minősítés kötelezettségét.
A fenti kormányrendelet a minősítési kategóriákat állapítja meg, melyeket a magasabb vezető és
a vezető közalkalmazottak esetén is alkalmazni kell.

A Kjt. 2010. december 23-i módosítása szerint a Kjt. 40. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
[A közalkalmazottat]
„a) vezetőként a vezetői megbízást követő második év elteltével, valamint a magasabb vezetői
vagy vezetői megbízás lejárta előtt legalább három hónappal, "
[minősíteni kell.]

B)

Tervezés

A cél, hogy az intézmény munkája kiszámítható, egymásra épülő, ellenőrizhető tevékenységek
sora.
A célok megfogalmazása
Az intézmény szervezeti céljait az igazgató és a munkatársak egyetértésben határozzák meg. A
célokat a jogi környezet elvárásai, és az ÖMIP mérhető, konkrét követelményei, elvárásai alapján
stratégiai, operatív szinten és a napi működés szintjén tervezzük. A célok megfogalmazásánál a
következő szempontokat vesszük figyelembe:
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A minőségfejlesztési rendszer működtetésével folyamatosan feltárja az intézmény működésének
erősségeit, a működésben rejlő problémákat, a szervezeti konfliktusok forrásait, a szervezeti
kultúra jellemzőit, változtatandó tényezőit, a pedagógiai munka és a szervezeti működés
erősségeit és fejlesztendő területeit, a vezetés irányító munkájának hatékonyságát.
Áttekinti és felülvizsgálja a munkaköri leírásokat és a munkacélokat.
Ebben nagymértékben támaszkodik a partnereinek véleményére, igényeire, az intézményi
önértékelés eredményeire.
Az intézmény az alkalmazotti kör teljes bevonásával folyamatosan keresi a problémák
megoldásait, a fejlesztési lehetőségeket, megtervezik és végrehajtják azokat az intézkedéseket,
melyek a minőségpolitikában megfogalmazott fejlesztési célok alapján a szervezet folyamatos
fejlődését biztosítják.
Az intézmény folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a változtatások hatásait.
Feladatunk a stratégiai tervezés folyamatának leírása, az operatív tervezés kidolgozása, a
tervezési szintek meghatározása. A humán és anyagi erőforrások, ill. a partneri igények
ismeretében az iskolavezetés feladata az intézmény stratégiájának megtervezése legyen.
A feladatok kijelölése
Az intézmény meghatározza és lefekteti azokat a feladatokat (folyamatokat), amelyek
szükségesek a partnerek által igényelt szolgáltatások tökéletes végrehajtásának tervezéséhez.
Az erőforrások biztosítása
Az intézmény vezetője az éves munkatervben dokumentáltan meghatározza, és időben biztosítja
a szükséges erőforrásokat a minőségügyi folyamatok fenntartásához és működtetéséhez.
Az erőforrások biztosításáért – a költségvetés függvényében – a teljes felelősség az igazgatóé.
Az emberi erőforrások
Az intézmény csak olyan feladatok megvalósítását tervezi, amelyekhez rendelkezik a szükséges
személyi feltételekkel.
Az egyes munkakörök, beosztások ellátásához szükséges végzettséget, képzettséget a
jogszabályok, munkaköri leírások tartalmazzák. A személyi feltételek tervezése, megteremtése a
vezető felelőssége.
Stratégiai tervezés
Az intézményi folyamatok hosszú távú, meghatározó jelentőségű tervezése, a tervek
megfogalmazása és dokumentálása elsősorban az intézmény pedagógiai programjában történik.
A tervezés folyamatában a munkatársak közösen vesznek részt. A stratégiai tervezéshez
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kapcsolódó feladatokat

az

igazgató

koordinálja. A tervezés

teljes folyamatában a

minőségirányítási csoport egyetértő közreműködésére van szükség.
A tervezéskor figyelembe kell venni:
A közoktatási törvényt, a különböző rendeleteket, végrehajtási utasításokat, a fenntartói
elvárásokat (alapító okirat), egyéb jogi előírásokat, valamint a partneri elvárásokat, amelyeket a
minőségirányítási csoport szolgáltat.
Az alapdokumentumokra vonatkozó stratégia

Dokumentum
Minőségirányítási
program
Pedagógiai
program
SZMSZ

Házirend
Továbbképzési
rendszer
Éves tervezés

Elkészítés, felülvizsgálat
időpontja
Jelen dokumentum.
Teljes folyamat tartalma
Ezt követően szükség
szerint.
A törvény és a fenntartó
Pedagógiai tevékenység
által meghatározottak
szerint.
A törvény és a fenntartó
Teljes folyamat
által meghatározottak
struktúrája
szerint.
A törvény és a fenntartó
Jogi normázás
által meghatározottak,
illetve szükség szerint.
A törvény és a fenntartó
Humánerőforrás
által meghatározottak
szerint.
Szabályozási terület

Pedagógiai munka

Tanévnyitó értekezlet

Felelős
igazgató

igazgató

igazgató

igazgató

igazgató
igazgató

Operatív tervezés
A stratégiai tervet az éves munkaterv (iskolai, munkaközösségi, ökoiskolai, ifjúságvédelmi,
diákönkormányzati, minőségbiztosítási), a továbbképzési terv, a minőségbiztosítás során
megfogalmazott intézkedési terv bontja le operatív feladatokra. Cél: az intézmény rövid távú
tervszerű működésének biztosítása.
A pedagógiai feladatok megvalósításának alapvető színterei: a tanítási órák, a tanítási órán kívüli
foglalkozások, felzárkóztató foglalkozások, a differenciált képesség fejlesztő foglalkozások, az
osztályfőnöki órák, a diákönkormányzati tevékenységek, az iskolai rendezvények, a tanulmányi
kirándulások. Az iskolai információforrások (könyvtár, Internet) elérhetőségének tanórán kívüli
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biztosításával az innovatív vagy tanári támogatással motivált tanulói önfejlesztés lehetőségét is
erősítjük.
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C)

Vezetői ellenőrzés és értékelés

A vezetői ellenőrzés
Cél:

az

intézmény

jogszerű

működésének,

belső

szabályozók

által

meghatározott

munkarendjének vezetői ellenőrzése.
Minőségügyi ellenőrzés
Az intézmény vezetése a minőségirányítási rendszert évente legalább egy alkalommal
felülvizsgálja.
A felülvizsgálat kiterjed a következőkre:
- partneri elégedettség és kifogások (panaszok),
- erőforrások helyzete,
- szolgáltatások hatékonysága,
- változások szükségessége,
- a minőségügyi rendszer tökéletesítése, szükséges változtatások,
- erőforrások fejlesztése,
- szolgáltatások fejlesztése.
A vezetőségi átvizsgálás (ellenőrzés) megállapításait és a hozott intézkedéseket a vezető
feljegyzésben dokumentálja.

Vezetői ellenőrzés területei:
A stratégiai folyamatok ellenőrzése:
- a pedagógiai program,
- a vezetői program (pályázat),
- a minőségirányítási program,
- a helyi tantervek,
- a pedagógus továbbképzési terv,
- az éves beiskolázási terv,
- a humán erőforrás biztosítása,
- a tárgyi feltételek alakulása: kötelező taneszköz-beszerzés, felújítások, beruházások,
leltár és selejtezés, a költségvetés – ezen belül kiemelten a bérgazdálkodás –
alakulása.
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A belső szabályozók működése:
- szervezeti és működési szabályzat
- házirend
- közalkalmazotti szabályzat,
- a hagyományos iskolai rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása,
- az iskolai adminisztráció működése: adatkezelés, tanügyi dokumentumok kezelése,
irattárazás, munkaegészségügy,
- tűz- és balesetvédelmi tervek ellenőrzése.
A mindennapi működés ellenőrzése:
- éves, havi és heti tervek ellenőrzése,
- a munkaidő, tanóra pontos betartása,
- a mindennapos adminisztráció (elektronikus napló, órakezdés, befejezés, hiányzók,
késők beírásának havi ellenőrzése, szabadság-nyilvántartás adminisztrálása),
- a helyettesítések,
- az óratartás, a tanórán folyó pedagógiai munka,
- új kollégák, pályakezdők rendszeres, a többiek alkalomszerű, tervezett, módszeres
ellenőrzése,
- a házirend betartásának ellenőrzése: késések, dohányzás tilalma, szülői igazolások,
felmentések.
- a tanári ügyeletek (iskolai, rendezvény, verseny, vizsga, stb.) ellenőrzése,
- az iskolai rendezvények ellenőrzése,
- eseti beszámolók, jelentések határidőre, illetve az elvártak szerinti teljesítésének
ellenőrzése,
- tűz-, illetve bombariadós készültség ellenőrzése.
A vezetői ellenőrzés szintjei:
- igazgatói szint,
- igazgatóhelyettesi szint,
- munkaközösség-vezetői szint,
- gazdasági ügyintéző szintje,
- titkárság szintje.
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A vezetői ellenőrzés formái:
- dokumentumok elemzése,
- beszélgetések,
- óralátogatások,
- az alsóbb vezetői szintű ellenőrzésről kért beszámoló.
A vezetői ellenőrzés dokumentálása:
- jegyzőkönyvek,
- feljegyzések, beszámolók.
A vezetői értékelés
Vezetői értékelés a szervezeti hatékonyság értékelésére irányul.
Cél: az intézményi működés időszakos mérése, értékelése.
Az intézményi év végi értékelés szempontrendszerének kidolgozása.
A vezetés évente készítsen értékelést az intézmény és egyes folyamatai működésének
eredményességéről és hatékonyságáról.
Az intézményvezetők teljesítményértékelésének célja


Hiteles kép alkotása az intézményvezetők tevékenységéről



Fejlesztő célzattal történő értékelés egységes szempontok alapján



Adatok és közvetlen információk birtokában a vezetői tevékenység megítélése



A követelményeknek való megfelelés vizsgálata



Visszajelzés a vezetői teljesítményről



Átláthatóvá tenni:
- milyen hatékonysággal működik a szervezet
- hogyan valósul meg a nevelő- fejlesztő- oktató munka szakmai és módszertani
irányítása, ellenőrzése és értékelése



Tényekre alapozott döntések előkészítése



A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.. törvény (továbbiakban: Kjt.) és
végrehajtási rendeletei szerinti minősítés megalapozása

4. sz. melléklet: Vezetői teljesítményértékelés rendszere
4.1 Vezetői teljesítményértékelési rendszer tartalma
4.2 Az értékelés szereplői és feladataik
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5. sz. melléklet: Vezetői értékeléshez kapcsolódó mellékletek:
5.1. Vezetői képességek, tulajdonságok
5 2.Vezetésértékelő jegyzék
5.3 Vezetői feladatok ellátásának színvonala
5.4 A vezetői beszámoló szempontjai
5.5 A fenntartói értékelés további szempontjai - A munkafegyelemmel
kapcsolatos kérdések eredménye
5.6 A vezetők minősítésének eljárásrendje, ütemterve

Az értékelendő területek:
- a vezetői ellenőrzés eredményei,
- a partnerek visszajelzései,
- a javító, fejlesztő tevékenységek eredményei,
- korábban elhatározott intézkedések megvalósulásának vizsgálata,
- a minőségfejlesztési munka eredményei.
Az értékelés eredményét nyilvánosságra kell hozni. A beszámolót megismerők köre: tantestület,
fenntartó, iskolaszék, szülői munkaközösség, diákönkormányzat

D)

A minőségirányítási rendszer működése

A minőségirányítási rendszer működtetésével folyamatosan feltárja az intézmény működésének
erősségeit, a működésben rejlő problémákat, a szervezeti konfliktusok forrásait, a szervezeti
kultúra jellemzőit, változtatandó tényezőit, a pedagógiai munka és a szervezeti működés
erősségeit és fejlesztendő területeit, a vezetés irányító munkájának hatékonyságát. Ebben
nagymértékben támaszkodik a partnereinek véleményére, igényeire, az intézményi önértékelés
eredményeire.
Az intézmény az alkalmazotti kör teljes bevonásával folyamatosan keresi a problémák
megoldásait, a fejlesztési lehetőségeket, megtervezik és végrehajtják azokat az intézkedéseket,
melyek a minőségpolitikában megfogalmazott fejlesztési célok alapján a szervezet folyamatos
fejlődését biztosítják.
Az intézmény folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a változtatások hatásait.
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A minőségirányítási rendszer a minőségi tanítási-tanulási folyamatot helyezi középpontjába, a
pedagógusok, mint a folyamat központi szereplői, különösen kiemelt figyelemben részesülnek.
Az iskola minősége elsősorban a tanítási-tanulási folyamatokra támaszkodik. Csak úgy sikerülhet
az iskolaminőség tartós fejlődését elérni, ha a kompetencia és a tudásmegszerzésének folyamatai,
a gyakorlatban alkalmazott módszerek, a tanulási légkör stb. állnak a középpontban. Ebben áll az
iskolai minőségfejlesztés fő feladata. Az érdekeltek önértékelésével biztosítható, hogy az iskolai
munka fő területe - nevezetesen a tanítási-tanulási folyamatok alakítása – folyamatosan magas
színvonalon menjen végbe.
Iskolánkban az ELCL modell segítségével történik a minőségfejlesztés témájának feldolgozása.
Az egyes minőségterületek határozzák meg a tanítás és a tanulás sikerét leginkább. Különböző
céljaink vannak az iskolában./INPUT/ Ezek oktatási, gazdasági és iskolafejlesztési célok. Fontos
minőségterület a vezetés, ahol a következő minőségi jellemzőket emeljük ki: vezetési
kompetencia, eredményorientált vezetés és professzionális iskolamenedzsment. A következő
meghatározó

minőségterület

a

tanítási-tanulási

folyamatokat

mutatja,

és

ezekből

a

komponensekből tevődik össze: osztálymenedzsment, tanulássegítő oktatási légkör, motiváció és
aktiválás, kompetenciaorientáció, differenciálás, tanulóorientáció, megfelelő módszerek, tanulási
siker biztosítása. Meghatározó a tanerőhöz kapcsolódó minőségterület, ami az elvárásokat
fogalmazza meg: professzionalitás, célirányos továbbképzés, méltányos díjazás. Nem
elhanyagolható az iskolai légkör minőségterület sem. Ehhez a következő jellemzőket
rendelhetjük: kapcsolatok, rend, patronálás és tanácsadás.
A rendszer kimeneti pontján /OUTPUT/, azaz az eredmények helyezkednek el: oktatási és
gazdasági eredmények, illetve a megelégedettség az iskolai munkával.
Az input és az output fogalmai mellett fontos az OUTCOME fogalma is, mellyel kapcsolatban
érthetőbb és egyszerűbb, ha társadalmi hatást, eredményt (pl. hogyan tudják a gyerekek
alkalmazni a nálunk megszerzett tudást versenyeken, felvételin, egyetemen, vagy milyen a
hírnevünk az országos rangsorban, vagy mi a szülők és az önkormányzat véleménye a mi
oktatásunkról) mondunk helyette.
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3.2 Az intézményi működés belső rendje
3.2.1. Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése
Folyamatok, szabályozások rendszere
A cél a partnerközpontú működés fenntartása, fejlesztése, ennek érdekében szükséges a partnerek
igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése, az együttesen, több partner részéről jelentkező
igények koordinálása, a prioritási sorrend megállapítása. Ezt követheti – a lehetőségekhez mérten
– az igények folyamatos elemzése és azok kielégítése.
Intézményünk minőségfejlesztő csoportja a Comenius I. modell leírása szerint készítette el
partnerei azonosítását, s meghatározta a kapcsolattartás rendjét.
A partnerek azonosításának folyamata.
A partnerek igényeinek és elégedettségének felmérése és elemzése.
A partneri igényekből fakadó feladat meghatározás, intézkedési terv készítése.
A fenntartói igényeknek való megfelelés.
Kommunikáció a partnerekkel.
Külföldi iskolákkal való kapcsolat kialakítása és ápolása.
A diákönkormányzat és a pedagógusközösség együttmunkálkodása.
Az osztályfőnök és a szaktanárok kapcsolattartása a szülőkkel.

Fejlesztendő elemek:
A partnerszemléletű működés folyamatosságának a biztosítása.
A szülői szervezettel való interaktív kommunikáció fejlesztése.
A fenntartói elvárások befolyásolása a tanulói-szülői igények ismeretében.
Kommunikáció a partnerekkel
Cél: meg kell tervezni a közvetlen partnerekkel (tanulók, szülők, pedagógus és nem pedagógus
dolgozók és a fenntartó) a napi működéshez szükséges információk belső áramlásának
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rendszerét, folyamatát. Külső partnereink tájékoztatására különböző csatornákat, fórumokat
használunk.
Kommunikáció a belső partnerekkel

A)

A kapcsolatok meghatározása, fenntartásának módja, ápolása az intézmény – egyes esetekben
jogszabályokban előírt – kötelessége és érdeke.
Partnerekkel való kapcsolattartás
Közvetlen partnerek

B)



XII. kerületi Önkormányzat



Igazgató



Igazgatóhelyettes



Munkaközösség vezető, Tantárgygondozó



Közalkalmazotti Tanács



Pedagógus (osztályfőnök)



Pedagógus (szaktanár)- nevelőtestület



Diák



Szülő- Szülői munkaközösség



Gazdasági iroda dolgozói



Iskolatitkár



Technikai dolgozók
Kommunikáció a külső partnerekkel

A jelen minőségirányítási program előírja, hogy azonosítani kell a közvetett partnereket, és
meg kell határozni a partnerekkel való kapcsolattartás tartalmát és formáját.
Különös tekintettel az alábbi területeken:
- gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények,
- szociális intézmények,
- egészségügyi intézmények,
- közművelődési, közgyűjteményi intézmények,
- pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények,
- szakszolgáltató intézmények,
- sport intézmények, szervezetek.
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A különböző partnerekkel való kapcsolattartás módja és eredménye tekintetében elégedettek
vagyunk.


XII. kerület Művelődési Központ és a Virányosi Közösségi Ház



Rendszeres kapcsolat Gyermekjóléti Szolgálattal, Nevelési Tanácsadóval



Kerületi iskolák, óvodák



Solti György Zeneiskola



Farkasréti Plébánia



Hegyvidék Tv, Újság



A Svábhegyi Gyermekkórház



Oxford Oktatási Központ



Csillagszemű Táncegyüttes



Magyar Speciális Olimpiai Szövetség



Magyar Géniusz Portál



Tehetségpont Hálózat



Ökoiskolák Hálózata



Nemzetközi Pető Intézet Általános Iskolája



Csiky Gergely Főiskola, Arad



Ady Endre Alapiskola, Párkány



Bródy Imre Gimnázium, Ajka



Milada Horáková Gimnázium, Prága



Csaba Királyfi Cserkészcsapat



XII. kerületi Rendőrfőkapitányság



Hunniareg



Iskolaorvos



Logopédus



Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány



Sashegyi Arany Iskolaalapítvány



ELTE

Reál osztály támogatói


Magyar Tudományos Akadémia
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C)



77 Elektronika Kft.



Magyar Innovációs Szövetség



Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet



EGIS Gyógyszergyár



Richter Gedeon Gyógyszergyár



SE (Semmelweis Egyetem) Partner iskolája



Vöröskereszt Bázis Iskolája



Sas-hegyi Természetvédelmi Terület



Önkéntes pszichológus – Bártfay Krisztina

A partneri igény- és elégedettségmérés rendje

Az eljárás célja, hogy az eljárásrendben meghatározottak szerint felmérjük a partnerek igényeit,
elégedettségét és elégedetlenségét, valamint a mérési eredmények alapján elvégezzük a
szükséges beavatkozásokat.
Az eljárás magában foglalja:
- a partnerazonosítás frissítését,
- a partneri igény és elégedettségmérés lebonyolítását,
- az igények elemzését,
- a célok, prioritások meghatározását,
- intézkedési tervek készítését,
- intézkedési tervek megvalósítását,
- a beavatkozás ellenőrzését.
A partneri igény- és elégedettség felmérésére alkalmazott módszerek lehetővé teszik,hogy
megfelelő információkkal rendelkezzünk az állandó minőségjavításhoz
Legyen ismert a partnerek igénye és elvárása olyan mértékben, hogy az intézmény tudatosan
figyelembe vehesse ezeket céljai kijelölésénél.
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Fogalmak
Érdekelt fél (partner): Az intézmény működésének intézményen belüli és intézményen kívüli
résztvevői, illetve azok a szervezetek és személyek, akik az intézmény működésével szemben
elvárásokat fogalmaznak meg.
Felelősök


igazgató



minőségügyi felelős



szakmai munkaközösség-vezetők



osztályfőnökök

Eljárás
Kérdőívek elkészítése
Az egyes partnereknek szánt kérdőíveket a megbízott pedagógusok készítik el. Ugyanazt a
szempontrendszert kell használniuk (lebontani konkrét kérdésekké), mint amelyet a nyitott
önértékelésnél használtak. A minőségügyi megbízott véglegesíti a kérdőíveket a készítőkkel
együtt. Az interjú kérdéseit a minőségügyi megbízott a szakmai munkaközösség vezetőivel,
valamint az igazgatóval együtt elkészíti.

Partneri igények megismerése
Tanulói igények megismerése
Minden páros év október elsejéig a minőségügyi megbízott a DÖK vezetőknek átadja a
tanulóknak szánt kérdőíveket. Ők az egyes képviselőkön keresztül az osztályfőnökök
segítségével osztályukban osztályfőnöki órán kitöltetik a gyerekekkel egy héten belül.
A felmérés kiterjed a tanulók teljes körére.
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Szülői igények megismerése
Minden páros év október elsejéig a minőségügyi megbízott az osztályfőnököknek átadja a
szülőknek szánt kérdőíveket. Ezeket az osztályfőnökök a saját osztályuk SZMK vezetőinek
továbbítják azzal a kéréssel, hogy a szülőktől szerzett információk segítségével egy héten belül
küldjék vissza névtelenül és önkéntesen.
A felmérés kiterjed a szülők teljes körére.

Munkatársak igényeinek megismerése
Minden páros év október elsejéig a minőségügyi megbízott átadja az intézmény valamennyi
dolgozójának a nekik szánt kérdőíveket azzal a kéréssel, hogy egy héten belül dobják azt be
kitöltve a tanáriban elhelyezett dobozba.
A felmérés kiterjed az alkalmazottak teljes körére.

Fenntartói igények megismerése
A minőségügyi megbízott minden páros év október elsején eljuttatja interjú kérdéseit a
fenntartóhoz.

Kérdőívek feldolgozása

A kitöltött és visszaérkezett kérdőíveket a minőségügyi megbízott kollégák segítségével május
elsejéig feldolgozza. Az összesítésben ábrázolja a megadott szempontok szerinti eredményeket.
Az eredményeket továbbítja az intézményvezetőnek.

A tervezés fázisában összevetjük a partneri igényeket, az intézmény által megállapított szakmai
és minőségi követelményeket.
Az adatokat és feldolgozásukat minőségügyi feljegyzés formájában rögzítjük.
A partneri követelmények felmérését, a szakmai összevetését, a teljesítési feltételeket, és azok
átvizsgálását feljegyzések formájában dokumentáljuk.
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Az alkalmazott módszerek használatát, szakmai helytállóságát az igazgató és a megbízott
Értékelési felelős biztosítja.
Panaszkezelés: az intézmény munkatársainak minden egyes partneri panaszt, illetve a
megelégedettségre vonatkozó észrevételt dokumentálniuk kell, és elemzésre át kell adni a
minőségügyi vezetőnek.
7. számú melléklet: A partnerkapcsolatok irányításának eljárásrendje

3.2.2 Emberi erőforrás

A)

A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése

Cél: az emberi erőforrások biztosítása és fejlesztése, munkatársak kiválasztása; a kiválasztási és
betanulási rend működtetése; az intézmény pedagógiai programjával azonosuló, annak
végrehajtásához legjobb tudása szerint hozzájáruló munkatársak alkalmazása, továbbképzési
rendszer működtetése
Cél: a pedagógiai programban és a minőségirányítási programban megfogalmazott célok
megvalósításához szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése.
Alkalmazott dokumentumok:

B)

-

Továbbképzési program.

-

Beiskolázási terv.

A munkatársak megbízása részfeladatok végzésére

Cél: a minőségpolitika megvalósítása érdekében minél több kolléga vegyen részt a program
megvalósításában.
Az intézmény vezetése személyes példamutatásával segíti a cél elérését.
A belépő új munkaerő kiválasztására és betanulására (figyelembe véve a jogszabályokat,
intézményünk küldetését, alapértékeit ill. a kiválasztás szempontjait) eljárásrendet alkalmazunk.
Kiemelt szerepet kap az új munkatárs betanulása, amelyet egy patronáló személy általában a
munkaközösség-vezető és az illetékes igazgatóhelyettes végez.
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A tanév első negyedében az iskolavezetés beszélgetésre hívja az új kollégákat és azokat is, akik
eddig munkájukat figyelemmel kísérték. Ezután a törzskari értekezleten a munkaközösségvezetők és az igazgatóhelyettesek beszámolnak az óralátogatások tapasztalatairól, közösen
értékelik az új munkaerőket.
A működés szempontjából meghatározó partnerek - pedagógusok és nem pedagógusok továbbképzésének fő dokumentuma a továbbképzési terv, mely az intézmény küldetésének és
Pedagógiai Program figyelembevételével készült.
Az alapdokumentum alapján készítjük az éves beiskolázási tervet, melyben a partneri igények is
megjelennek. A pénzügyi fedezetét az éves költségvetési keret biztosítja.
A nem pedagógus továbbképzéséről a helyi szükségletek és lehetőségek figyelembevételével az
iskolavezetőség dönt.

C)

A munkatársak irányítási rendszere

A munkatársak kiválasztásának eljárásrendje
1. Cél: kiválasztási és betanulási rend működtetése
1.1.Az intézmény Pedagógiai Programjával azonosulni tudó, annak végrehajtásához
legjobb tudása szerint hozzájáruló munkatársak alkalmazása.
1.2. Megfelelő munkafeltételek biztosítása
2. Alkalmazási területek:
a. Új munkaerő – tanár, technikai dolgozó – kiválasztása
b. Az új kollégák integrálása az alkalmazotti körbe
c. Mentori rendszer működtetése
d. Az intézményi továbbképzési terv kialakítása a személyes szakmai karrierterv
figyelembe vételével
e. Dologi erőforrások biztosítása
f. Infrastruktúra, munkakörnyezet
3. Felelősség:
a. Igazgatói-vezetői felelősség az emberi és dologi erőforrások hatékony
menedzseléséért
4. Fogalmak:
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a. Mentor: pártfogó, nevelő, helyi értelmezésben: a tantestület tagja, akit az igazgató
megbíz

az

új

munkatárs

bevezetésével,

megismertetésével.
5. A feladat leírása
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Kiválasztás
TANÁR

TECHNIKAI MUNKATÁRS
Felelős

Feladat
Pályázatok,

Igazgató

Pályázatok,

álláshirdetések

álláshirdetések

kiírása

kiírása

Meghallgatás,
interjú

Felelős

Feladat

Iskolavezetés,

Meghallgatás,

(lehetőség munkaközösség-

interjú

szerint referenciák, vezetők

szerint

óralátogatás

alapján)

Igazgató

Iskolavezetés,

(lehetőség gazdasági ügyintéző
referenciák

alapján)

3.2.3. Minőségirányítási szervezet felépítése és működtetése

Jelen

dokumentum

a

szervezet

struktúráját,

feladatrendszerét,

kapcsolatrendszerét,

jogosítványait, kötelezettségeit tartalmazza.
CÉL:

- az intézményi minőségcélok elérésének támogatása,
- a vezetés és az intézményi folyamatok közötti minőségügyi szemléletű
kommunikáció és kapcsolat fenntartása,
- az intézményi szervezeti működés folyamatos fejlesztésének indukálása.

Az intézmény vezetője garantálja a jogszerű működés feltételeit.
Rendszeres kommunikáció:
- csoportszinten
- csoport – intézményvezető szinten
- csoport – alkalmazotti közösség (vagy kisebb egységei) szinten
A kapcsolattartást a csoport és az intézmény vezetője koordinálja.
Minden formális megbeszélésen feljegyzés, szükség esetén jegyzőkönyv készül.
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Az iskola szervezeti életében kiemelt szerepet kapnak a minőségirányítási csoportok („minőségi
körök”).
A minőségfejlesztési munka szervezése két szinten folyik iskolánkban. Egyrészt tervezési,
mérési, ellenőrzési és szervezési feladatokat irányító és elemzéseket végző makro-kör, másrészt
több kisebb csoportra bomló és a makro kör tagjai által vezetett mikro-körök.
A makro-kör szervezete és feladata:
Tagok: Aszódi Judit igazgatóhelyettes, osztályfőnöki munkaközösség vezető, minőségügyi
vezető
Ferenczi Emese humán munkaközösség vezető
Juhász Andrea öko munkaközösség vezető
Gyurkóné Kovács Beatrix alsós munkaközösség vezető
Német Mariann Idegen nyelvi tantárgygondozó
Szabóné Demeter Györgyi Közalkalmazotti Tanács vezetője, reál munkaközösség
Nyerges Attiláné Informatika munkaközösség
A minőségfejlesztő csoport /makro-kör/ tagjainak az intézmény vezetője ad megbízást a
feladatra. A minőségfejlesztő csoport létszáma 7 fő. Egyik tagja az iskola vezetőségéből kerül ki.
Ő a minőségügyi felelős.

A többi tag az iskolavezetés tagjaiból szerveződik, egy-egy

munkaközösséget képvisel.
A minőségügyi felelős előkészíti azokat a terveket, amelyek alapján a hosszabb és rövidebb távú
minőségfejlesztési céljainkat megvalósíthatjuk. A makro-kör szervezi az irányított önértékelés
folyamatát, a tantestület és a dolgozói kollektíva számára döntés előkészítő munkát végeznek,
javaslatot tesznek stratégiai célkitűzéseink módosítására, belső folyamataink szükséges
változtatásaira. Ez a csoport tesz javaslatot az iskolai munkatervhez kapcsolódóan a
minőségfejlesztési feladatokra, jelöli ki a mikro-körök feladatait, az azokban résztvevők körét, a
feladatok elvégzésének határidejét, a kapcsolattartás (külső, belső) formáit, kezdeményezi a MIP
felülvizsgálatát.
Az egyes mikro-körök és feladataik:
Bemeneti méréseket és az iskolai tájékoztatókat végző és elemző csoport. Kiemelt feladatuk a
bemeneti mérések elvégzése, azok elemzése, az egyes tanulói csoportok kialakítása, a felvételi
rendszer irányítása.
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Az iskola mérési és ellenőrzési feladatait végrehajtó csoport. Három főbb területen végzik
feladataikat, melyek a következők:
1. erőforrásokat és lehetőségeket elemző csoport,
2. a különböző elégedettségi méréseket végző csoport,
3 a pedagógiai és tantárgyi méréseket végző csoport.
Ezekben a körökben zajlik lényegében az iskolai folyamatszabályozás, a szakmai munka
ellenőrzése és értékelése, a különböző statisztikai adatok begyűjtése. Az egyes csoportok
összetétele a feladatok jellegétől függően változik.
A kimeneti méréseket végző csoport. Feladatuk az érettségi vizsgák eredményeinek értékelése, a
tanulói és tanári teljesítmények összehasonlítása a korábbi értékeléseinkkel, a statisztikai adatok
összegyűjtése és azok elemzése. Ezek alapján javaslatot tesznek a pedagógiai munka
szervezésére, fejlesztésére.
A minőségfejlesztő csoport munkáját közvetlenül az intézményvezető irányításával végzi.
Működési rendjét maga alakítja ki, vezetőjét - az intézmény vezetőjének jóváhagyásával - maga
nevezi meg.

3.2.4. Az Intézmény mérési és értékelési rendszere

Folyamatszabályozás
A folyamat megnevezése:
Kerületi ellenőrzési – értékelési rendszer működtetése

A folyamat célja:
1. A kerület ellenőrzési – értékelési rendszere egységes, nyilvános szempontok szerint,
következetesen és a határidők betartásával működjön.
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2. Az ellenőrzési – értékelési rendszer pontos adatokat szolgáltasson a fenntartó számára az
elvárások teljesüléséről, az intézmények működésének hatékonyságáról, ezzel segítve az
önkormányzat tervezési, döntéshozatali, költségvetési tevékenységét.
3. A kerületi ellenőrzési – értékelési rendszer beépülve az intézmények önértékelési
rendjébe segítse az intézmények fejlesztő tevékenységét, az éves munkatervek és beszámolók
elkészítését.
Területi érvényessége:
A kerületi fenntartású közoktatási intézmények.
Folyamatgazda: Az Oktatási és Közművelődési Iroda vezetője
A folyamat lépései:
1. Az Oktatási és Közművelődési Iroda 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. Az Oktatási és Közművelődési Iroda vezetője a tanévnyitó igazgatói értekezleten
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
mérések adatai: külső szakértő
törvényességi vizsgálat adatai: külső szakértő
pénzügyi ellenőrzés adatai
szakmai ellenőrzések adatai
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-

vezetői éves beszámolók adatai
vezetői ciklusok beszámolói

8.

- összegző jelentés a közoktatási intézményrendszer működéséről
Az adatok feldolgozásának folyamatát figyelemmel kíséri, a részjelentéseket áttekinti:

9.

- az adatok feldolgozása, összegzése
- értékelés, elemzés, összehasonlítás.
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 szakbizottság, illetve a képviselőtestület felé, mellyel segíti a képviselő testület
költségvetési tervezési feladatainak ellátását.
11. Az összegző jelentés tartalmát ismerteti az intézményvezetők értekezletén.
(visszacsatolás)
12. Az intézményvezetők a jelentés tartalmi következtetéseit a tantestület, 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 4 évente kerül sor az eltelt ciklus összes adatának, az intézmények értékelésének
figyelembevételével.

A) Nevelő-oktató tevékenység hatékonyságának mérése és értékelése
- Tanulói mérések és értékelések
- Az országos mérések szabályozása, kapcsolata helyi mérésekkel
- Pedagógiai- nevelési program beválási vizsgálatának mérése és értékelése
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B. Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, illetve a vezető feladatokat ellátók
teljesítmény-értékelésének szempontjai, periódusa, módszerei
A minőségpolitika megvalósítására vonatkozó mérési, ellenőrzési, értékelési feladatok
Ebben a témakörben azokat a feladatokat, eljárásokat kívánjuk rögzíteni, amellyel biztosítani
kívánjuk nevelési és oktatási céljaink elérését, az iskolai munka egészének folyamatos
fejlesztését, eredményeink javítását. Fenti területeken olyan rendszert akarunk felépíteni,
amely az iskolánkkal mindenkor együttműködő partnerek igényeit, elvárásait folyamatosan
figyelembe veszi, ugyanakkor eleget tesz az iskolától elvárt magas szintű képzési funkciónak,
erkölcsi és kulturális értékközvetítő szerepnek.
Ellenőrzés és mérés
1. Az iskolánkban folyó ellenőrzés a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban
(elsősorban a pedagógiai programban, a minőségfejlesztési programban, a szervezeti és
működési szabályzatban és a házirendben) meghatározott előírásoknak való megfelelést
vizsgálja.

2. Az iskolai ellenőrzés rendjét a pedagógiai programban foglaltakon túl a szervezeti és
működési szabályzat, a belső ellenőrzési szabályzat, illetve az évente – az iskolai munkaterv
részeként – összeállított belső ellenőrzési terv határozza meg. Utóbbinál mindig figyelembe
kell venni az országos és fenntartói ellenőrzési elképzeléseket.
3. A nevelő-oktató munka ellenőrzését (és a hozzá kapcsolódó méréseket) végezheti:

a/ pedagógusok esetében: az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség-vezetők, a
munkaközösségek, az ellenőrzésre az igazgató által felkért pedagógusok, valamint külső
szakértők,
b/ tanulók esetében: az iskola pedagógusai, valamint külső szaktanácsadók és szakértők.
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4. A pedagógiai munka ellenőrzése elsősorban az alábbi területekre terjed ki:

a/ A pedagógusok nevelő-oktató munkáján belül:


A tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása.



A szülőkkel való kapcsolattartás.



A nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon. Ezen belül különösen fontos
ellenőrzési területek:
•

A nevelő előzetes felkészülése és tervező munkája.

•

A tanítási óra felépítése és szervezése.

•

A tanítási órán alkalmazott módszerek.

•

A tanulók ellenőrzése, értékelése.

•

A tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása
a tanítási órán.

b/

•

Az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése.

•

A tehetséggondozás és felzárkóztatás.



Az iskolai diákönkormányzat tevékenységének segítése.



A tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezése, az ezeken való részvétel.



A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása.



A tanulók továbbtanulásának segítése, irányítása.



A pedagógusra bízott tanterem, szertár rendezettsége.

A tanulók iskolai munkáján belül:


A tanulók értékválasztása, jellemvonása.



A helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintje, az egyes tantárgyakból
nyújtott teljesítmény.



Az iskolai és az osztályközösségben végzett tevékenység.



A tanuló magatartása, viselkedése, fegyelmezettsége.
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5. A pedagógusok nevelő-oktató munkájának ellenőrzése folyamatosan történik az évente
összeállított – és az iskolai munkaterv részét képező – ellenőrzési terv alapján. Ennél
figyelembe kell venni az országos és fenntartói ellenőrzési terveket.

6. A tanulók iskolai munkájának ellenőrzése folyamatosan történik az iskola helyi tanterve,
illetve a nevelők által összeállított tanmenetek és osztályfőnöki munkatervek alapján.

7. Az iskolai nevelő-oktató munka ellenőrzésének részeként az alább meghatározott méréseket
kell elvégezni az előírt időközönként:

a/

A pedagógusok körében


Az iskolai klíma vizsgálata. (Ötévente, az igazgatói megbízás lejárta előtti tanévben)
Felelős: igazgató.



SWOT analízis: erősségek és gyengeségek, lehetőségek és veszélyek feltárása.
(négyévente, az igazgatói megbízás lejárta előtti tanévben) Felelős: igazgató.

b/

A szülők körében


A szülői elégedettség mérése:
•

Csoportos interjú keretében szülői értekezleten minden osztályban. (Évente a
tanév utolsó szülői értekezletén.) Felelős: osztályfőnökök.

•

c/

Kérdőíves módszerrel-váltakozó évfolyamon (Kétévente). Felelős: igazgató.

A tanulók körében


A tanulók képességeit (kompetenciáit) vizsgáló mérések:

•



Országos (OKÉV által szervezett) kompetenciamérés. Felelős: igazgató



A fenntartó által szervezett mérések. Felelős: igazgató
Tanulói elégedettség mérése kérdőíves módszerrel az osztályokban- váltakozó
évfolyamon. (kétévente) Felelős: osztályfőnökök.
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•

Az írásbeli érettségi vizsgák eredményeiről kimutatást kell készíteni, s azokat
össze kell hasonlítani a tanulók év végi tantárgyankénti tanulmányi
átlageredményeivel, az összehasonlításból levonható következtetéseket az év
végi beszámolóban elemezni kell. Felelős: érettségi vizsgát ellenőrző igazgató
vagy helyettese.

A kerületi tudásmérések rendszerterve

1.

Induló képességek mérése az első osztályban: Részletesen a 2011-ben elkészített
„megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza”. Alapja olyan diagnosztikus képességvizsgáló
rendszer (Pl. DIFER: Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer, amely az iskolába lépő
korú gyermekek bizonyos képességterületét vizsgálja:
 Beszédhanghallás
 Elemi számolási képesség
 Relációs szókincs
 Tapasztalati összefüggés megértése
 Tapasztalati következtetés
 Írásmozgás-koordináció
 Szocialitás

A bemeneti mérést követően diagnosztikus képességtérképet kell készíteni, majd ezt követően
mellérendelni az egyénre lebontott tanulói fejlesztési tervet a két éves fejlesztési célok
meghatározásával.

1.

Diagnosztikus mérés: A mérési eljárás feladata, hogy a pedagógiai folyamatot
eredményesebbé tegye, valamint megmutassa a tanulócsoportok, tanulók előismereteit,
hiányosságait. A kétéves fejlesztési program végén felül kell vizsgálni az első osztályban
elkészített diagnosztikus képességtérképet a mellérendelt dokumentumokkal együtt, majd
újabb kétéves célmeghatározást kell készíteni.

2.

Tanulási attitűdmérés: Az attitűd mérésének leggyakoribb módszere azon a feltevésen
alapszik, hogy az attitűdök mérhetők a személyeknek az attitűdtárgyról alkotott
véleményével. Az attitűd elvont fogalma közvetlen mérésnél a diákoknak önleírásával,
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indirekt technika esetén pedig úgy, hogy az attitűddel rendelkező személy nincs tudatában
az attitűd mérésének. Az attitűdök mérésére több lehetséges mód van:
 önregisztrálás,
 egy külső elbíráló által készített regisztrálás,
 az attitűdskálák (Pl. rangsorolási skála),
 projektív technikák,
 fiziológiai mérések,
 viselkedés megfigyelése
 kísérleti technikák.

3.

Neveltségi szint mérése: A mérés a tanulmányi munkát lényegesen befolyásoló tanult
képességek mérését célozza meg. Ezzel a méréssel a tanulók érzelmi kompetenciáját lehet
mérni. Célja: képet kapni a tanulók érzelmi intelligenciájáról (EQ), a saját magukkal bánni
tudás képességéről, valamint a társas kapcsolatok kezeléséről.

4.

A mérés eredményt kíván kapni:
 a konfliktuskezelési szokásokról,
 az érzelmek kimutatásának gyakoriságáról, megnyilvánulásáról,
 mások érzelmeinek észleléséről
 az önuralom mértékéről, fejlettségéről,
 és az önbizalom mértékéről, fejlettségéről,
 kötelességtudat mértékéről, fejlettségéről,
 a kitartás mértékéről, fejlettségéről,
 saját vélemény vállalásának mértékéről, fejlettségéről.

A mérés eredményeként képet kaphatunk, hogy a diákok mennyire zárkóznak el társaiktól, kihez
fordulnak bizalommal, mennyire merik vállalni saját véleményüket mások előtt, milyenek a
legjellemzőbb konfliktuskezelési stratégiáik.
Eredményeként megtudható, hogy az adott intézményben a „rejtett tanterv”, a nevelési és
szocializációs célok mennyire érvényesülnek, milyen hatékonyságúak.

5.

Digitális íráskészség mérés: A XXI. századi elvárások között kiemelt hangsúlyt kell
kapnia a digitális kompetencia fejlesztésének, mérésének. Ennek fontos eleme
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 az infokommunikációs technológiai eszközök (IKT) technológia elemeinek
kezelése és tudatos használata,
 az adatok, információk kezelése és helyes értelmezése,
 a tudatos információgyűjtés,
 a szerzett információk rendszerezése
 a digitális íráskészség hatékony fejlesztése
 az egymással való együttműködésben adaptív tartalommal létrehozott produktum
A diákok a mérés folyamán arról adnak számot, hogy milyen szinten képesek tudatosan
használni a számítógépet, hány karaktert tudnak leütni két kézzel, adott időegység alatt.

6.

Országos kompetenciamérés: A felmérés célja annak vizsgálata, hogy a diákok az adott
évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi
életből vett feladatok megoldása során. A szövegértés területen a különböző szövegekhez
(elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy
szórólaphoz)

kapcsolódó

kérdések

jellemzően

az

információk

visszakeresését,

következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy
egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban
megjelenő probléma megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika
különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések;
alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége). A felmérést
minden iskola minden 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanulója megírja, az eredményekről a tanév
rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontig minden iskola visszajelzést is kap. Ez segíti
az iskolákat abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, megismerjék erősségeiket és
gyenge pontjaikat e két felmért tudásterületen. A mérési eredmények megismertetése az
iskolákkal az alkalmazásképes tudás jelentőségének felismerésére és a javítás igényének
erősítésére is alkalmas.
Az évről-évre ismétlődő mérési eredmények a módszerek eredményességének mutatói is egyben.
A 6., 8. és 10. évfolyamon megírt feladatsor javításával kapcsolatos feladatokat az Oktatási
Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztálya végzi.
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7.

Kisérettségi:

Részletesen

a

2011-ben

elkészített

„megvalósíthatósági

tanulmány

tartalmazza”. Tervezett időpontja adott év február közepe. Célja: az emelt szintű, szóbeli
érettséginek a modellezésével, előkészítésével:
 a kommunikációs kultúra fejlesztése
 a lényegkiemelés technikájának begyakoroltatása
 az előadói stílus fejlesztése
 az időgazdálkodás kultúrájának fejlesztése
 az idegen környezethez való alkalmazkodás.
A diákok két - két témát előzetesen megkapnak magyar és/vagy történelem tantárgyból ősszel.
Ebből a vizsgabizottság által választott tételt kell majd előadniuk, a megjelölt külső kerületi
helyszínen. Az előadás tizenöt percben, Power Point formában, a három gimnázium tanáraiból
álló vizsgabizottság előtt zajlik. Értékelése osztályzattal zárul.
A tanulói, gyermeki tudás szintméréseit, mérései rendszerve táblázatát a 3. sz. melléklet
tartalmazza.
8. számú melléklet: A kerületi tudásmérések rendszerterve
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A jogszabályban előírt országos mérés, értékelés eredményeinek intézményi feldolgozása
1. A nevelőtestület évente értékeli az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe
véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét.
2. Az intézményben intézkedési tervet kell készíteni, ha a fenntartó felhívja az iskola
igazgatójának figyelmét, hogy az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
értesítése alapján az iskolában folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés
eredményei szerint nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot.
3. Az intézkedési tervet az iskolának a felhívástól számított három hónapon belül kell
megküldenie a fenntartónak.
4. Az intézkedési tervet a szakmai munkaközösségek javaslatai alapján az iskola igazgatója
készíti el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az intézkedési terv a fenntartó jóváhagyásával
válik érvényessé.
5. Az intézkedési tervnek tartalmaznia kell:


azokat az okokat, amelyek a pedagógiai tevékenység színvonalának elmaradásához
vezettek,



a feltárt okok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket,



az intézkedések végrehajtásához szükséges iskolafejlesztési programot,



azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítani lehet az intézkedési terv
végrehajtásáig a megfelelő színvonalú oktatást.

Értékelés
1. Az iskolánkban folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés során feltárt adatokra,
tényekre támaszkodva azt vizsgálja, hogy a nevelő-oktató munka és annak eredményei
mennyiben

felelnek

meg

az

iskola

pedagógiai

programjában

megfogalmazott

célkitűzéseknek.

A nevelő-oktató munka értékelésének alapvető feladata, hogy megerősítse a tantestület
pedagógiai tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat, és így
ösztönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelő és oktató munka fejlesztésére.
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2. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka értékelése a következő területekre terjed ki:



az intézmény nevelő-oktató munkájának értékelésére,



a pedagógusok nevelő-oktató munkájának értékelésére,



a

tanulói

közösségek

(osztályközösségek)

tevékenységének,

fejlődésének

értékelésére,


a

tanulók

személyiségfejlődésére,

tanulmányi

munkájára,

magatartására

és

viselkedésére.
3. Az intézmény nevelő-oktató munkáját az iskola igazgatója minden tanév végén, valamint az
igazgatói megbízatás lejártakor – a tanulók, a szülők és a nevelők véleményének
figyelembevételével – átfogóan értékeli.
A nevelő-oktató munka intézményi szintű értékelésének szempontjai:


Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok (tanulólétszám, tanulócsoportok,
pedagógusok és más dolgozók létszáma, beiskolázás adatai).



A nevelő és oktató munka feltételeinek alakulása (az intézményi költségvetés
legfontosabb mutatói, tárgyi feltételek: épületek, helyiségek, berendezések, tantárgyi
szakmai anyagok).



A tanítási-tanulási folyamat eredményessége (tanulmányi átlageredmények, a
felzárkóztatás és a tehetséggondozás területei és eredményei, bukások száma,
versenyeredmények, a továbbtanulás alakulása).



A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő tevékenység
eredményessége (a diákönkormányzat és az osztályközösségek fejlődése, szabadidős
tevékenységek,

magatartási

és

viselkedési

rendellenességek,

gyermek-

és

ifjúságvédelem, veszélyeztetett tanulók).


A pedagógusok nevelő és oktató munkája (tanítási módszerek, továbbképzések,
személyes példamutatás, tanórán kívüli nevelési feladatok vállalása).



Az iskola és a helyi társadalom kapcsolata (külső kapcsolatok, részvétel a helyi
közéletben, az iskola a helyi médiában, a középiskolák visszajelzése, az iskola és a
tantestület hírneve).
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IMIP pedagógus és alkalmazotti teljesítményértékelési rendszer bemutatása
A pedagógus teljesítményértékelési rendszer
A teljesítményértékelési rendszer célja, hogy javítsa az iskola külső és belső partnereinek
elégedettségét és az intézmény mérhető teljesítménymutatóit, valamint egyértelmű elvárásokat
fogalmazzon meg a pedagógusok illetve a vezetők számára.
A teljesítményértékelési rendszer alapját az elfogadott szempontrendszer képezi.
.
A rendszer gyakorlati megvalósítása
Az értékelés ideje: minden tanév márciusában történik
Létszám: A pedagógusok 10%-át értékeljük, ami évente 6-10 fő.
Az új munkatársakat ellenőrizzük és azokat, akik szakmai területen segítségre szorulnak.
A mentori rendszer segítségével orvosoljuk a hiányosságokat.
Formája:
 Óralátogatás
Teljesítményértékelő lapon történik. A munkaközösség vezető és/vagy igazgatóhelyettes értékel.
 Önértékelés
Az önértékelés önértékelő lapon történik, ezt a pedagógus leadja az iskolavezetésnek.
 A vezető (és/vagy annak megbízottja) értékelése
Az értékelés értékelő lapon történik, mely azonos az önértékelést végző lappal.
Ehhez az iskolavezetés – a középvezetők bevonásával – összegyűjti a tanév közben keletkezett
dokumentumokat.
 Értékelő interjú
Ez személyes beszélgetés az értékelésben részt vevő pedagógus és a vezető vagy annak
megbízottja között az önértékelő, az óralátogató és az értékelő lapok igénybevételével.
Az értékelő interjú célja


a munkavállaló önértékelésének és a munkáltató értékelésének összehasonlítása,



az értékelésben mutatkozó eltérések okainak feltárása,



a javítandó területek meghatározása.
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 Jegyzőkönyv
A megbeszélés végén létrejövő dokumentum, mely tartalmazza a pedagógus értékelését. Abban
az esetben, ha nem sikerül konszenzusra jutni, mindkét fél kezdeményezheti külső szakértő
bevonását.

Az értékelés pontszámai és eredménye
A teljesítményértékelés szempontsora igazodik az intézményben betöltött megbízás jellegéhez.
Az egyes szempontokat 0-tól 3-ig terjedő skálán kell értékelni az alábbiak szerint:


Kiemelkedő minősítés három pont



Megfelelő minősítés kettő pont



Kevéssé megfelelő minősítés egy pont



Nem megfelelő minősítés nulla pont

A teljesítményértékelés eredményét a következők szerint kell meghatározni:


80-tól 100 %-ig kiválóan alkalmas



60-tól 79 %-ig alkalmas



30-tól 59 %-ig kevéssé alkalmas



30 % alatt alkalmatlan.

Az információgyűjtés eszközei
Az értékelés részletes követelményrendszere a vizsgálandó területeken nyújtott teljesítmény
értékelésére kidolgozott mérőeszközökben rögzített kritériumokban fogalmazódik meg.
9. számú melléklet

A tanórai oktató-nevelő munka színvonala (óralátogatás)

10. számú melléklet

Pedagógus teljesítményértékelés

11. számú melléklet

Pedagógus önértékelés

12. számú melléklet

Jegyzőkönyv a pedagógus teljesítményértékelésről

13. számú melléklet

Az osztályfőnöki munka értékelése

14. számú melléklet

Az osztályfőnöki munka önértékelése

15. számú melléklet

Munkaközösség-vezetői, tantárgygondozói munka értékelése

16. számú melléklet

Munkaközösség-vezető, tantárgygondozó önértékelése

17. számú melléklet

Igazgatóhelyettesi munka értékelése

18. számú melléklet

Igazgatóhelyettes önértékelése
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19. számú melléklet

Jegyzőkönyv munkaközösség-vezető, igazgatóhelyettes
teljesítményértékelésről

20. számú melléklet

Kérdőív a tanulók véleményének feltárására
(a tanár órai munkájával kapcsolatban)

A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata
Felelős: az igazgató
Hatóköre:
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Adminisztrátor
Rendszergazda
Oktatás technikus
Takarító
Karbantartó
Továbbiakban: nem pedagógus munkakörben dolgozók és technikai dolgozók
Az értékelés periódusa: kétévente egy alkalommal az adott év június 30-ig.
Kapcsolódó intézményi dokumentumok
Érintettek személyre szóló munkaköri leírása
SZMSZ
Közalkalmazotti szabályzat
Továbbképzési program Pedagógiai
program Munkaterv
IMIP
A szabályozás részét képező mellékletek:
21. Nem pedagógus munkakörben dolgozók értékelése
22. Technikai dolgozó munkáját értékelő lap
23. Technikai dolgozó önértékelő lapja
24. Technikai dolgozó teljesítményének összesítő lapja
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A teljesítmény-értékelés célja:
A teljesítményértékelés célja, hogy az intézmény adminisztratív és technikai feladatait ellátó
személyek teljesítménye fokozatosan - különösen a feladatellátáshoz szükséges képességek,
készségek, tudás és tapasztalat fejlesztésével- javuljon, és ezzel segítse az Intézmény
minőségcéljainak megvalósítását. A cél megvalósítása érdekében szükség van a nem
pedagógus

munkakörben

dolgozók

teljesítményének

egységes

kritériumok

szerinti

megítélésére, nyomon-követésére visszajelzés az értékelt személy számára munkájának
erősségeiről, fejlesztendő területeiről, amely alapja és ösztönzője a további fejlődésének a
feladatellátáshoz

szükséges

egyéni

képességek,

kompetenciák

fejlesztési

irányainak

kijelölésére.
Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményét értékelendő dokumentumok:

1. Nem pedagógus munkakörben dolgozók és a Technikai dolgozó munkáját
értékelő lap: Az értékelt személy felettese: igazgatóhelyettes: takarítók, konyhások,
igazgató: karbantartó, pénzügyi- számviteli ügyintéző, adminisztrátor/, munkatársak
azonos időszakban, de egymástól függetlenül töltik ki.
2. Technikai dolgozó önértékelő lapja: A megfelelő kérdőívet az értékelt személy
(önértékelés) tölti ki.
3. Technikai dolgozó teljesítményértékelésének összesítő lapja: a minőségirányítási
vezető tölti ki.

Az összegzés tartalmazza az erősségek, fejlesztendő területek és célkitűzések meghatározását a
munkaköri feladatokra, elvárt ismeretekre, szükséges képességekre, személyes tulajdonságokra
vonatkozóan.

Értékelési skála
A lapokat kitöltők egy ötös skála alapján értékelik az egyes kritériumokban mutatott
teljesítményt. Erre az egymást követő ciklusok közötti teljesítmény-különbségek
szemléletessé tételéhez van szükség. A kapott pontszámokból átlagot (%) kell számítani.
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3 Kiválóan alkalmas
2 Alkalmas
1 Kevéssé alkalmas
0 Alkalmatlan

Az összesített teljesítményértékelő lap egy példányát az érintettnek át kell adni, s azon
szereplő megállapításokhoz a dolgozó írásban kiegészítéseket, észrevételeket fűzhet.

Alapelvek, elvárások
A fejlesztő szándék elve: Az értékelés legyen alkalmas a munkasikerek,
eredmények kimutatására, a problematikus területek azonosítására és a teljesítmény
javítására irányuló célok kijelölésére.
A sokoldalúság elve: Az értékelés térjen ki a tevékenységben realizálódó
teljesítményekre is, követve a tényleges munkavégzés szerinti arányokat. Az értékelés
területeit és módszereit az igazgató az érintettek javaslatainak figyelembe vételével
határozza meg.
A méltányosság elve: Kezeljen minden egyénre vonatkozó adatot bizalmasan, az érintett
számára minden róla felvett adat legyen hozzáférhető. Törekedjen objektivitásra; csak
olyan területeket vizsgáljon, amelyekről megfelelő adatok állnak rendelkezésre.
A kivitelezhetőség elve: Az értékelés tervezésekor figyelembe kell venni a
rendelkezésre állóerőforrásokat, törekedni kell az idővel, pénzzel és munkaerővel való
takarékos gazdálkodásra.
Elvárások az értékelők felé:
- tényszerű adatokkal biztosítsák az értékelés megalapozottságát,
- vegyék figyelembe a munkamegosztásból eredő egyéni sajátosságokat,
- adjanak lehetőséget az értékeltnek, hogy kifejthesse véleményét,
- tartsák be az adatkezelésre, titoktartásra vonatkozó szabályokat, megállapodásokat.
Elvárások az értékeltek felé:
- működjenek együtt az értékelőkkel az értékelés folyamatában, önértékeléssel segítsék a
teljesítményértékelést,
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- fogadják bizalommal az értékelők megállapításait, használják fel saját fejlődésükhöz az
építő kritikát, őszintén nyilvánítsanak véleményt az értékeléssel kapcsolatban.
Az értékelés szempontrendszere
Az értékelés szempontrendszerének alapja a Munkaköri leírás és az SZMSZ:
A Munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátása
Szakmai felkészültség, fejlődés: elvárt ismeretek megléte, mélysége
Szükséges képességek
Személyes tulajdonságok
Felelősségi kör betartása
Vagyonbiztonság, titoktartás betartása
A munka hatékonysága
Megbízhatóság, vezetői feladatok ellátása, elkötelezettség
Önálló

probléma

felismerés,

problémák

közvetítése

Munkatársak fejlesztése, ösztönzése, saját fejlődés Emberi
kapcsolatok, kommunikáció
Helyzetfelismerés, kreativitás

A folyamat szabályozása, az információgyűjtés eszközei, használatának módja
A technikai munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének folyamata megegyezik a
pedagógusok teljesítmény értékelésének módjával, azzal együtt, egy időben zajlik. Felelőse
a Minőségirányítási vezető. Az eljárásrendben csak az eltérés szabályait, folyamatát határozzuk
meg.
Ahol szükséges, ott hivatkozunk a pedagógusok teljesítmény értékelésének eljárásrendjére.
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C)

Teljes körű intézményi önértékelés

Cél
A partnerközpontú minőségfejlesztés feltételeinek és eredményeinek rendszeres értékelésével az
intézmény erősségeinek és fejlesztendő területeinek, folyamatainak meghatározása, az
intézményi működés partnerek elvárásainak megfelelő folyamatos fejlesztése.
Felelősségi körök
Intézményvezető: Az irányított önértékelés eljárásrendjének betartása és betartatása, az
adatgyűjtéshez, adatfeldolgozáshoz és elemzéshez szükséges emberi és tárgyi erőforrások
biztosítása, az érdekeltek tájékoztatása az értékelés eredményeiről. Az értékelés alapján a
munkatársak minél szélesebb körű bevonásával fejlesztési célok és intézkedések meghatározása
és megvalósítása.
Minőségügyi felelős: az aktuális önértékelés folyamattervének elkészítése, az adatgyűjtés,
adatfeldolgozás, elemzés, célmegvalósítás tevékenységeinek koordinálása, fejlesztési javaslatok
előkészítése.
Az eljárás leírása
A pedagógiai munka és a partnerközpontú minőségfejlesztés stratégiai céljaihoz kapcsolódóan
intézményünk 5 évenként (az igazgató megbízatás lejárta előtti évben) irányított önértékelést
végez. Az önértékelés kiterjed az intézmény adottságaira és az adottságokkal elért eredményekre.
Az önértékeléssel feltárjuk az intézmény erősségeit és fejlesztendő területeit, folyamatait,
idősoros elemzéssel tendenciákat mutatunk be.
Az értékelendő adottságok:
- a vezetés szerepe a szervezeti kultúra fejlesztésében
- az intézmény stratégiájának meghatározása és megvalósítása
- a meglévő folyamatok szabályozottsága
- a szabályozási rendszer teljeskörűsége
- az erőforrások figyelembevételének módja
- a partneri igények figyelembevételének módja.
(Az adottságoknál azt mutatjuk be és minősítjük, ahogyan történnek a dolgok az intézményben.)
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A bemutatandó eredmények:
- a munkatársak bevonásának mértéke
- a szervezeti kultúra fejlesztésének eredményei
- a partnerek elégedettsége
- a szabályozási rendszer bevezetettsége, az alkalmazás hatékonysága
- a kitűzött célok elérése, megvalósítása
- a folyamatos fejlesztés eredményei
- az erőforrások felhasználásának hatékonysága.
(Az eredményeknél azt mutatjuk be, és minősítjük, amit elért az intézmény.)
Az önértékelés keretében elvégzendő elemezések alapján következtetéseket vonunk le, célokat
tűzünk ki és megtervezzük azok megvalósítását. Az irányított önértékeléssel egy következő
időszak PDCA ciklusát indítjuk újra.

A modell kiépítésének időszakában a támogató csoport vezetője irányítja és ellenőrzi az
irányított önértékelés elvégzését. A modell kiépítését követően az intézmény minőségügyi
felelőse készíti elő és szervezi meg az önértékelés folyamatát.
A felmérést legalább 6 hónappal korábban elő kell készíteni. Az előkészítés magában foglalja az
önértékelési cél, az értékelési területek, módszerek, eszközök, erőforrások és az elvárt kimenetek
formájának pontos meghatározását, a mellékelt folyamatterv aktualizálásával és az értékelő
csoport feladatra történő felkészítésével.
Az irányított önértékelés keretében szükséges adatgyűjtés, adatfeldolgozás és az adatok
kiértékelése az értékelő csoport feladata.
Az értékelés eredményeiről a feldolgozást végzők szöveges leírást, adattáblákat és grafikonokat
készítenek az elemzés (és a későbbi összehasonlítások) számára. Ki kell mutatni az értékelési
területeknek megfelelően részletezve a következőket:


Az "adottságok" vonatkozásában az erősségeket és a fejlesztendő területeket



Az "eredmények" vonatkozásában az erősségeket és a fejlesztendő területeket.
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Az irányított önértékelés eredményeit a teljes alkalmazotti körrel az intézményvezető ismerteti,
ennek módjáról a vezetői értekezlet dönt.
A fejlesztendő területekkel kapcsolatos elemzések elvégzésére, a következtetések levonására, a
fejlesztési irányok és célok pontos meghatározására minőségi körök alakulnak. Aminőségi körök
elkészítik a fejlesztendő területekkel kapcsolatos elemzéseket és a következtetéseket. Ennek
keretében elvégzik a valós helyzet valamint az elérni kívánt célállapot (és annak mérhető
sikerkritériumai) közötti eltérések okainak feltárását, elemzését továbbá megtervezik a
megvalósításhoz szükséges erőforrásokat, és javaslatot tesznek a célok priorizálására és időtáv
szerinti strukturálására. E közben szükség szerint konzultálnak az intézményvezetővel. Az ily
módon elkészített elemzéseket és célmeghatározásokat a minőségi körvezetőkkel kibővített
intézményvezetés megvitatja és dönt arról, mire szükséges azonnali vezetői intézkedést hozni,
mit kell beépíteni az intézmény stratégiai dokumentumaiba, illetve mire készüljenek az
intézményi munkaterv mellékletét képező (vagy a munkatervbe beépülő) intézkedési tervek.
A vezetőségi döntésnek megfelelően a minőségi körök a célállapot elérésére intézkedési terveket
készítenek. Az intézkedési terveket az alkalmazotti kör fogadja el, és valósítja meg. A munkát a
minőségügyi felelős koordinálja - segíti, az intézményvezető ellenőrzi, és a dolgozói közösség az
aktuális tanév végén átfogóan értékeli.
Működtetjük a MIP-et, az intézményi minőségfejlesztést. A működést szervezetten figyelemmel
kísérjük, a mért eredmények alapján következtetetéseket vonunk le és visszacsatolásokat építünk
be a stratégiai, operatív és napi működés szintjére. Ezáltal a MIP felügyeli a teljes működést,
segíti a szervezeti működés fejlesztését.
25. számú melléklet Kérdőív a szülők véleményének feltárására (az iskoláról)
26. számú melléklet Kérdőív a tanulók véleményének feltárására (az iskoláról)
27. számú melléklet Felmérés külső partnerek elégedettségéről
28. számú melléklet Felmérés külső partnerek elégedettségéről /ELTE/
29. számú melléklet Felmérés külső partnerek elégedettségéről /ELTE hallgató/
30. számú melléklet SWOT analízis
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3.2.5. A Minőségirányítás rendszer (program) felülvizsgálata
A dokumentumot folyamatosan bővítjük, pontosítjuk.
A kötelező felülvizsgálat folyamatosan történik.

3.2.6 Dokumentumok kezelése
Cél: az intézményi céloknak megfelelő működés.
Pedagógiai Program, MIP és a munkaterv megismertetése minden év szeptember 30-ig:
- a tantestülettel – tanévnyitó értekezleten,
- iskolaszékkel – első szülői értekezleten,
- diákönkormányzattal – az első DÖK ülésen.


Belső dokumentumok kezelése

Cél: a belső dokumentálás szabályainak kialakítása, a dokumentumok elkészítése.


Működést szabályozó dokumentumok aktualizálása

Cél: az intézmény belső működési rendjének jogszerű biztosítása:


a szervezeten belül az egyes szereplők jogosítványainak és hatáskörének
szabályozása,



az együttműködés, a szervezeten belüli kétirányú kommunikáció fórumainak és
működési rendjének szabályozása,



a szervezeten belüli testületek, egyes közösségek egymáshoz való viszonyának,
kapcsolatrendszerének szabályozása,



a minőségirányítási rendszer működését támogató szervezeti feltételek,



belső dokumentálás szabályai,



folyamatok eljárásrendjének megismertetése a munkatársakkal,



a szabályozó dokumentumok rendszeres felülvizsgálata.
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4. ZÁRADÉK
 Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes
 Véleményezte: az iskolaszék, szülői, és diák szervezet
 Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége
 Az elfogadás dátuma: 2012.
 Jóváhagyta: az intézmény fenntartója
 A jóváhagyás dátuma:
 A dokumentum érvényessége: 2015./Folyamatos
felülvizsgálattal/
 Budapest, 2012. február
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5. MELLÉKLETEK:
1. számú melléklet: Szervezeti minőségi célok

Cél
Hatékony humánerőforrás gazdálkodás elérése.
Javuljon a tantestület tagjainak együttműködési képessége, az
intézményi belső kommunikáció.
A tantestület tagjai legyenek nyitottak a szakmai, módszertani
fejlődés iránt.
A partnereink igényeinek, elvárásainak összegyűjtése és
beépítése a mindennapos tevékenységünkbe.

A cél megvalósulásának
mérése
Dolgozói
elégedettségmérés.
Dolgozói
elégedettségmérés
Továbbképzéseken való
részvétel
Partneri elégedettségmérés

Az elégedettségi mutatók javítása.

Partneri elégedettségmérés

A szülőkkel való együttműködés fejlesztése.

Partneri elégedettségmérés

Demokratikus, családias légkör teremtése.

Partneri elégedettségmérés

A tanulók megtartása, a beiskolázási mutatók növelése.

Statisztikai adatok

Minél több munkatársunk vegyen részt a MIP céljainak
megvalósításában.

Év végi beszámoló.

Legyen működő önértékelési rendszerünk.

Év végi beszámoló.

Folyamataink azonosítása történjen meg.

Év végi beszámoló.
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2. számú melléklet: Minőségparaméterek, minőségcélok

Minőségparaméter
Kommunikáció
Megbízhatóság

Felmerülő kérdés
A partnereket (szülőket)
rendszeresen informálják-e
arról, hogy mi történik?
Az iskolában az történik, ami
az írott dokumentációkból
kiolvasható?

Panaszkezelés

Létezik-e panaszkezelési
eljárásrendszer?

Kézzel fogható tényezők

Jó belépni az iskola
épületébe?

Biztonság

Empátia

Bekapcsolódás

A tevékenységek az előírt
egészségügyi és biztonsági
irányelveknek megfelelően
történnek-e?
Létezik-e olyan gyakorlat,
amely szerint a fogyasztókat
(szülőket) is be kell vonni a
szervezet életébe?
Léteznek-e folyamatok,
melyek segítségével a
fogyasztók (szülők,
gyermekek) befolyásolhatják
az adott szolgáltatást?

63

Lehetséges minőségcél
Fejlődik a szülőkkel való
együttműködés, kiemelten a
kommunikáció területén.
A házirendben, SZMSZ-ben
rögzítettek pontos betartása
Közösen kidolgozunk a
munkatársak által elfogadott
panaszkezelési eljárást.
Az iskola legyen otthonos,
barátságos, legyen sok virág,
szín, fény, ízléses dekoráció.
Ne történjen „elkerülhető”
baleset az iskola területén.
Elégedettségi mutatók
javítása a szülők körében.

Szülők bevonása az iskola
életébe, döntéseibe.
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3. számú melléklet: Partneri igényekhez, elvárásokhoz rendelhető minőségcélok

Probléma, igény

Hozzárendelt cél

Környezet
rendezettsége,
biztonsága

Balesetmentes, esztétikus, fejlesztő
környezet megteremtése,
fenntartása
Iskolánk népszerűsítése, vonzóvá
tétele legyen mindenki számára
kiemelten fontos
Mindenki akarja és tegyen érte,
hogy eljusson hozzá minden őt
érintő információ
A szülők aktívabban vegyenek
részt, kapcsolódjanak be egy-két
programba, vegyenek részt néhány
rendezvényen
Kapcsolatfelvételt a beiskolázás
előtt, a tájékoztatót
intézményesíteni kell

Az iskola jó híre
Intézményen belüli
információáramlás
akadozó, hiányos
A szülők alig
vesznek részt az
iskolai
rendezvényeken
Iskolai elvárások
megismertetése a
szülőkkel
Egyenetlen a
pedagógusok
terhelése
Pedagógus
példamutatás

Prioritás

Időtáv

Fontos

Középtávú

Nagyon fontos

Középtávú

Nagyon fontos

Rövid távú

Fontos

Középtávú

Nagyon fontos

Rövid távú

Egyenletesebb pedagógus terhelés
elérése

Fontos

Rövid távú

A közösen elfogadott alapelvek
betartása

Fontos

Középtávú
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4.1 számú melléklet
Vezetői teljesítményértékelési rendszer tartalma
Szempont
A munkakör ellátása
szempontjából szükséges
szakmai ismeretek,
képességek
A munkakör ellátása során
végzett szakmai, gyakorlati
munka

-

Terület
Képességek
Tulajdonságok

-

-

Feladatok
Tevékenységek

-

-

A szakmai munkával
kapcsolatos problémamegoldó
képesség

-

A munkavégzéssel
kapcsolatos felelősség és
hivatástudat

-

A munkavégzéssel
kapcsolatos pontosság,
szorgalom, igyekezet
Az irányított intézmény
munkájának színvonala

-

Munkafegyelem

-

-

Eredmények

-

Az irányított intézmény
munkavégzésének szervezése

Képességek
Tulajdonságok

Képességek
Tulajdonságok

-

-

Feladatok
Tevékenységek

-

Indikátorok
Szervezeti légkör
elemek
Vezetésértékelő
jegyzék
Vezetői feladatok
listája (célképzés,
döntés, irányítás,
ellenőrzés, minőségfejlesztés, stb.)
beszámoló
Szervezeti légkör
elemek
Vezetésértékelő
jegyzék
Szervezeti légkör
elemek
Vezetésértékelő
jegyzék
Pontosság
Lojalitás

Gyakoriság
4 évente

évente

Beszámoló,
indikátorok
Törvényesség
Gazdálkodás
Vezetői feladatok
listája (célképzés,
döntés, irányítás,
ellenőrzés,
minőségfejlesztés, stb.)

évente
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Eszköz
Kérdőív

-

Értékelők
Nevelőtestület

-

Vezető

-

Nevelőtestület

-

Vezető

-

Fenntartó

-

Nevelőtestület

-

Vezető

-

Nevelőtestület

-

Vezető

Kérdőív

-

Vezető
Fenntartó

Beszámoló

-

Vezető
Fenntartó

-

Nevelőtestület

-

Vezető

-

Fenntartó

4 évente
évente

évente
4 évente

Kérdőív

Kérdőív

4 évente
4 évente

Kérdőív

4 évente

Adatszolgáltatások
évente

Kérdőív

4.2. számú melléklet
Az értékelés szereplői és feladataik
Értékelők

Terhelés, feladat

Tantestület

Vezetőértékelő kérdőív kiöltése
Szervezeti klíma kérdőív
Vezetői feladatellátás kérdőív kitöltése
Adatszolgáltatások feldolgozása
Vezetői feladatellátás értékelése
Munkafegyelem értékelése
Adatszolgáltatás
Beszámoló készítése a megadott indikátorok
alapján
Önértékelés az összes területen
Tantestületi kérdőívek feldolgozása
Beszámoló értékelése
Résztvevői vélemények összegzése

Fenntartó
Vezető

Szakértő

Az értékelés és minősítés szabályai
A szempontokhoz rendelt indikátorok értékelése
Szempont

A munkakör ellátása
szempontjából szükséges
szakmai ismeretek

Mérőeszköz
vonatkozó
elemei
Végzettségi
mutatók,
tényadatok

Önértékelés Tantestület
pontszám
Egyéb
Összesen
értékelők
0=–
1=
továbbképzési
kötelezettségeit
határidőre nem
teljesítette
2=
szakvizsgával
rendelkezik
3 = vezetői
szakvizsgával
rendelkezik

A munkakör ellátása során
végzett szakmai, gyakorlati
munka

Vezetői
feladatok
ellátásának
színvonala

A szakmai munkával
kapcsolatos problémamegoldó
képesség

Intézményi
szervezeti klíma
teszt
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Mérőeszköz
vonatkozó
elemei

Szempont

Önértékelés Tantestület
pontszám
Egyéb
Összesen
értékelők

A munkavégzéssel kapcsolatos Vezetésértékelő
felelősség és hivatástudat
jegyzék
A munkavégzéssel kapcsolatos A fenntartói
pontosság, szorgalom,
értékelés további
igyekezet
szempontjai
Munkafegyelem
Adatszolgáltatás
Az irányított intézmény
munkájának színvonala,
munkavégzésének szervezése

Beszámoló

A minősítés során minden véleményalkotó pontszáma arányosan beszámításra kerül.
Az önértékelést egyszeres, a többi résztvevő értékelését (tantestület, fenntartó, szakértő)
háromszoros szorzóval vesszük figyelembe.
Minden minősítési kategória végeredménye a maximálisan elérhető pontszámhoz viszonyított
százalék alapján kerül meghatározásra.
Az értékelés fő szempontjait (a vonatkozó indikátorok eredményeinek függvényében) 0, 1,
2, vagy 3 ponttal értékeljük:
0 pont = nem megfelelő
1 pont = kevésbé megfelelő
2 pont = megfelelő
3 pont = kiemelkedő
Az értékelés végső eredménye a maximálisan elérhető, és a ténylegesen elért pontszámok
aránya alapján minden minősítési kategóriában az alábbiak szerint:
80 – 100 %

=

kiválóan alkalmas

60 – 79 %

=

alkalmas

30 – 59 %

=

kevéssé alkalmas

30 % alatt

=

alkalmatlan
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5.1. sz. melléklet: Vezetői képességek, tulajdonságok
Szervezeti légkör kérdőív

Intézményi szervezeti klíma teszt
A nevelőtestületi légkör vizsgálatához
pedagógusoknak
Felmérés helyszíne:
Időpontja:
Felmérés célcsoportja:
Felmérés célja:
Kérjük, hogy az alábbi 50 állítás mindegyikéről döntse el, mennyire jellemző az Ön
intézményére!
Minden állításnál egy négyszögbe írjon X-et.
Egyáltalán
nem
jellemző

1. A tanári szoba barátságos légkörű.
2. A tantestület különböző pedagógiai
kérdésekben általában egy véleményen van.
3. A tantestületben vannak szembenálló csoportok
(klikkek)
4. Az igazgató távolságot tart kollegáival
szemben.
5. A fiatalabb és idősebb tanárok (tanítók) nem
értik meg egymást.
6. Az iskolavezetés fontosnak tartja a tanárok
(tanítók) szakmai fejlődését.
7. A tantestület jó közösség.
8. Az igazgató nem ismeri eléggé a tanárok
(tanítók) egymás közötti személyes kapcsolatát.
9. Az igazgató szobájába bárki bármilyen
problémával nyugodtan bemehet.
10. Az iskolán kívül a tantestület tagjai között
megszűnik minden személyes kapcsolat.
11. Az igazgató bírálataiban igyekszik tapintatos
maradni.
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Egyáltalán
nem
jellemző

12. A tanárok (tanítók) egy része tart az
igazgatótól.
13. A tanárok (tanítók) nem taníthatnak saját
elképzeléseik szerint.
14. Az igazgató érti a szakmáját.
15. Az igazgató kezdeményezésre, új megoldások
keresésére bíztatja a pedagógusokat.
16. Több olyan tanár (tanító) is van, aki
szívesebben tanítana más iskolában.
17. A tantestületi vitákon, értekezleteken sok az
eredménytelen szócséplés, nehezen alakul ki
közös álláspont.
18. Az igazgató maga is keményen dolgozik, így
állít példát.
19. A tanárok (tanítók) szívesen ellátnak iskolai
feladatokat munkaidőn túl és még akkor is, ha
erre külön nem szólítják fel őket.
20. Az igazgató gyakran nem elég tájékozott arról,
ami az iskolában történik.
21. Az iskolavezetés nem fordít elég gondot az
iskolában felmerülő problémák megoldására.
22. Az iskolai felszerelések nem felelnek meg az
igényeknek.
23. Az igazgató rögtön észreveszi, ha valahol
nehézségek, problémák vannak.
24. Az igazgató ismeri az iskolába járó
gyerekeknek jelentős részét.
25. Az igazgató elvárja a tantestülettől, hogy
minden lényeges dologról tájékoztassák, ami az
iskolában történik.
26. Előfordul, hogy az iskolavezetés inkább
akadályozza, mint segíti a tanárok (tanítók)
munkáját.
27. Az iskolán és a tantestületen sokat formál az
igazgató személyes hatása.
28. A tanárok (tanítók) többsége lelkesedéssel
végzi munkáját.
29. Az igazgató világosan és egyértelműen
határozza meg a tantestület feladatait.
30. Az igazgató a legtöbb kérdésben saját
álláspontját tartja egyedül érvényesnek.
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Egyáltalán
nem
jellemző

Általában
nem
jellemző

Többékevésbé
jellemző

Általában
jellemző

Teljes
mértékben
jellemző

31. Az igazgató igyekszik elsimítani a tantestületen
belül jelentkező kisebb-nagyobb
nézeteltéréseket.
32. Az iskolavezetés elismeri azokat a
pedagógusokat, akik komoly munkát végeznek.
33. Előfordul, hogy a tantestület tagjai otthonukba is
meghívják egymást.

34. A tantestület részt szokott venni iskolán kívüli közös
programokon.

35. Az igazgató jó szervező.
36. Az iskolai tanulók és a tanárok (tanítók) között
jó kapcsolat van.
37. Feladatkiosztáskor az igazgató figyelembe
veszi az egyes tanárok (tanítók) teherbírását.
38. A tantestület tagjai a nevelés területén
megvalósíthatják egyéni elképzeléseiket.
39. Az igazgató néha olyasmit is megkövetel, amit
maga sem tudna végrehajtani.
40. Oktatási vagy nevelési problémák esetén a
tantestület tagjai kikérik egymás véleményét.
41. Az igazgató segítséget nyújt a tantestület
tagjainak személyes emberi problémáik
megoldásában.
42. Az igazgató előre bejelenti, ha órát látogat.
43. Az igazgató, mielőtt döntést hoz, tanácsot,
véleményt kér a tantestülettől.
44. Az igazgató több megoldási lehetőséget is
figyelembe vesz döntései előtt.
45. A problémás gyerekek nevelését a tanárok
(tanítók) megbeszélik az igazgatóval.
46. Az igazgató szokta éreztetni a tantestület
tagjaival, hogy hatalom van a kezében.
47. Az igazgató a különböző feladatok elvégzésére
könnyen talál önként vállalkozót a
tantestületben.
48. Ha a tantestület együtt van, többnyire jó
hangulat uralkodik.
49. Előfordul, hogy a tantestület gyakran nem
értékeli azokat a tagjait, akik valamilyen
problémára újszerű megoldást javasolnak.
50. A pénzjutalmak elosztása igazságosan történik.

Végül arra kérjük, hogy egy kilencfokozatú skálán globálisan értékelje az Önök iskolájának
tantestületét és az iskolavezetést (Az 1-es osztályzat a legrosszabb, a 9-es a legjobb):
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TANTESTÜLET
Nagyon rossz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

nagyon jó

7

8

9

nagyon jó

ISKOLAVEZETÉS

Nagyon rossz

1

2

3

4

5

6

Megjegyzés:
Kérjük, indokolja a véleményét, mi a jó és mi a rossz, mi az, amit Ön másként csinálna.
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5. 2. sz. melléklet:
Vezetésértékelő jegyzék

A jegyzékek végső összesítését és értékelését szakértő végzi
Feldolgozási útmutató:
A vezetésértékelő jegyzék összefüggő képet ad az igazi vezetőkről. A jegyzék 100 tételének
elveit igen széles körű vezetési irodalomból szűrtük le. Itt most az ideális vezető olyan
modelljét mutatjuk be, amilyennek a vezetéstudomány szakemberei látják.
A jegyzék célja, hogy segítse a vezető teljesítményének értékelését.

Kérjük, hogy gondosan olvassa el intézményvezetőjére vonatkozó valamennyi állítást, majd
jelezze egyetértésének mértékét „1”-től „7”-ig osztályzattal, ahol
az 1= egyáltalán nem

Ssz.

és a 7= teljes mértékben

Értékelés

Szempontok

1. Személyes tulajdonságok
Elfogadja és kedveli a vezető szerepét.
Magabiztos személyiség.
Lelkes és önálló.
Igen céltudatos és elkötelezett.
Tevékenységközpontú, erős késztetése van teljesíteni és
eredményt elérni.
6.
Tiszta értékrend vezeti.
7.
Kész a kiállásra, még ha népszerűtlen dologról is van szó.
8.
Döntésre képes személyiség.
9.
Becsületes személyiség.
10.
Folyamatosan tanul, fejlődik, kibontakoztatja magát.
Összesen:
2. A vezető, mint változtató
11.
Képes elképzelni az új valóságot és segíteni azt
konkrétan megfogalmazni.
12.
Képes elhagyni az elavult feltevéseket és más elvi
változatokkal kísérletezni.
13.
A dolgok megtörténését kiváltó személyiség.
14.
Képes egy gondolat formálására és mozgásba hozására, amíg
az hasznosítható alakot nem ölt.
15.
Képes elég erőt összegyűjteni az emberek és az erőforrások
mozgósítására az új dolgok kezdeményezése és megvalósítása
céljából.
16.
Tevékenyen bevonja embereit a változás tervezésében.
17.
A változást normának elismerő magatartást fejleszt ki.
18.
Képes a változást minimális ellenállással elfogadtatni.
19.
Keresi és elfogadja elgondolásainak kritikáját.
1.
2.
3.
4.
5.
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Ssz.

Értékelés

Szempontok

20.
Képes saját területén kiválóságot elérni.
Összesen:
3. Az elképzelés megalkotása
21.
Jól megragadja a szervezeti egység lényegét és haladásának
módját.
22.
Jól megragadja a nagyobb szervezet céljait és stratégiai
terveit.
23.
Képes a kritikus jelentőségű kérdésekre összpontosítani.
24.
Képes gondolkodásában a napi teendőket meghaladni, látni a
távlati elképzelést, amely a mindennapi tetteket a jövő
céljaihoz kapcsolja.
25.
Képes a hatáskörébe tartozó szervezeti egység részére új
irányt kijelölni.
26.
Meghatározza azt az átfogó célt, amely összefogja egységbe
sajátságos erejét és az egységnek közös célt ad.
27.
Képes világos és összefüggő képet alkotni arról, amivé a
szervezeti egység válhat.
28.
Képes átültetni elképzelését valamennyi csapattag
gondolatvilágába arról, amivé a szervezeti egység válhat.
29.
Képes valamennyi csapattagot az elképzelés „tulajdonosává”
tenni.
30.
Képes az egységben mindenki figyelmét az elképzelésre
összpontosítani.
Összesen:
4. A csapat kialakítása
31.
Képes csapatot kialakítani a kulcsemberekből, akik a
vezetővel közösen felelnek az egység sikeréért.
32.
Szorgalmazza a csapatszellem kialakítását miközben
támogatja a nagy szervezet céljait is.
33.
Bizalmat tápláló légkört teremt a csapattagok között.
34.
Tevékenyen bevonja a csapattagokat a csoport céljainak
kialakításába.
35.
Eléri, hogy a csapattagok a csoport céljai iránt elkötelezetté
váljanak.
36.
Tevékenyen bevonja a csapattagokat, a munkájukat
befolyásoló döntésekbe.
37.
Tanácsért, konzultációért folyamodik a csapattagokhoz.
38.
Szorgalmazza a becsületes, nyílt visszajelzést az összes
csapattag között.
39.
Szorgalmazza a közös győzelem módszerét a
konfliktusfeloldásban.
40.
Tevékenyen bevonja a csapattagokat a csoportteljesítmény
értékelésébe és a korrekciós lépésekről való döntésbe.
Összesen:
5. Az értékek tisztáz
41.
Példát mutat az egységnek a szervezeti értékek valóra
váltásában.
42.
Kimutatja, hogy világosan érti a szervezeti értékrendszert.
43.
Képes kifejezni és élettel telíteni a szervezeti értékrendszert.
44.
Közvetíti a szervezeti értékeket az adott témákhoz
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Ssz.

Értékelés

Szempontok

kapcsolódó megfelelő megállapításokkal.
45.
A szervezeti értékek közvetítésével képes az
alkalmazottaknak iránytűt adni és megmutatni nekik a helyes
irányt.
46.
A szervezeti értékrendszerrel összhangban dönt és cselekszik.
47.
Hűségesen ragaszkodik a szervezeti értékrendszerhez.
48.
Tettei és szavai összhangban vannak.
49.
A dolgozókat a szervezeti értékekhez való ragaszkodása
szerint jutalmazza.
50.
Sikeresen alakítja valósággá a szervezeti értékeket, ami a
dolgozók mindennapi magatartásában nyilvánul meg.
Összesen:
6. Helyzet meghatározás
51.
Képes reális hidat építeni a szervezeti egység jelene és jövője
között.
52.
Jól érzékeli a csoportjára ható külső körülményeket.
53.
Jól érzékeli az ügyfelek szükségleteit és igényeit.
54.
Jól érzékeli szervezeti egységének erősségeit és korlátait.
55.
Megállapítja a fő üzleti irányokat, és azokra összpontosít.
56.
Kidolgozza a célokat, a cselekvési sorrendeket és az
erőforrásokat összefogó éves írásos tervet.
57.
Bevonja a személyzetet a tervek kidolgozásába
58.
„Mi lesz ha?” - kérdéseket tesz föl, illetve a váratlanra is
terveket dolgoz ki.
59.
A terveket időszakonként felülvizsgálja, és kellőképpen
módosítja.
60.
Rendszeres felhagyási politikája van, tudja mikor „vonuljon
ki” egy adott területről.
Összesen:
7. A kommunikálás
61.
Képes a befogadó nyelvén kommunikálni.
62.
Jó meghallgató.
63.
Hatásos előadó.
64.
Hatékony és eredményes értekezletet tart.
65.
Mindent jól megfogalmaz írásban.
66.
Tudatja a személyzettel, merre tart a szervezet, hogyan
tervezi, hogy oda eljusson és mit jelent mindez számára.
67.
Tudatja a személyzettel állásfoglalását a kulcskérdésekkel
kapcsolatban.
68.
Az alkalmazottakat pontos és teljes információval látja el.
69.
Úgy vezet, hogy közvetlen párbeszédbe kerüljön
munkatársaival.
70.
Tettei összhangban vannak szavaival.
Összesen:
8. Képessé tétel
71.
Az embereket a legfontosabb vagyonnak fogja fel.
72.
Az emberekhez méltósággal és megbecsüléssel
viszonyul.
73.
Igazi érdeklődést mutat a személyzet, mint személyiség
minden tagja iránt.
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Ssz.

Értékelés

Szempontok

Képes megérteni emberei szükségleteit.
Hatékonyan kapcsolja össze az egyes dolgozók és
a szervezet szükségleteit.
76.
Nyilvánvaló elkötelezettséget tanúsít a kiválósághoz.
77.
Képes az emberek érdeklődését felkelteni és mozgósítani a
jövő izgalmas elképzelése irányában.
78.
Másokat motivál lelkesedésével és „fertőző” optimizmusával.
79.
Képes az emberekből a legjobbat kihozni, „jobbik énjükre
emeli őket”.
80.
Képes a személyzettel érzékeltetni, hogy ők győztesek.
Összesen:
9. A felkészítés
81.
Eleget foglalkozik az emberekkel, időt szentel rá,
hogy személyesen kapcsolatot létesítsen velük.
82.
Személyesen érdekli a csoport valamennyi tagja pályájának
fejlődése.
83.
A személyzettel adódó találkozásait a tanulás
elősegítésére hasznosítja.
84.
Jól hasznosítja a munkamegbízásokat, mint a dolgozók
fejlesztésének legjobb eszközét.
85.
Hatékony megbízó.
86.
Egyenes, őszinte visszajelzést ad a kellő időben.
87.
A teljesítményértékelést oktatási és nem intési
vagy figyelmeztetési eszközként használja.
88.
Hatékonyan közreműködik tehetséges beosztottjai
vezetővé való képzésében.
89.
Tevékenyen dolgozik egy vagy több helyettese kinevelésén.
90.
Szorgalmazza, hogy az életen át tartó tanulás
„életmódja” legyen valamennyi csoporttagnak.
Összesen:
10. A mérés
91.
Jól érzékeli a rendszer természetét, amelyért felelős.
92.
Jól érzékeli a rendszer állapotát bármely időpontban.
93.
Jól érzékeli az okbeli, a közbenső és az eredményváltozók
közötti kapcsolatot a rendszerben, amelyért felelős.
94.
Képes megállapítani a kritikus sikertényezőket: azt a néhány
területet, amelyben elért sikeres eredmény sikeres
teljesítményre vezet.
95.
Folyamatosan adatokat és információkat gyűjt a kritikus
sikertényezőkről, amelyek a működéshez a legfontosabbak.
96.
Kiegyensúlyozottan értékeli a tárgyi és eszmei
értékeket egyaránt.
97.
Folyamatosan értékeli a tervhez viszonyított haladást.
98.
Hatékony működés –ellenőrző értekezleteket tart az
általános teljesítmény értékelésére.
99.
A problémákkal, fontosságukkal arányosan foglakozik.
100.
Hatékony a korrekció azonnali megtételében, ha az
eredmények jelentősen eltérnek a tervtől.
Összesen:
74.
75.
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A jegyzék elkészítése után számolja össze mind a tíz fejezetben elért pontokat és jegyezze fel
azokat a következő oldalon, a VEZETŐI JELLEMZÉS táblázatba!
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Vezetői jellemzés

Az egyes fejezetekben elért pontokat jelölje be a megfelelő oszlopba, majd a pontokat kösse
össze színes ceruzával vagy tollal.
0

5

10

1. Személyes tulajdonságok
2. A vezető mint változtató
3. Az elképzelés megalkotása
4. A csapat kialakítása
5. Az értékek tisztázása
6. A helyzet meghatározás
7. A kommunikálás
8. A képességtétel
9. A felkészítés
10. A mérés

Maximálisan elérhető pontszám: 500 pont
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5. 3. sz. melléklet
Vezetői feladatok ellátásának színvonala
Feladatellátási kérdőív
Kérjük, hogy az alábbi állítás mindegyikéről döntse el, milyen mértékben jellemző az Ön
intézményvezetőjére!
Minden állításnál egy számot karikázzon be.

Ssz.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Értékelés

Feladat
Stratégiai tervezés
A vezetés figyelembe veszi a környezeti lehetőségeket és
veszélyeket
A vezetés figyelembe veszi a szervezet erősségeit és
gyengeségeit
A vezetés a célokat rugalmasan változtatja a külső és belső
feltételek változásának megfelelően
Emberi erőforrás
Felméri / elemzi az igényeket, várható szükségleteket
Feltárja azokat a lehetőségeket melyekkel elérhető, hogy a
szükséges emberi erőforrás a megfelelő időben rendelkezésre
álljon
Vezetői küldetéstudat
Világos jövőképpel, küldetéstudattal rendelkezik, pontosan
tudja, hogy mit akar elérni
Megfelelően koncentrál az elkerülendő dolgokra
Megfelelően jó célkitűzések
Javulnak a partneri elégedettség mutatói az intézmény
szolgáltatásait illetően
Folyamatosan javul a meglévő erőforrások kihasználtsága
Gondoskodik az intézmény, benne a dolgozók és az
intézményt használók biztonságáról
A kitűzött célok reálisak, mindenki számára értelmezhetőek
Szervezés
Eredményes a dolgozók hatáskörének, felelősségének,
kapcsolatainak, együttműködési szabályainak kialakításában
A működést szabályzó dokumentumok összhangban vannak
egymással, és a működés gyakorlatával
Az intézményvezető távollétében a dolgozók képesek azokat a
szervezési célokat megvalósítani, amit a vezetők el akarnak
érni
Igazgatás / irányítás
Vezetési stílusában az együttműködés, és a konzultativitás
dominál
Viselkedése és kommunikációja példamutató
Viselkedése során az intézményi és fenntartói érdekeket
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1 2 3 4 5 6 7
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Minőségirányítási Program – Arany János Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

Ssz.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.
30.
31.

Értékelés

Feladat
képviseli
Döntéshozatal
Érzékeli a különbséget a között, ami van, és a között, amit
szeretne
Döntéseiben motivált
Képes a problémák kezelésére, megoldására
Koordinálás
Képes a feladatok, személyek koordinálására
Ellenőrzés
Az intézményben a dolgozók által elfogadott értékelési
rendszer működik
Az ellenőrzés a fejlődés / fejlesztés alapja
Teljesítményértékelés
Rámutat a hatékonyságot csökkentő, a fejlődést gátló
problémákra
 Információt nyújt az emberi erőforrás
tervezéséhez egyéni és intézményi szinten
egyaránt
Tájékozódás és tájékoztatás
 Az információk és hírek megfelelő kezelése
A szükséges adatok megszerzése, mérlegelése, feldolgozása és
továbbítása
Munkatársak kiválasztása
Betartja a törvényi előírásokat, és felismeri a kiválasztás
fontosságát
Egyéb területek
Munkavégzését meghatározzák a fontossági sorrendek
Fizikai és mentális állapota biztosítja vezetői feladatainak
ellátását
Munkatársaival együtt „megünnepli” a szervezet eredményeit

Maximálisan elérhető pontszám: 217 pont

79

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

5. 4.sz melléklet
A vezetői beszámoló szempontjai
Vezető megítélése
A terület eredményei
Ssz.

Iskola

1.

I

2.

I

3.

I

4.

I

5.

I

6.

I

7.

I

Indikátorok

Program célok megvalósítása
érdekében végzett tevékenység
IMIP célok megvalósítása
érdekében végzett tevékenység
Az átfogó intézményi
önértékelésből fakadó rövid, közép
és hosszú távú célok megvalósulása
Szakmai és egyéb intézményi
rendezvények
Az éves munkaterv kiemelt
feladatainak teljesülése: szakmai
munkaközösségek, és az egyéb
feladatokra szerveződött
munkacsoportok eredményessége
Adott évben végzett fenntartói és
szakértői ellenőrzések eredményei,
megtett intézkedések
Adott évben végzett intézményi
klímavizsgálat eredménye

Fenntartó megítélése
a beszámoló alapján

Kiemelkedő 1. Nem szerepel
2. Szerepel, de nem nyújt
1 2 3 4 5 6 7
érdemi információt
3.Érdemi információt nyújt
(becslési skála)

Szakértő értékelése
(szükség szerint szöveges értékelés)

Fejlesztendő

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

Az adott területen megfogalmazható erőségek,
fejlesztési feladatok
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Vezető megítélése
A terület eredményei
Ssz.

Iskola

8.

I

9.

I

10.

I

11.

I

12.

I

13.

I

14.

I

15.

I

16.

I

17.

I

Indikátorok

Partnerek elégedettsége
Országos mérések, fejlettség /
tudásmérések adatai
és azokból adódó fejlesztési
feladatok
Tehetséggondozás érdekében
végzett tevékenységek és azok
eredményei
Felzárkóztatás érdekében végzett
tevékenységek és azok eredményei
Dokumentált óralátogatások
tapasztalatai
Továbbképzéseken szerzett
kompetenciák hasznosítása
Neveltségi szintmérés, valamint a
fenntartói mérések eredményei, és
azokból következő fejlesztési
feladatok
Gyermekvédelmi kezdeményezések
tapasztalatai és azokból következő
fejlesztési feladatok
A vezető ellenőrző tevékenysége
Teljesítmény értékelési rendszer
működtetése

Fenntartó megítélése
a beszámoló alapján

Kiemelkedő 1. Nem szerepel
2. Szerepel, de nem nyújt
1 2 3 4 5 6 7
érdemi információt
3.Érdemi
információt nyújt
(becslési skála)

Szakértő értékelése
(szükség szerint szöveges értékelés)

Fejlesztendő

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

1
1

2
2

3
3

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

1
1

2
2

3
3
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Az adott területen megfogalmazható erőségek,
fejlesztési feladatok
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Vezető megítélése
A terület eredményei
Ssz.

Indikátorok

Iskola

18.

I

19.

I

Panaszkezelés (száma, jellege)
Az intézmény
kapcsolatrendszerének ápolása

Fenntartó megítélése
a beszámoló alapján

Kiemelkedő 1. Nem szerepel
2. Szerepel, de nem nyújt
1 2 3 4 5 6 7
érdemi információt
3.Érdemi
információt nyújt
(becslési skála)

Szakértő értékelése
(szükség szerint szöveges értékelés)

Fejlesztendő

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Maximálisan elérhető pontszámok:
A vezető megítélése szerint

Fenntartó megítélése

Iskola: 133 pont

Iskola: 57 pont
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Az adott területen megfogalmazható erőségek,
fejlesztési feladatok
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5. 5. sz. melléklet
A fenntartói értékelés további szempontjai - A munkafegyelemmel kapcsolatos kérdések eredménye

Kérjük, hogy az alább állítások mindegyikéről döntse el, mennyire jellemző az érintett intézményvezető tevékenységére!
Minden állításnál karikázza be a megfelelő számot.
Ssz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Átlag

Kelt

Vizsgált terület
Adminisztrációs fegyelem (tartalmi és formai elemek)
Panaszkezelés
Kommunikáció és együttműködés a fenntartóval
Határidők pontos betartása és betartatása
Értekezleteken való aktív részvétel
Munkaidő hatékonysága: A munkaidő pontos kezdése és
befejezése
Lojalitás: A fenntartói érdekek megfelelő képviselete
Kötelező órák munkaidő beosztásnak megfelelő ellátása

Vezetői válasz

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

Fenntartói
válaszok
átlaga

fenntartói
válaszok
szórása

7
7
7
7
7
7

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

…………………………………………….
Értékelő aláírása
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Előző év
eredménye
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5. 6. sz. melléklet
A vezetők minősítésének eljárásrendje, ütemterve
Lépés

Feladat

Határidő

1.

Minősítéssel kapcsolatos
feladatok áttekintése
Kapcsolatfelvétel az érintett
vezetőkkel: feladatok
tisztázása és ütemezése
Nevelő / tantestületi adatok
felvétele:
- megfelelő számú
mérőeszközök előkészítése

augusztus 31.

irodavezető

szeptember
20.

irodavezető
szakértő

október 1.

szakértő

- adatfelvétel az
intézményben
(nevelőtestület)
- adatfelvétel az
intézményben
(intézményvezető)
Fenntartói értékelés
elkészítése
A vezetői önértékelés
adatainak begyűjtése
Adatok feldolgozása

október 15.

szakértő

október 15.

szakértő

október 20.
október 30.

Irodavezető, társirodák képviselői
szakértő

november 15.

szakértő

Értékelő összefoglaló
elkészítése az alábbi
dokumentumok/ mérési
eredmények alapján:
- Megelőző évek munkaterveinek és beszámolóinak eredményei
- Megelőző évek feladatellátás kérdőív eredményei
- Szervezeti légkör kérdőív
- Vezetésértékelő jegyzék
- A munkafegyelemmel
kapcsolatos kérdések
eredménye
Értékelő / minősítő
megbeszélés: fejlesztési
célok és vállalások
megfogalmazása

november 30.

szakértő

december 15.

irodavezető,
érintett
intézményvezető,
szakértő

2.

3/A.

3/B.
4.
5/A.

5/B.

6.
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Résztvevők köre

Keletkezett
dokumentum
minősítési
ütemterv
intézményi
ütemterv

megfelelő
számú
mérőeszközök
kitöltött
mérőeszközök

elektronikusan
készített
adatbázis
értékelő
összefoglaló

minősítés
dokumentuma
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6. számú melléklet: A partnerekkel való kommunikáció eljárásrendje

PARTNER

DIÁKOK

SZÜLŐK
ALKALMAZOTTI
KÖR
Technikai
munkatársak

RÉSZTVEVŐK
Minden diák
Minden diák
DÖK
képviselők
Minden diák

BELSŐ PARTNEREK
KAPCSOLAT KOMMUNIKÁCIÓS
-TARTÓ
FÓRUM
1. Közvetlen partnerek
Osztályfőnök
 Osztályfőnöki óra
Nevelőtestület  Diákparlament
DÖK segítők
 DÖK fórumok

Hetente
Évente
Havonta

Igazgató

Évente

Minden diák

Iskolavezetés

Osztályonként
minden szülő
Minden
pedagógus

Nevelőtestület

Alkalmazotti
kör
Nevelőtestület

Iskolavezetés
I.sz. gazdasági
ügyintéző

Nevelőtestület

Igazgató

FENNTARTÓ

Iskolavezetés



Tanévnyitó, tanévzáró
ünnepség, hirdetések
 Hirdetőtáblán
Szülői értekezlet
Fogadóórák
Iskolai rendezvények
Tájékoztató levelek

GYAKORISÁG

Folyamatosan
Évente: 2
alkalommal
Hetente: 1 óra



Értekezlet



Tanévnyitó, tanévzáró
Félévente
értekezlet



Félévi,
év
végi
osztályozó értekezlet
Megbeszélés
Az igazgatóval,
Intézménylátogatás,
Folyamatos
Levelezés,
Kapcsolattartás telefonon

KÜLSŐ PARTNEREK
Óvodák
Általános
Iskolák
Középiskolák

Kijelölt tantestületi tagok

Írásban-szóban

Félévente

Alapítvány

Kijelölt tantestületi tagok

Írásban-szóban

Folyamatosan

Iskolaorvos

Kijelölt tantestületi tagok

Írásban-szóban

Folyamatosan
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Minőségirányítási Program – Arany János Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

Kijelölt tantestületi tagok

Írásban-szóban

Folyamatosan

Kijelölt tantestületi tagok

Írásban-szóban

Folyamatosan

Solti György
Zeneiskola

Kijelölt tantestületi tagok

szóban

Folyamatosan

Kulturális
szervezetek

Kijelölt tantestületi tagok

Írásban-szóban

Folyamatosan

Nemzetközi
Pető Intézet

Kijelölt tantestületi tagok

Írásban-szóban

Tehetségpont
Hálózat

Kijelölt tantestületi tagok

Írásban-szóban

Folyamatosan

Ökoiskolák
Hálózata

Kijelölt tantestületi tagok

Írásban-szóban

Folyamatosan

Csaba Királyfi
Cserkészcsapat
Kerületi
Intézmények

Kijelölt tantestületi tagok

Írásban-szóban

Folyamatosan

Kijelölt tantestületi tagok

Írásban-szóban

Folyamatosan

ELTE

Kijelölt tantestületi tagok

Írásban-szóban

Folyamatosan

Hunniareg

Kijelölt tantestületi tagok

Írásban-szóban

Folyamatosan

Partneriskolák

Kijelölt tantestületi tagok

Írásban-szóban

Folyamatosan

Reál osztály
támogatói

Kijelölt tantestületi tagok

Írásban-szóban

Folyamatosan

Logopédus
Gyermekjóléti
Szolgálat,
Nevelési
Tanácsadó
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7. számú melléklet: A partnerkapcsolatok irányításának eljárásrendje

GYAKO- VÁRHATÓ
RISÁG EREDMÉNY

FELELŐS

MÓDSZER

1.Partnerek
azonosítása




Igazgató
Minőségirányítási
csoport

Ötletbörze az
alkalmazotti kör
bevonásával,
Prioritások
meghatározása

2 évente
történő
felülvizsgá
lat

Teljességre
törekvő
partnerlista

2.Partneri igények
felmérése




Iskolavezetés
Minőségirányítási
csoport

Interjúk,
Kérdőívek

Évente

Igénylista




Iskolavezetés
Minőségirányítási
csoport

Interjúk,
Kérdőívek

Évente

Probléma – és
eredménylista

Iskolavezetés
Minőségirányítási
csoport

Alkalmazotti
értekezlet,
Írásos összegzés,
Osztályfőnöki
tájékoztató órákon,
DÖK

Évente

Partneri
elégedettség
érzékelhető
Növekedése

FELADAT

3.Partneri
elégedettség és
elégedetlenség
mérése
4.Az eredmények
ismertetése a
partnerekkel
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8. sz. melléklet
A kerületi tudásmérések rendszerterve
Általános és középiskola

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

D
2011/ 2012
tanév II. félév

2013/ 2014
tanév II. félév

7. évf.

8. évf.

D

KOMP

KOMP
DIGIT

9. évf.

KOMP

IN

10. évf.

11. évf.

Kis
érettségi
IN

D

2012/ 2013
tanév II. félév
2013/ 2014
tanév I. félév

6. évf.

TA+N

2011/ 2012
tanév I. félév

2012/ 2013
tanév I. félév

5. évf.

KOMP

KOMP
DIGIT

IN

KOMP
TA+N

D

KOMP

KOMP
DIGIT

N=
INDULÓ KÉPESSÉGEK MÉRÉSE
D=
DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS
TA= TANULÁSI ATTITŰD MÉRÉSE
N=
NEVELTSÉGI SZINT MÉRÉSE
Digit= DIGITÁLIS ÍRÁSKÉSZSÉG MÉRÉSE
KOMP= ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS9.
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KOMP

Kis
érettségi
IN
Kis
érettségi

12. évf.
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9. számú melléklet

A TANÓRAI OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA SZÍNVONALA
NÉV:

Ideje:

3 pont: kiváló / átlagon felüli
2 pont: maradéktalanul jó, de nem rendkívüli
1 pont: átlagos / nem rossz, de lehetne jobb
0 pont: gyenge, vagy elfogadhatatlan
A maximális pontszám: 75 pont.
Az óralátogatás és az értékelés
az igazgatóság, illetve a munkaközösség-vezetők feladata.

1. SZEMÉLYES TULAJDONSÁGOK:
a tanításhoz, a tantárgyhoz, a tananyaghoz való hozzáállás
fellépés, megjelenés, hangnem, stílus, kapcsolat a tanulókkal
a figyelem és a fegyelem fenntartásának képessége
a tanári figyelem terjedelme
a tanulók kognitív szintjéhez való alkalmazkodás képessége
a tanulói teljesítmények objektív értékelésének képessége
a saját teljesítmény objektív értékelésének képessége
2. ÓRATERVEZÉS MINŐSÉGE:
2.1
célok egyértelműsége, megválasztásuk indokoltsága
2.2
megfelelő számú és jellegű feladat kitűzése
2.3
a feladatok kidolgozottsága, előkészítettsége
2.4
feladattípusok és munkaformák változatossága, egyensúlya
2.5
időbeosztás
2.6
a tanítási anyagok/eszközök változatossága, előkészítettsége
3. TANÍTÁS MINŐSÉGE:
3.1
óravezetés, a munka szervezése, átmenetek a fázisok között
3.2
gazdálkodás az idővel, az óra dinamikája
3.3
az egyes óraelemek/feladatok lebonyolítása
3.4
a tanítási anyagok/oktatási eszközök használata
3.5
magyarázatok érthetősége, színessége
3.6
kérdezési technikák/kommunikáció a tanulókkal
3.7
a tanulók bevonása a munkába
3.8
a tanulók hibáinak kezelése
3.9
a kitűzött célok megvalósítása
3.10
a tanulók munkájának értékelése
3.11
a váratlan helyzetek kezelése
3.12
az óra hangulata, munkalégkör
Összesen:
Százalék:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
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10. számú melléklet

Pedagógus teljesítményértékelés
(Az értékelés az igazgatóság, illetve a munkaközösség-vezetők feladata.)

NÉV:

Tanév:

Dátum:

3 pont: kiváló / átlagon felüli
2 pont: maradéktalanul jó, de nem rendkívüli
1 pont: átlagos / nem rossz, de lehetne jobb
0 pont: gyenge, vagy elfogadhatatlan
A maximális pontszám: 81pont.
1. A tanórai oktató-nevelő munka színvonala, eredményessége:
1.1
Előzetes felkészülés a tanítási órákra.
A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás formái és mértéke
1.2
a tanítási órákon.
A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően
illeszkedő módszerek, szemléltetés ellenőrzés és értékelés
1.3
alkalmazása a tanítási órákon.
A tanulók aktív munkája és megfelelő magatartása a nevelő
1.4
tanítási óráin
1.5
Környezettudatos szemlélet beépítése a tanítási órába.
1.6
A tanulókat folyamatosan tájékoztatja a teljesítményükről.
2. Munkafegyelem, a munkához való viszony
2.1
A tanítási órák pontos és eredményes megtartása.
2.2
Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása.
Pontos adminisztrációs munka (formai követelmények, határidők,
2.3
pontosság).
A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottsága
2.4
és pedagógiai szakszerűsége.
Megfelelő magaviseletű osztályközösség, napközis csoport
2.5
kialakítása.
3. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása:
Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-,
3.1
múzeumlátogatás, kirándulás).
Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután,
3.2
karácsonyi ünnepség).
4. A tehetséges tanulók gondozása:
Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők,
4.1
bemutatók szervezése.
Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken,
4.2
vetélkedőkön, bemutatókon.
A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a
4.3
különféle iskolán belüli és kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb.
5. A felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, eredményes felkészítése:
Gyenge tanulmányi eredményű, lemaradó tanulók segítése és
5.1
differenciált fejlesztése
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6. Részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében:
Szerepvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális
6.1
feladataiban.
Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése,
6.2
megtartása.
6.3
Végzettsége és képessége alapján vállal feladatokat.
7. Megfelelő kapcsolat a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal:
Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus,
hangnem és viselkedés a tanulók, a szülők és a pedagógus
7.1
kollégák felé.
7.2
Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.
7.3
A szülőket folyamatosan tájékoztatja a tanulók teljesítményéről.
8. Munkaköri kötelezettségeken túl feladatvállalások:
Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése,
8.1
megvalósítása (innováció)
9. Az iskola képviselete:
A kerület (vagy más külső szervezet) rendezvényein, eseményein
9.1
való részvétel.
Aktív részvétel a beiskolázási feladatokban (óvodák, iskolák
9.2
tájékoztatása, meghívása stb.)
Ápolja az intézményen kívüli kapcsolatokat és védi az iskola
9.3
hírnevét.
Összesen:
Százalék:
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11. számú melléklet

Pedagógus önértékelés
Tanév:

3 pont: kiváló / átlagon felüli
2 pont: maradéktalanul jó, de nem rendkívüli
1 pont: átlagos / nem rossz, de lehetne jobb
0 pont: gyenge, vagy elfogadhatatlan
A maximális pontszám: 81 pont.

Dátum:

pontszám

NÉV:

1. A tanórai oktató-nevelő munka színvonala, eredményessége:
1.1
Előzetes felkészülés a tanítási órákra.
A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás formái és mértéke
1.2
a tanítási órákon.
A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően
illeszkedő módszerek, szemléltetés ellenőrzés és értékelés
1.3
alkalmazása a tanítási órákon.
A tanulók aktív munkája és megfelelő magatartása a nevelő
1.4
tanítási óráin
1.5
Környezettudatos szemlélet beépítése a tanítási órába.
1.6
A tanulókat folyamatosan tájékoztatja a teljesítményükről.
2. Munkafegyelem, a munkához való viszony
2.1
A tanítási órák pontos és eredményes megtartása.
2.2
Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása.
Pontos adminisztrációs munka (formai követelmények, határidők,
2.3
pontosság).
A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottsága
2.4
és pedagógiai szakszerűsége.
Megfelelő magaviseletű osztályközösség, napközis csoport
2.5
kialakítása.
3. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása:
Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-,
3.1
múzeumlátogatás, kirándulás).
Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután,
3.2
karácsonyi ünnepség).
4. A tehetséges tanulók gondozása:
Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők,
4.1
bemutatók szervezése.
Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken,
4.2
vetélkedőkön, bemutatókon.
A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a
4.3
különféle iskolán belüli és kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb.
5. A felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, eredményes felkészítése:
Gyenge tanulmányi eredményű, lemaradó tanulók segítése és
5.1
differenciált fejlesztése
6. Részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében:
Szerepvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális
6.1
feladataiban.
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Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése,
6.2
megtartása.
6.3
Végzettsége és képessége alapján vállal feladatokat.
7. Megfelelő kapcsolat a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal:
Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus,
hangnem és viselkedés a tanulók, a szülők és a pedagógus
7.1
kollégák felé.
7.2
Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.
7.3
A szülőket folyamatosan tájékoztatja a tanulók teljesítményéről.
8. Munkaköri kötelezettségeken túl feladatvállalások:
Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése,
8.1
megvalósítása (innováció)
9. Az iskola képviselete:
A kerület (vagy más külső szervezet) rendezvényein, eseményein
9.1
való részvétel.
Aktív részvétel a beiskolázási feladatokban (óvodák, iskolák
9.2
tájékoztatása, meghívása stb.)
Ápolja az intézményen kívüli kapcsolatokat és védi az iskola
9.3
hírnevét.
Összesen:
Százalék:

93/123

Minőségirányítási Program – Arany János Általános Iskola és Gimnázium, Budapest

12. számú melléklet

Jegyzőkönyv a pedagógus teljesítményértékelésről
Ennek melléklete egy végleges értékelő lap, mely a végleges értékelést
tartalmazza, szempontsora megegyezik az önértékelő illetve a vezetői értékelő
lapokéval.
Az értékelt pedagógus neve: …………………………………………………..
Beosztása:………………………………………………………………………
Az értékelő megbeszélésen részt vett:………………………………………….
……………………………………………
……………………………………………
Az értékelő megbeszélés időpontja: ……………………………………………..
Az értékelés pontszáma:…………………………………………………………
Az értékelt pedagógus munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges
körülmény, megjegyzés, a kevéssé alkalmas területek fejlesztésére
vonatkozójavaslatok, célkitűzések:………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
A pedagógus minősítése:…………………………………………………………
A pedagógus által a minősítésre tett észrevétel:………………………………......
…………………………………………………………………………………….
.
Budapest, …………………………………………………………………………
A minősítés megállapításait a

A minősítés tartalmát ismerem,

pedagógussal ismertettem.

észrevételeimet megtettem.

………………………………………

………………………………………

a minősítést végző aláírása,

a minősített aláírása, beosztása
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ÖSSZESÍTETT PEDAGÓGUS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP

Tanév: …………………………
Az értékelt pedagógus neve:
………………………………………………………..
Az összesített teljesítményértékelést elvégző személy:
 neve: ……………………………………………………………….
 beosztása: ………………………………………………………….

A TOVÁBBIAKBAN MEGEGYEZIK A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ
LAPPAL

EZT KÖVETI AZ ÉRTÉKELŐ INTERJÚ EREDMÉNYE ÉS A
MEGÁLLAPODÁS
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Összefoglaló értékelés, javaslatok, intézkedések
1.

………………………………………

pedagógus

a(z)

………/……….

tanévben:
KIVÁLÓ / ÁTLAGON FELÜLI
MARADÉKTALANUL JÓ, DE NEM RENDKÍVÜLI
ÁTLAGOS / NEM ROSSZ, DE LEHETNE JOBB
GYENGE, VAGY ELFOGADHATATLAN

2. Javaslatok, intézkedések a pedagógus teljesítményének minőségi javításához:
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Kelt:
aláírás

Az összesített pedagógus teljesítményértékelő lap megállapításait elfogadom.
Kelt:
pedagógus aláírása

Az összesített pedagógus teljesítményértékelő lap megállapításaihoz a
következő kiegészítéseket, észrevételeket fűzöm:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Kelt:
pedagógus aláírása
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13. számú melléklet

Az osztályfőnöki munka értékelése
(Az értékelés az igazgatóság, illetve a munkaközösség-vezető feladata.)

Tanév:

Dátum:

3 pont: kiváló / átlagon felüli
2 pont: maradéktalanul jó, de nem rendkívüli
1 pont: átlagos / nem rossz, de lehetne jobb
0 pont: gyenge, vagy elfogadhatatlan
A maximális pontszám: 48 pont.
1. Osztályközösség formálása:
1.1
Hangsúlyt fektet a diákok neveltségi szintjének emelésére.
Az osztályban felmerülő problémák, tanulási nehézségek
1.2
megvitatása.
1.3
Helyes erkölcsi értékek kialakítása.
2. Esztétikai, környezeti nevelés
A tanulók folyamatosan figyelnek tantermük, környezetük
2.1
esztétikus kialakítására, tisztaságára.
Az osztályfőnök kezdeményezésére részt vesznek az iskola
2.2
udvarának takarításában.
Hangsúlyt fektet a diákok energiatakarékos és környezettudatos
2.3
viselkedésére.
3. Tanórán kívüli osztályprogramok:
3.1
A tanulók részt vesznek az iskolai rendezvényeken.
3.2
Az osztályfőnök további osztályprogramot szervez.
4. Együttműködés az osztályban tanító tanárokkal:
Az osztályfőnök rendszeres kapcsolatot tart az osztályában tanító
4.1
tanárokkal (pl. személyes kapcsolattartás, minikonferenciák).
4.2
Megosztja a tanulókkal kapcsolatos lényeges információkat.
4.3
Nyitott a kollégák felvetéseire.
5. Szülőkkel való kapcsolattartás:
A szülőkkel való kommunikációjában is képviseli az iskolai
5.1
értékrendet.
Az osztályfőnök a szükséges formában és gyakorisággal tart
5.2
kapcsolatot a szülőkkel.
6. Osztályfőnöki adminisztráció:
6.1
Elektronikus napló rendszeres, pontos vezetése és ellenőrzése.
6.2
Törzskönyv, bizonyítvány naprakész adminisztrálása.
6.3
Hiányzások és késések határidőre történő összesítése.
Összesen:
Százalék:
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14. számú melléklet

Az osztályfőnöki munka önértékelése
Tanév:

Dátum:

3 pont: kiváló / átlagon felüli
2 pont: maradéktalanul jó, de nem rendkívüli
1 pont: átlagos / nem rossz, de lehetne jobb
0 pont: gyenge, vagy elfogadhatatlan
A maximális pontszám: 48 pont.
1. Osztályközösség formálása:
1.1
Hangsúlyt fektet a diákok neveltségi szintjének emelésére.
Az osztályban felmerülő problémák, tanulási nehézségek
1.2
megvitatása.
1.3
Helyes erkölcsi értékek kialakítása.
2. Esztétikai, környezeti nevelés
A tanulók folyamatosan figyelnek tantermük, környezetük
2.1
esztétikus kialakítására, tisztaságára.
Az osztályfőnök kezdeményezésére részt vesznek az iskola
2.2
udvarának takarításában.
Hangsúlyt fektet a diákok energiatakarékos és környezettudatos
2.3
viselkedésére.
3. Tanórán kívüli osztályprogramok:
3.1
A tanulók részt vesznek az iskolai rendezvényeken.
3.2
Az osztályfőnök további osztályprogramot szervez.
4. Együttműködés az osztályban tanító tanárokkal:
Az osztályfőnök rendszeres kapcsolatot tart az osztályában tanító
4.1
tanárokkal (pl. személyes kapcsolattartás, minikonferenciák).
4.2
Megosztja a tanulókkal kapcsolatos lényeges információkat.
4.3
Nyitott a kollégák felvetéseire.
5. Szülőkkel való kapcsolattartás:
A szülőkkel való kommunikációjában is képviseli az iskolai
5.1
értékrendet.
Az osztályfőnök a szükséges formában és gyakorisággal tart
5.2
kapcsolatot a szülőkkel.
6. Osztályfőnöki adminisztráció:
6.1
Elektronikus napló rendszeres, pontos vezetése és ellenőrzése.
6.2
Törzskönyv, bizonyítvány naprakész adminisztrálása.
6.3
Hiányzások és késések határidőre történő összesítése.
Összesen:
Százalék:
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15. számú melléklet

Munkaközösség-vezetői, tantárgygondozói munka értékelése
(Az értékelés a munkaközösség tagjainak és/ vagy az igazgatóság feladata.)

NÉV:

Tanév:

Dátum:

3 pont: kiváló / átlagon felüli
2 pont: maradéktalanul jó, de nem rendkívüli
1 pont: átlagos / nem rossz, de lehetne jobb
0 pont: gyenge, vagy elfogadhatatlan
A maximális pontszám: 66 pont.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3

2.4

3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
4.2
4.3

5.1

5.2

1. Szakmai felkészültség, vezetői kompetencia:
Képes a vonatkozó dokumentumokból a munkaközösség számára
irányadó következtetéseket levonni.
Képes tervezni a munkaközösség tevékenységét.
Önképzése, szaktanári tevékenysége példamutató.
Képviseli a munkaközösség tagjainak érdekeit.
Szakmai fejlődése példamutató.
Pozitívan hat az iskola szakmai elismertségére, hírnevére.
2. Munkaközösség munkájának éves tervezése:
A tanév elején elkészíti a munkaközösség éves munkatervét
Elbírálja a munkaközösségi tagok által összeállított tanmenetet,
foglalkozási terveket.
Tájékozódik az adott tanév versenylehetőségeiről, erről tanév elején
tájékoztatja a munkaközösség tagjait
Figyelmet fordít a tantervi haladás megvalósítása terén jelentős
eltérést mutató munkaközösségi tagok tevékenységének
ellenőrzésére, a zökkenőmentes haladás akadályainak
kiküszöbölésére.
3. A szakmai munka koordinálása:
Irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős annak szakmai
munkájáért, a szaktárgyi oktatás színvonaláért.
Munkaközösségi értekezleteket tart, illetve folyamatosan tájékozódik
a munkaterv megvalósításának aktuális helyzetéről.
Részt vesz a tantárgyi versenyek szervezésében.
Meghallgatja és beépíti a munkaközösségi tagok jó ötleteit,
javaslatait a munkatervbe.
4. Kapcsolattartás, információáramlás elősegítése:
Részt vesz az iskolai szintű döntés előkészítési folyamatokban,
rendszeresen látogatja a törzskari összejöveteleket.
Biztosítja az inromációáramlást a vezetőség, a törzskar és a
munkaközösség között.
Problémafelvetéseivel, javaslataival segíti az iskolavezetés munkáját.
5. Munkaközösségi tagok munkájának értékelése:
A tanév végén értékelést készít a munkaközösség éves szakmai
tevékenységéről.
Ellenőrzi és értékeli a kollégák szakmai tevékenységét,
munkafegyelmét, ennek alapján javaslataival támogatja az
iskolavezetést a pedagógusok teljesítményértékelésében.
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Teljesítmény értékelést elvégző személy(ek) neve, beosztása:
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Értékelései megalapozottak, megbízhatóak.
6. A szaktárgyi oktatás feltételrendszerének biztosítása:
Figyelemmel kíséri a munkaközösség technikai felszereltségét,
5.4
javaslatot tesz a fejlesztésre.
5.5
Munkaközösségben ösztönzi azz innovatív tevékenységet.
Összesen:
Százalék:
5.3
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16. számú melléklet

Munkaközösség-vezető, tantárgygondozó önértékelése
Tanév:

Dátum:

3 pont: kiváló / átlagon felüli
2 pont: maradéktalanul jó, de nem rendkívüli
1 pont: átlagos / nem rossz, de lehetne jobb
0 pont: gyenge, vagy elfogadhatatlan
A maximális pontszám: 66 pont.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3

2.4

3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
4.2
4.3

5.1

5.2

1. Szakmai felkészültség, vezetői kompetencia:
Képes a vonatkozó dokumentumokból a munkaközösség számára
irányadó következtetéseket levonni.
Képes tervezni a munkaközösség tevékenységét.
Önképzése, szaktanári tevékenysége példamutató.
Képviseli a munkaközösség tagjainak érdekeit.
Szakmai fejlődése példamutató.
Pozitívan hat az iskola szakmai elismertségére, hírnevére.
2. Munkaközösség munkájának éves tervezése:
A tanév elején elkészíti a munkaközösség éves munkatervét
Elbírálja a munkaközösségi tagok által összeállított tanmenetet,
foglalkozási terveket.
Tájékozódik az adott tanév versenylehetőségeiről, erről tanév elején
tájékoztatja a munkaközösség tagjait
Figyelmet fordít a tantervi haladás megvalósítása terén jelentős
eltérést mutató munkaközösségi tagok tevékenységének
ellenőrzésére, a zökkenőmentes haladás akadályainak
kiküszöbölésére.
3. A szakmai munka koordinálása:
Irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős annak szakmai
munkájáért, a szaktárgyi oktatás színvonaláért.
Munkaközösségi értekezleteket tart, illetve folyamatosan tájékozódik
a munkaterv megvalósításának aktuális helyzetéről.
Részt vesz a tantárgyi versenyek szervezésében.
Meghallgatja és beépíti a munkaközösségi tagok jó ötleteit,
javaslatait a munkatervbe.
4. Kapcsolattartás, információáramlás elősegítése:
Részt vesz az iskolai szintű döntés előkészítési folyamatokban,
rendszeresen látogatja a törzskari összejöveteleket.
Biztosítja az inromációáramlást a vezetőség, a törzskar és a
munkaközösség között.
Problémafelvetéseivel, javaslataival segíti az iskolavezetés munkáját.
5. Munkaközösségi tagok munkájának értékelése:
A tanév végén értékelést készít a munkaközösség éves szakmai
tevékenységéről.
Ellenőrzi és értékeli a kollégák szakmai tevékenységét,
munkafegyelmét, ennek alapján javaslataival támogatja az
iskolavezetést a pedagógusok teljesítményértékelésében.
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NÉV:
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Értékelései megalapozottak, megbízhatóak.
6. A szaktárgyi oktatás feltételrendszerének biztosítása:
Figyelemmel kíséri a munkaközösség technikai felszereltségét,
5.4
javaslatot tesz a fejlesztésre.
5.5
Munkaközösségben ösztönzi azz innovatív tevékenységet.
Összesen:
Százalék:
5.3
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17. számú melléklet

Igazgatóhelyettesi munka értékelése
NÉV:

Tanév:

Dátum:

3 pont: kiváló / átlagon felüli
2 pont: maradéktalanul jó, de nem rendkívüli
1 pont: átlagos / nem rossz, de lehetne jobb
0 pont: gyenge, vagy elfogadhatatlan
A maximális pontszám: 99 pont.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2
3.1
3.2
3.3

4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4

1. Szakmai felkészültség, vezetői kompetencia:
Megfelelő végzettséggel rendelkezik.
Naprakész ismereteivel hozzájárul az intézmény szakszerű
vezetéséhez.
A jogszabályok megfelelő ismerete.
Munkáját a közvetlen partnerek pozitívan értékelik.
Vezetői tevékenysége kiterjed a folyamatok szervezésére, illetve az
emberi erőforrások fejlesztésére egyaránt.
2. Stratégiai tervezés:
Részt vesz az iskola stratégiai dokumentumainak (Pedagógiai
Program, IMIP, SZMSZ, tantervek, házirend) felülvizsgálatában.
Szervezi, irányítja a stratégiai dokumentumok felülvizsgálatát,
átdolgozását.
3. Éves munka tervezése:
Részt vesz az éves munka tervezésében.
Az éves tervezésben innovatív módon vesz részt.
A kapcsolódó dokumentumok elkészítését önállóan végzi.
4. Operatív tevékenység / folyamatok szabályozása:
Napi szinten gondoskodik az intézmény zökkenőmentes
működéséről.
Szervezési tevékenységében körültekintő.
5. Ellenőrzés:
Rendszeresen végez ellenőrzéset.
Az ellenőrzés során gyűjtött tapasztalatokat rendszerezi.
6. Értékelés:
Értékelése körültekintő, objektív.
A tervezett értékeléseket határidőre elvégzi, eredményeiről írásos
összegzést készít.
Az értékelés során javaslatokat tesz a szükséges korrekciókra.
7. Kapcsolattartás:
A belső információáramlást előmozdítja.
Részt vesz az iskola partnereivel történő kapcsolattartásban.
Aktívan működteti a belső kapcsolatrendszert (team-ek szervezése),
munkatársi megbeszéléseket vezet.
Segíti az új külső kapcsolatok kiépítését.
8. PR tevékenység:
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Teljesítmény értékelést elvégző személy(ek) neve, beosztása:
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Tájékoztatást ad az iskola külső partnerei számára.
Javaslatot tesz az iskolai honlap frissítésére.
Keresi és sikeresen alkalmazza az új tájékoztatási fórumok adta
8.3
lehetőségeket.
8.4
Tevékenységével javítja az iskoláról alkotott képet.
9. Munkafegyelem:
Munkáját a munkaköri leírásnak megfelelően pontosan,
9.1
lelkiismeretesen végzi.
9.2
Munkavégzése példamutató, megbízható.
10. Adminisztráció:
10.1
Adminisztrációja napra kész, a jogszabályoknak megfelelő.
Adminisztrációja mindenben megfelel a tartalmi és formai
10.2
követelményeknek.
10.3
Beszámolóit, írásos beadványait határidőre, hiánytalanul elkészíti.
11. Terhelhetőség:
11.1
Napra az iskolai élet minden területén.
11.2
Az osztályfőnöki munkát segíti.
11.3
Aktív részese az iskolai élet valamennyi színterének.
Összesen:
Százalék:
8.1
8.2
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18. számú melléklet

Igazgatóhelyettes önértékelése
Tanév:

Dátum:

3 pont: kiváló / átlagon felüli
2 pont: maradéktalanul jó, de nem rendkívüli
1 pont: átlagos / nem rossz, de lehetne jobb
0 pont: gyenge, vagy elfogadhatatlan
A maximális pontszám: 99 pont.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2
3.1
3.2
3.3

4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4

1. Szakmai felkészültség, vezetői kompetencia:
Megfelelő végzettséggel rendelkezik.
Naprakész ismereteivel hozzájárul az intézmény szakszerű
vezetéséhez.
A jogszabályok megfelelő ismerete.
Munkáját a közvetlen partnerek pozitívan értékelik.
Vezetői tevékenysége kiterjed a folyamatok szervezésére, illetve az
emberi erőforrások fejlesztésére egyaránt.
2. Stratégiai tervezés:
Részt vesz az iskola stratégiai dokumentumainak (Pedagógiai
Program, IMIP, SZMSZ, tantervek, házirend) felülvizsgálatában.
Szervezi, irányítja a stratégiai dokumentumok felülvizsgálatát,
átdolgozását.
3. Éves munka tervezése:
Részt vesz az éves munka tervezésében.
Az éves tervezésben innovatív módon vesz részt.
A kapcsolódó dokumentumok elkészítését önállóan végzi.
4. Operatív tevékenység / folyamatok szabályozása:
Napi szinten gondoskodik az intézmény zökkenőmentes
működéséről.
Szervezési tevékenységében körültekintő.
5. Ellenőrzés:
Rendszeresen végez ellenőrzéset.
Az ellenőrzés során gyűjtött tapasztalatokat rendszerezi.
6. Értékelés:
Értékelése körültekintő, objektív.
A tervezett értékeléseket határidőre elvégzi, eredményeiről írásos
összegzést készít.
Az értékelés során javaslatokat tesz a szükséges korrekciókra.
7. Kapcsolattartás:
A belső információáramlást előmozdítja.
Részt vesz az iskola partnereivel történő kapcsolattartásban.
Aktívan működteti a belső kapcsolatrendszert (team-ek szervezése),
munkatársi megbeszéléseket vezet.
Segíti az új külső kapcsolatok kiépítését.
8. PR tevékenység:
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NÉV:
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Tájékoztatást ad az iskola külső partnerei számára.
Javaslatot tesz az iskolai honlap frissítésére.
Keresi és sikeresen alkalmazza az új tájékoztatási fórumok adta
8.3
lehetőségeket.
8.4
Tevékenységével javítja az iskoláról alkotott képet.
9. Munkafegyelem:
Munkáját a munkaköri leírásnak megfelelően pontosan,
9.1
lelkiismeretesen végzi.
9.2
Munkavégzése példamutató, megbízható.
10. Adminisztráció:
10.1
Adminisztrációja napra kész, a jogszabályoknak megfelelő.
Adminisztrációja mindenben megfelel a tartalmi és formai
10.2
követelményeknek.
10.3
Beszámolóit, írásos beadványait határidőre, hiánytalanul elkészíti.
11. Terhelhetőség:
11.1
Napra az iskolai élet minden területén.
11.2
Az osztályfőnöki munkát segíti.
11.3
Aktív részese az iskolai élet valamennyi színterének.
Összesen:
Százalék:
8.1
8.2
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19. számú melléklet

Jegyzőkönyv munkaközösség-vezető, igazgatóhelyettes
teljesítményértékelésről
Ennek melléklete egy végleges értékelő lap, mely a végleges értékelést
tartalmazza, szempontsora megegyezik az önértékelő lapokéval.
Az értékelt vezető /pedagógus/ neve:
…………………………………………………..
Beosztása:………………………………………………………………………
Az értékelő megbeszélésen részt vett:………………………………………….
……………………………………………
……………………………………………
Az értékelő megbeszélés időpontja: ……………………………………………..
Az értékelés pontszáma:…………………………………………………………
Az értékelt vezető /pedagógus/ munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges
körülmény, megjegyzés, a kevéssé alkalmas területek fejlesztésére
vonatkozójavaslatok, célkitűzések:………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
A vezető /pedagógus/
minősítése:…………………………………………………………
A pedagógus által a minősítésre tett észrevétel:………………………………......
…………………………………………………………………………………….
.
Budapest, …………………………………………………………………………
A minősítés megállapításait a

A minősítés tartalmát ismerem,

pedagógussal ismertettem.

észrevételeimet megtettem.

………………………………………

………………………………………

a minősítést végző aláírása,

a minősített aláírása, beosztása
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ÖSSZESÍTETT IGAZGATÓHELYETTES, MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP
Tanév: …………………………
Az értékelt igazgatóhelyettes, munkaközösségvezető neve:
………………………………………………………..
A TOVÁBBIAKBAN MEGEGYEZIK A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ
LAPPAL

EZT KÖVETI AZ ÉRTÉKELŐ INTERJÚ EREDMÉNYE ÉS A
MEGÁLLAPODÁS
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Összefoglaló értékelés, javaslatok, intézkedések
1.

………………………………………igazgatóhelyettes/munkaközösség-

vezető a(z) ………/………. tanévben:
KIVÁLÓ / ÁTLAGON FELÜLI
MARADÉKTALANUL JÓ, DE NEM RENDKÍVÜLI
ÁTLAGOS / NEM ROSSZ, DE LEHETNE JOBB
GYENGE, VAGY ELFOGADHATATLAN

2. Javaslatok, intézkedések az igazgatóhelyettes /munkaközösség- vezető/
teljesítményének minőségi javításához:
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Kelt:
aláírás
Az összesített teljesítményértékelő lap megállapításait elfogadom.
Kelt:
igazgatóhelyettes /munkaközösség- vezető/ aláírása
Az összesített pedagógus teljesítményértékelő lap megállapításaihoz a
következő kiegészítéseket, észrevételeket fűzöm:
.................................................................................................................
...................................................................................................................................

Kelt: ................................................................................................................
igazgatóhelyettes/munkaközösség-vezető/ aláírása
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20. számú melléklet

Kérdőív a tanulók véleményének feltárására
(a tanár órai munkájával kapcsolatban)
Osztály:

Dátum:

3 pont: az állítás mindig igaz
2 pont: az állítás általában igaz
1 pont: az állítás többnyire nem igaz
0 pont: az állítás egyáltalán nem igaz
A maximális pontszám: 26 pont.
1.
Követhető számomra a tanár magyarázata.
2.
Rendszeresen értékeli a tanár a munkámat.
3.
Az órán kifejthetem saját gondolataimat.
4.
Az egész osztály részt vesz az órai munkában.
5.
Tudjuk, hogy mit vár el tőlünk a tanár.
6.
Az óráin odafigyelek, jegyzeteket készítek.
7.
Szerintem reálisan osztályoz a tanár.
8.
Jó az együttműködés a tanár és az osztály között.
9.
Az órákon rend van, nincs kirívó fegyelmezetlenség.
10.
A tanár pontosan kezdi, és pontosan fejezi be az óráit.
11.
Segíti az iskolán kívüli tevékenységeket.
12.
Felkelti az érdeklődésemet a tanár magyarázata.
Összesen:
Százalék:
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pontszám

NÉV:

Neve:
Beosztása:

Dátum

1. Elsajátítja és alkalmazza mindazon ismereteket, melyek az intézmény érdekeit szolgálják
A munkakör ellátása
2. Nyitott az új ismeretekre
szempontjából szükséges
3. A biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos előírásokat betartja, betartatja
szakmai ismeretek
4. A munkavédelemmel kapcsolatos előírásokat betartja, betartatja
5. Betartja a munkavégzéssel kapcsolatos szabályokat
6. A munkaköri leírásában rábízott feladatokat maradéktalanul ellátja
7. Mindent megtesz az intézmény értékeinek megóvása érdekében
A munkakör ellátása
során végzett szakmai, 8. Mindent megtesz, hogy a selejtképződés minimális legyen
gyakorlati munka
9. Szükséges információkat megosztja minden irányban
10. Meghallgatja mások igényeit, véleményét és szükség esetén jelzi azokat vezetői felé
11. Az értékkezelési fegyelmet betartja
12. Kezdeményező, érdeklődő és gyakorlatias
13. Jó időbeosztás mellett, önállóan képes megszervezni saját munkáját
A szakmai munkával
14. Napi feladatait keresi és felismeri, szakmai rutinnal elvégzi
kapcsolatos
15. Nem hétköznapi helyzetekben képes eligazodni, a megszokottól eltérő megoldásokkal élni
problémamegoldó
16. Rövid időn belül képes felmérni a kialakult helyzetet, megoldásokat javasol
képesség
17. Munkatársakhoz, új feladatokhoz képes gyorsan alkalmazkodni és elfogadja azokat
18. Hatáskörén belül megteszi a szükséges lépéseket, azon túlmenően feletteséhez fordul segítségért
19. Az intézmény működésével kapcsolatos információkat bizalmasan kezeli
Munkavégzéssel
20. Elkötelezett az iskola érdekei mellett, intézményen belül és kívül képviseli azokat
kapcsolatos felelősség és
21. Az intézményt egységes egészként kezeli
hivatástudat
22. Képes kollégáival egymás munkáját segítve kölcsönösen együttműködni
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Kiválóan alkalmas

21. számú melléklet

Alkalmas

/Gazdasági Iroda Munkatársai, Iskolatitkár/

Kevéssé alkalmatlan

Nem pedagógus munkakörben dolgozók értékelése

Alkalmatlan
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Munkavégzéssel
kapcsolatos pontosság,
szorgalom, igyekezet

Egyéb

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Munkáját pontosan, precízen, az előírt határidőre elvégzi
Kötelező és vállalt feladatait felelősséggel, önállóan, teljesíti
Helyettesítéseket készségesen vállal, felelősségteljesen végzi
A közösségért feladatokat vállal
Megjelenése kifogástalan, ápolt benyomást kelt
Munkakörnyezetére mindenkor igényes
A szülőkkel, partnerekkel, szívélyes, udvarias
A tanulókkal való kapcsolata példaértékű
Munkatársaival kommunikációja, kapcsolata korrekt
Világosan, érthetően, lényegre törően kommunikál
Minden támogatást megad az új munkatárs beilleszkedése, betanulása során

Összesen:
Százalék:

Maximális pontszám: 99 pont
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22. számú melléklet

Technikai dolgozó munkáját értékelő lap
Neve:
Beosztása:
3 pont: az állítás mindig igaz
2 pont: az állítás általában igaz
1 pont: az állítás többnyire nem igaz
0 pont: az állítás egyáltalán nem igaz
A maximális pontszám: 33 pont.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A Munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátása
Szakmai felkészültség: elvárt ismeretek megléte, mélysége
Jogszabályok, belső szabályozások ismerete
A munka hatékonysága.
Szükséges képességek megléte: Helyzetfelismerés, kreativitás,
önállóság,önkritika
Személyes tulajdonságok: pontosság, megbízhatóság, segítőkészség,
gyorsaság.
Vagyonbiztonság, intézményi titoktartás, munkavédelmi szabályok
betartása
Megbízhatóság, vezetői feladatok ellátása, vezetői utasítások
elvégzése, elkötelezettség
Emberi kapcsolatok, kommunikáció
Munkatársak fejlesztése, ösztönzése, saját fejlődés
Túlmunka végzése

8.
9.
10.
11.
Összesen:
Százalék:
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Dátum:
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23. számú melléklet

Technikai dolgozó önértékelő lap
Neve:
Beosztása:
3 pont: az állítás mindig igaz
2 pont: az állítás általában igaz
1 pont: az állítás többnyire nem igaz
0 pont: az állítás egyáltalán nem igaz
A maximális pontszám: 33 pont.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A Munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátása
Szakmai felkészültség: elvárt ismeretek megléte, mélysége
Jogszabályok, belső szabályozások ismerete
A munka hatékonysága.
Szükséges képességek megléte: Helyzetfelismerés, kreativitás,
önállóság,önkritika
Személyes tulajdonságok: pontosság, megbízhatóság, segítőkészség,
gyorsaság.
Vagyonbiztonság, intézményi titoktartás, munkavédelmi szabályok
betartása
Megbízhatóság, vezetői feladatok ellátása, vezetői utasítások
elvégzése, elkötelezettség
Emberi kapcsolatok, kommunikáció
Munkatársak fejlesztése, ösztönzése, saját fejlődés
Túlmunka végzése

8.
9.
10.
11.
Összesen:
Százalék:
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24. számú melléklet

Technikai dolgozó teljesítményének összesítő értékelése
Név: …………………………………… Értékelést vezető: Nemes Jánosné
Időpont: ………………………………………………………………………………..
1. A kompetencia területeinek értékelési átlaga:
2. A dolgozó szakmai felkészültségének:
Erősségei

Fejlesztendő területei

3. A dolgozó további kompetenciáinak:
Erősségei

Fejlesztendő területei

4. Kiváló területei:
5.Az értékelő indokai az értékelésről:
6. A dolgozó észrevételei, megjegyzései:
7.Javasolt képzések, továbbképzések:

Határidő

Budapest, ……………………………
……………………………….
……………………………
dolgozó

.. igazgató
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25. számú melléklet

Kérdőív a szülők véleményének feltárására
(az iskoláról)

3 pont: az állítás mindig igaz
2 pont: az állítás általában igaz
1 pont: az állítás többnyire nem igaz
0 pont: az állítás egyáltalán nem igaz
A maximális pontszám: 54 pont.
1. Oktató, nevelő munka:
1.1 Az iskolában igényes oktató-nevelő munka folyik.
1.2 A pedagógusok szakmailag felkészültek.
1.3 A pedagógusok nevelő tevékenysége eredményes.
1.4 A tanulókat reálisan és objektíven értékelik az iskolában.
1.5 Gyermekem emberi méltóságát tiszteletben tartják
1.6 Gyermekem személyes problémáit tolerálják az iskolában.
1.7 Az iskolai követelményszintet megfelelőnek tartom.
Az iskola megfelelő lehetőséget biztosít tanulóinknak a
1.8 továbbtanulásra való felkészüléshez.
1.9 Az iskola segítséget nyújt a pályaválasztás során.
1.10 Gyermekem és az iskola ügyeiről megfelelő tájékoztatást kapok.
2. Iskolai környezet és körülmények:
2.1 Iskolánk tárgyi felszereltsége a kor követelményeinek megfelelő.
A diákság érdeklődésének megfelelő programokat megszervezik az
2.2 iskolában.
2.3 Elégedett vagyok az iskola fegyelemelvárásaival.
2.4 Az iskola tárgyi felszereltsége a kor követelményeinek megfelelő.
Elégedett vagyok a szülők és az iskola kapcsolattartási
2.5 lehetőségeivel (szülői értekezlet, fogadóóra, elektronikus napló stb.)
2.6 Az iskola partnernek tekinti a szülőt a gyermeknevelésben.
2.7 Az iskola elegendő információt ad magáról a környezetének.
2.8 Elégedett vagyok az iskolai környezet kulturáltságával.
Összesen:
Százalék:
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26. számú melléklet

Kérdőív a tanulók véleményének feltárására
(az iskoláról)
Dátum:

3 pont: az állítás mindig igaz
2 pont: az állítás általában igaz
1 pont: az állítás többnyire nem igaz
0 pont: az állítás egyáltalán nem igaz
A maximális pontszám: 57 pont.
1. Oktatás:
Iskolánkban igényes oktató munka folyik.
A tanulói teljesítmény értékelése reális és objektív.
Az iskolai elvárások szorgalmas munkával teljesíthetőek.
Tanáraim figyelembe veszik, ha objektív problémák akadályoznak a
1.4 tanulásban.
1.5 Iskolánk tárgyi felszereltsége a kor követelményeinek megfelelő.
2. Iskolai lehetőségek:
A diákság érdeklődésének megfelelő szabadidős programokat
2.1 megszervezik az iskolában.
2.2 A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása biztosított.
2.3 A tehetséges tanulók tanári segítséget kapnak.
2.4 A továbbtanuláshoz megfelelő felkészítési lehetőséget kapok.
2.5 Az iskola sportélete mozgalmas.
2.6 Elégedett vagyok a könyvtár felszereltségével és szolgáltatásaival.
3. Iskolai környezet:
3.1 Az iskolának biztonságos, védett környezete van.
3.2 Elégedett vagyok az iskola tisztaságával.
3.3 A diákok óvják a kulturált iskolai környezetet.
4. Iskolai légkör:
Tanáraim tiszteletben tartják a diákok emberi méltóságát, a
4.1 diákjogokat.
4.2 Iskolánkban a diákok tisztelik tanáraikat.
4.3 Iskolánkban jól működik a diákönkormányzat.
4.4 Egyetértek az iskola fegyelemelvárásaival.
4.5 Elégedett vagyok a diákság fegyelmezettségével.
Összesen:
Százalék:
1.1
1.2
1.3
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Osztály:
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27. számú melléklet

Felmérés külső partnerek elégedettségéről
Partner/szervezet neve:
Beosztása:
3 pont: az állítás mindig igaz
2 pont: az állítás általában igaz
1 pont: az állítás többnyire nem igaz
0 pont: az állítás egyáltalán nem igaz
A maximális pontszám: 21 pont.
Elégedett vagyok az intézmény által nyújtott tájékoztatással,
információáramlással.
Elégedett vagyok az intézmény (a partner felé) nyitottságával,
2.
rugalmasságával, kezdeményezőkészségével.
Elégedett vagyok az intézmény értékrendjével és jövőképével, belső
3.
működésrendjével.
Elégedett vagyok az intézmény korrektségével,
4.
problémakezelésével.
Elégedett vagyok az intézmény törekvésével, a partnerek igényeinek
5.
és elégedettségi szintjének megismerésére és visszajelzésére.
6.
Elégedett vagyok az intézmény tárgyi feltételeivel, felszereltségével.
Elégedett vagyok azzal, hogy az intézmény dolgozói gyorsan és
7.
pontosan reagálnak a megkeresésemre, javaslataimra.
Összesen:
Százalék:
1.
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28. számú melléklet

Felmérés külső partnerek elégedettségéről
Intézmény neve: ELTE

Dátum:

3 pont: kiváló / átlagon felüli
2 pont: maradéktalanul jó, de nem rendkívüli
1 pont: átlagos / nem rossz, de lehetne jobb
0 pont: gyenge, vagy elfogadhatatlan
A maximális pontszám: 33 pont.
1.
Kapcsolatfelvétel az iskolai koordinátorral.
2.
Kapcsolatfelvétel az iskolai mentorral.
A hospitálás megszervezése: szakos és nem szakos órák
3.
látogatása, adminisztrálása, reflektív beszélgetések, jegyzőkönyv.
4.
Portfólió készítése az iskolában végzett munkáról.
5.
Hospitálási napló készítése (óravázlatok, új módszerek).
6.
Az iskola folyamatosan biztosította a tárgyi feltételeket.
A hallgató megismerte az iskola életét (stratégiai dokumentumok,
7.
tanórán kívüli programok, értekezletek.
Az iskola egyeztetett az egyetemi módszertan oktatóval a hallgató
8.
látogatásáról a záróvizsga előtt.
Az iskolai mentor ismertette az etikai, magatartási és
9.
munkafegyelemről szóló elvárásokat a hallgatónak.
10.
Végső értékelés a mentor és a hallgató között.
Zárótanítás (az egyetemi metodikus és az iskolai mentor közös
11.
értékelése a hallgató munkájáról).
Összesen:
Százalék:
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Értékelő neve, beosztása:
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29. számú melléklet

Felmérés külső partnerek elégedettségéről
Dátum:

3 pont: kiváló / átlagon felüli
2 pont: maradéktalanul jó, de nem rendkívüli
1 pont: átlagos / nem rossz, de lehetne jobb
0 pont: gyenge, vagy elfogadhatatlan
A maximális pontszám: 30 pont.
1. A hallgató fogadása:
1.1
Általános tájékoztatás.
1.2
Helyszínek bemutatása.
2. Találkozás a mentorral:
Az elvárások megbeszélése (különös tekintettel az óravázlatok
2.1
készítéséről, és az időbeosztásról).
3. A tárgyi feltételek biztosítása:
3.1
Fénymásolás, magnó, audio-vizuális terem.
4. Az iskola stratégiai dokumentumainak ismertetése:
4.1
Pedagógiai Program, IMIP, SZMSZ, tantervek, Házirend
5. Részvétel az órán kívüli iskolai programokon:
5.1
Értekezletek, munkaközösségi megbeszélések.
5.2
Versenyek, felvételi, érettségi, javítóvizsga.
5.3
Iskolai rendezvények.
6. A hallgató összefoglaló értékelése a zárótanítás előtt:
6.1
Oktatási módszerek terén.
6.2
Nevelési módszerek terén.
Összesen:
Százalék:
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ELTE hallgató neve:
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SWOT analízis
Arany János Általános Iskola és Gimnázium
2012.
30. számú melléklet
Erősségek
(szakmai)



























Jó kapcsolat a szülőkkel
Magas színvonalú oktató-nevelő
munka
Természettudományok terén elért
eredmények
Hagyománytisztelet, értékrend
Sokszínű programkínálat
Idegen nyelvoktatás
Erdei iskola, táborok
ELTE gyakorlóhely valamint SE
partneriskola az intézmény, MTA,
Magyar Innovációs Szövetség,
Richter, EGIS és az Elektronika 77
cégek partneri kapcsolat
Iskolánk emelt szintű vizsgaközpont
Pedagógusok továbbképzései,
önképzései.
Kommunikáció a partnerekkel
Innovatív szemlélet
Karitatív munka
Határon túli kirándulások
Nyelvi labor, biológia, kémia, fizika
földrajz előadók és laborok
Szabadidős lehetőségek: szakkörök
Partneriskolák: Ajka, Arad, Prága
A környezettudatos magatartás
kialakítását erősíti az ökoiskola cím
elnyerése
Hunniareg Módszertani Központtal
való együttműködés
Családias légkör
Eredményes tehetséggondozás
Hatásos felzárkóztatás
Természettudományok területén elért
eredmények
Csoportbontások
A mentori rendszer bevezetése

Fejlesztendő területek
(szakmai)
 Határidők pontosabb betartása
 Értékelési rendszer egységesítése
 Információáramlás
 Határon túli testvériskola
 A sportlehetőségek maximális
kihasználása
 A Diákönkormányzat aktivizálása
 Együttműködés körzeti óvodákkal
 Az iskola megtartó erejének növelése
 Értékelési rendszer egységesítése
 A nyitott ajtók-nyitott kapuk
kapcsolatrendszer fejlesztése
 Precízebb adminisztráció
 Pályázatokon való részvétel
 Kerületi, fővárosi intézményekkel
kapcsolatok erősítése
 Az intézmény rövid- és hosszú távú
ellenőrzési, értékelési rendszerét
működtetni az SNI tanulók
társadalomba való integrációjának
érdekében
 A team-munka fejlesztése
 Új kollégák munkájának segítése
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(erőforrással kapcsolatos)







Tanárok munkakörülményeinek
javítása
Tárgyi feltételek fejlesztése
Rendszeresen ismétlődő pályázatok
kihasználása
Informatikai rendszer kiépítése és
fejlesztése
A karbantartási terv teljes
megvalósítása
Egyenletesebb terhelés biztosítása
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 Továbbképzéseken való részt vétel
 Reálosztály beindítása
(erőforrással kapcsolatos)
 Új infrastruktúrák: tornacsarnok,
sportpálya, könyvtár
 Személyi feltételek
 A pénzügyi erőforrások céltudatos
felhasználása.
 Helyiségek bérbeadása.
 Saját audiovizuális eszközrendszer
 Könyvtár, stúdiószínpad,
színházterem, Arany-terem
maximális kihasználtsága
 Diákklub
 Közösségi terek kialakítása
 A professzionális működés
feltételeinek biztosítása
 Jó megközelíthetőség
 Nyelvi labor
 Saját stúdiószínpad fénytechnikai
rendszerrel
 Relatíve jól karbantartott épület és
taneszközök
 Reálosztály beindítása
Célok
(szakmai)
 Újabb hagyományok megteremtése
 Élethosszig való tanulásra felkészítés
 Természettudományok oktatásának
további erősítése
 Nyelvvizsgák számának további
növelése
 A XXI. százaban felmerülő nevelési
helyzetek eredményes kezelése
 Tanuló létszám megőrzése
 Pályázatok továbbképzésekre
 Intézmény önértékelési rendszerének
továbbfejlesztése
 Az esélyegyenlőség elvének
továbbérvényesítése különös
tekintettel a fogyatékos személyekre
nézve
 Alapvető erkölcsi értékek átadásának
hangsúlyozása
 Partnerkapcsolat bővítése
 Tanulócsoportok számának növelése,
tagozatok az első és kilencedik
évfolyamon

Igények, elvárások a fenntartóval szemben
 A szakmai, gazdasági önállóság
erősítése
Igények, elvárások
(szakmai)
 Szakmai segítségnyújtás lehetősége
 Továbbképzési adatbank létrehozása
 A szakmai munkák elismerés
 Órakeret biztosítása
 Szakmai és törvényi ismeretek
átadása, segítségnyújtás és útmutatás
 Intézmények és vezetőik
érdekképviselete.
 Adminisztráció csökkentése.
 Épület karbantartási és felújítási
terheinek átvállalása.
 Kialakult iskolai profil megerősítése
 Iskolai pszichológus biztosítása.
 Úszás lehetőségének megteremtése
 A szakszolgálati feladatainak ellátási
kereteinek megteremtése
 Emelt szintű képzés kiterjesztése.
 Kompetencia alapú oktatás
továbbfejlesztése
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Versenyeken való részvétel
Az oktató-nevelő munka magas
színvonalának megtartása
Pedagógusok motiváltság szintjének
emelése

(erőforrással kapcsolatos)
 Közösségi terek kialakításának
folytatása (diákklub)
 Elektronikus napló naprakész
használata
 A professzionális működés
feltételeinek biztosítása
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(erőforrással kapcsolatos)
 Költséghatékony működés.
 Pályázati részvétel erősítése.
 Az iskola infrastruktúrájának
fejlesztése
 Tervezhető igényeken alapuló
költségvetés
 Óratömeg biztosítása
csoportbontásokra
 Tárgyi feltételek fejlesztése
 Épületek állagának javítása, különös
tekintettel a nyílászárókra
 Kollégák eredményes munkájának
anyagi elismerése.
 Megújuló energiák használata.
 Tanórán kívüli tevékenységek
finanszírozása
 Oktatást segítő alkalmazottak
 Csoportbontás finanszírozása
 Önkormányzati pályázatok
 Az iskola infrastruktúrájának
fejlesztése

