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1.  ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1.1. Helyzetelemzés 
 

1.1.1. Külső környezet: Társadalmi környezet, partnerkapcsolatok 

 

Iskolánk – melyet 1967-ben alapítottak – Szolnok belvárosában található, 

lakótelepi környezetben, közel a város centrumához. 

Az intézményünk általánosan képző intézmény, amely továbbtanulásra készít 

elő, de felvállal olyan oktatási feladatokat is, amelyek lehetővé teszik a tanulók 

egyéni képességének és tehetségének teljesebb kibontakozását.  

Iskolánkban a társadalom valamennyi rétegének gyermeke jelen van, így az 

intézménynek foglalkoznia kell a tehetséges, a lemaradó és a sajátos nevelési 

igényű (tanulási- és magatartás zavarral küzdő) tanulók fejlesztésével is. 

Intézményünk hosszú évek óta megbízhatóan működik, igazolják ezt a 

partnerintézmények. Kapcsolatunk a társintézményekkel, óvodákkal, 

középiskolákkal jó, együttműködésünk rendszeres. Tanítványaink jelentős 

többsége városunk középiskoláiban folytatja tanulmányait, így a 

társintézmények elvárásai fontosak számunkra. 

1992 óta működik a tanulói jogok érvényesítésének fóruma, a 

Diákönkormányzat. A nevelő-oktató munkát is támogatja, és anyagi segítséget 

nyújt. Pedagógiai munkánkhoz jelenleg a  Művelt Emberfőkért Alapítvány ad 

pénzügyi segítséget. 

 

1.1.2. Belső környezet: Tanulók, pedagógusok, a szervezet 

 

A statisztika alapján tanulói - dolgozói létszám alakulása 2001 októbere óta: 
 2001. 

okt. 

2002. 

okt. 

2003. 

okt. 

2004. 

okt. 

2005. 

okt. 

2006. 

okt. 

2007. 

okt. 

2008. 

okt. 

Iskolánk tanulói 

létszáma 
728 729 706 686 646 631 620 611 

Iskolánk – fő 

munkaviszony 

keretében alkalmazott 

pedagógusok száma 

61 56 56 56 53 56 55 48 

Nem pedagógus 

alkalmazottak száma 
16 17 18 15 15 14 14 13 

 

Iskolánk tanulólétszáma 2009 márciusában 613 fő.   

Eredménynek tartjuk, hogy szívesen választják iskolánkat a gyermekek – szülők 

egyaránt. A demográfiai csökkenés ellenére intézményünkre a gyermeklétszám 

stagnálása jellemző.  
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2006/2007-es tanévben tanulóink közül 63 fő (10 %) hátrányos, 5 fő (0,8 %) 

veszélyeztetett helyzetű.  

2007/2008-as tanévben tanulóink közül 102 fő (16 %) hátrányos helyzetű, ebből 

halmozottan hátrányos helyzetű 44 fő (7 %), 19 fő (3 %) veszélyeztetett 

helyzetű. 

2008/2009-es tanévben tanulóink közül 124 fő (20 %) hátrányos helyzetű, ebből 

halmozottan hátrányos helyzetű 45 fő (7 %), 20 fő (3 %) veszélyeztetett 

helyzetű. 

 

A beiskolázott gyermekeknél egyre több esetben tapasztalunk az életkoruknak 

nem megfelelő, fejletlen alapkészség-szintet. Egyre gyakoribb a hiányos 

énképpel, magatartási problémákkal iskolánkba érkező gyermek. 

Iskolánk tantestületének szakmai összetétele jó. Rendelkezünk speciális 

szakképzettségekkel, melyek jól hasznosíthatók pedagógiai programunk 

teljesítése során. 

A szerteágazó feladatkör, a magas gyermeklétszám – ebből következően magas, 

de évek óta stabil dolgozói létszám – a megváltozott pedagógusszerep, a szabad 

iskolaválasztás, a szakmai autonómia mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy 

különös figyelmet fordítsunk az iskolai fejlesztő munkánkra. 

Vezető testületek: a nevelési és oktatási kérdésekben az iskola legfőbb 

tanácskozó és döntéshozó szerve a tantestület. 

Szakmai testületek: pedagógiai (alsó, felső); alsós matematika; alsós magyar; 

fejlesztő (alsó, felső); felsős matematika; felsős magyar – művészeti; 

informatika (alsó, felső); felsős természettudományi; testnevelés (alsó, felső); 

felsős pályaválasztási munkaközösség. 

 

1.1.3. Tanítás-tanulás folyamata 

 

Iskolánk tevékenységét az alábbi nevelési pedagógiai programunkban 

megfogalmazott alapelvek határozzák meg: 

 Intézményünk nyitott a város lakói felé 

 A nyolc évfolyamos általános iskola felkészíti a gyerekeket/tanulókat a 

továbbtanulásra 

 Az intézmény minden szintjén érvényesül a demokrácia 

 Esélyegyenlőség elve 

 A közösség/közösségek formálása az egyén személyiségének tiszteletben 

tartásával, alakításával történik 

 Hangsúlyt kap az értékközvetítés, értékmegőrzés elve 

 Egészséges életmódra nevelés elve, melyre megkülönböztetett figyelmet 

fordítunk. 
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Intézményünkben a 2. és 4. évfolyam kivételével 3 párhuzamos osztály 

működik. Az így kialakult 22 tanulócsoport átlaglétszáma: 28 fő. A napközis 

csoportok száma 13. 

Az alapító okiratunknak megfelelően ellátandó alaptevékenységeket 

működtetünk. (SZMSZ) 

Tanulóink különböző képességeik fejlesztése érdekében képességszerinti 

csoportbontásban tanítjuk a matematikát és az angolt. A művészeti iskola 

bekapcsolódásával intézményünk tanulói dráma iskolába járnak és részt vesznek 

az „Alkotókör” kreatív foglalkozásain. A dráma és az „Alkotókör” csoportjait 

intézményünk pedagógusai vezetik.  Az Oxford School angol nyelviskola helyi 

működése lehetővé teszi a tanórákon megszerzett ismeretanyag bővítését és 

mélyítését.  

Alapelveinkhez kapcsolódó céljainkat, céljaink sikerkritériumait, céljainkból 

következő feladatainkat pedagógiai programunk és helyi tantervünk tartalmazza. 

 

1.1.4. Tárgyi feltételek 

 

Intézményünk Fiumei út 5. számú épületében található. A beépített alapterület: 

2022 m
2
, a szintek száma: 3, a szintek összes nettó területe: 4339

 
 m

2
, pince: 213 

m
2
, salakos pálya: 1220 m

2
, aszfalt pálya:1000 m

2
, valamint udvar tartozik. A 

szabad terület átlagosnak mondható. A 220 m
2
  méretű tornaterem kiegészül egy 

96 m
2
-es tornaszobával és egy 34 m

2
-es gyógytestnevelés teremmel. Az oktatás 

tárgyi feltételei közepes színvonalúak. Jó színvonalú a könyvtárunk, a sportszer 

és számítástechnikai eszközellátottságunk. Az éves eszközbeszerzések jótékony 

hatást gyakorolnak iskolánk szakmai munkájára, az iskolahasználók 

komfortérzetére. 

A kihasználtsági mutatók jóval meghaladják az országos adatokat. 

Intézményünkre a takarékos gazdálkodás a jellemző, ennek érdekében külön 

szabályzatban rögzítettük a követendő magatartásformákat. 

Bevételeinket pályázati forrásokból igyekszünk növelni. Az adatok évekre 

lebontva a pályázati mellékletben találhatóak. 

 

1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása, a 

minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítése 

 

 Iskolánk történetéből:  

- 1985. június 18-tól a Ságvári Körúti Általános Iskola a Szolnok Megyei 

Pedagógiai Intézet bázisiskolája lett. 

- 1999 – 2000. között a Nemzeti Tankönyvkiadó referenciaiskolájaként 

működtünk. 
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 Nevelőtestületünk a COMENIUS I. Intézményi Modelljének egyéni 

formában tanácsadói segítségnyújtással történő kiépítését 2002. június 18-

án kezdte el.  

2004-ig – a két év során – négy minőségi kör alakult, melyek 

 a pedagógusok munkájának értékelésével, 

 az ügyeleti munka hatékonyságának erősítésével, 

 a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő tanulók korai 

felismerésével, 

 a nevelők közös szabadidős programjainak szervezésével 

foglalkozott. 

 

2004. március 15-ével a COMENIUS I. modell végére értünk. A többi 

azonosított és szabályozott folyamataink fenntartását is folyamatgazdák 

irányítják, melyek iskolánk minőségfejlesztési munkáját segítik, feladataikat az 

„Eljárások” rendje határozza meg.  

A minőségirányítási programmal nem többet és merőben mást, hanem egyes 

területeken minőségileg igényesebb és eredményesebb munkát kívánunk 

végezni a partnerek elvárásait is figyelembe véve. 

 

 

1.3. Önkormányzati Minőségirányítási Program (ÖMIP) intézményre 

vonatkozó fejezete 

 

A fenntartó elvárja közoktatási intézményeitől, hogy a város közoktatási 

feladatellátásának középtávú céljait intézmény-specifikusan jelenítsék meg 

nevelési/pedagógiai programjukban.  

 

Az általános iskolákra, így iskolánkra vonatkozóan is az alábbi feladatokat 

fogalmazza meg a fenntartó: 

 

1. Tekintsék egyik fő feladatuknak, hogy aktívan részt vegyenek a város 

közoktatás minőségfejlesztési rendszerében. 

2. Szakmai tevékenységük eredményeinek közzétételével járuljanak hozzá, 

hogy a város nevelési-oktatási intézményei szellemi műhelyként 

működjenek. 

3. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését és oktatását – a 

lehetőségek megteremtésének függvényében – integráltan oldják meg. 

4. Tekintsék kiemelt feladatuknak az alapkészségek és a tanulási képességek 

fejlesztését. 

5. Tekintsék kiemelt feladatuknak az idegen nyelvi kommunikáció 

fejlesztését. 
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6. A tanítás során tekintsék kiemelt feladatuknak az informatikai ismeretek 

felhasználói szintű átadását. 

7. Fordítsanak kiemelt figyelmet a művészeti nevelésre. 

8. Fordítsanak kiemelt figyelmet a testi-lelki egészség fejlesztésére. 

9. Tekintsék feladatuknak a szociális hátránnyal vagy beilleszkedési-

magatartási zavarral küzdő tanulók hátránykompenzációjának segítését. 

10. Egyik kiemelt feladatuk legyen a jövőben az átlagtól eltérő teljesítményű 

gyermekek, tanulók segítése (tehetséggondozás) 

11. A nevelőtestület számára igénybe vett szakmai szolgáltatások 

kiválasztásakor elsődleges szempont legyen az intézményi pedagógiai 

programban megfogalmazottak színvonalas biztosítása. 

12. A gyermek- és ifjúságvédelmet egyik kiemelt feladatuknak tekintsék. 

13. Kiemelt feladatként kezeljék az intézmény épületének, berendezésének 

állagmegóvását, és biztonságos működtetését, különös tekintettel a tanuló- 

és gyermekbalesetek megelőzésére. 

14. A nevelés-oktatás tartalmának, színtereinek megválasztásakor, a nevelés-

oktatás környezetének kialakításkor arra törekedjenek, hogy a 

gyermekekben, tanulókban a lokálpatriotizmus erősödjön. 

 

 

2. MINŐSÉGPOLITIKÁNK 

 

2.1. Minőségpolitikai nyilatkozat 

 

A Fiumei Úti Általános Iskola vezetése és minden dolgozója elkötelezett a 

minőségi munka iránt. 

Intézményünk tevékenységének középpontjában a minőségi nevelő-oktató 

munka áll, amely biztosítja tanulóink továbbhaladását a szülők elvárásának és a 

tanulók képességeinek megfelelően. 

Minőségfejlesztésünk legfőbb célja, hogy intézményünk pedagógiai, szakmai 

célkitűzéseinek megfelelően működjön. Valljuk, hogy a jövő kulcsa a biztos 

tudás, amelyet iskolánkban felkészült szakemberek irányításával minden 

gyermek megszerezhet képességeihez mérten, gyermekközpontú, szeretetteljes 

légkörben. 

A minőségi céloknak megfelelő működés biztosítja a folyamatos fejlődést a 

szervezetben és az intézmény folyamataiban. Ebből következik, hogy a 

pedagógiai program alapelvei hosszú távon mind magasabb szinten valósuljanak 

meg. 

Minőségpolitikánk alapelemei a társadalmi, törvényi változásokhoz rugalmasan 

alkalmazkodó tartalmi és szervezeti szabályozás. Működésünk nyitott, munkánk 

átlátható partnereink és a fenntartó számára. 
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Figyelembe vesszük a változó társadalmi igényeket és közvetlen partnereink 

elvárásait. 

Segítünk abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek 

világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. 

Jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt 

elkötelezett, segítőkész pedagógusokkal, munkatársakkal és a velük 

együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. 

A vezetés a minőségi munka feltételeit tervszerű működéssel, a külső – belső 

képzések erőforrásainak megteremtésével és a megfelelő munkakörnyezet 

fenntartásával biztosítja. 

Minőségpolitikánk érvényes intézményünk valamennyi dolgozójára, 

tanulójára, minden folyamatára és tevékenységére. 

Nevelő-oktató munkánk feladatainak teljesítése érdekében vezérelveinknek az 

alábbiakat tekintjük: 

Nevelési alapelvek 

 a következetesség elve 

 a motiváció elve 

Didaktikai alapelvek: 

 az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve 

 tudatosság és szakszerűség elve 

 

Értékként kezeljük 

 a tehetséggondozást – tehetségkutatást 

 a differenciált fejlesztést 

 egészség- és környezetvédelmet 

 gyermek- és ifjúságvédelmet 

 a személyiségfejlesztést 

 a nyilvánosságot 

 

 

2.2. Minőségcélok  

 

A folyamatos fejlődést biztosító minőségcéljaink a nevelési pedagógiai 

programunk céljaihoz, valamint folyamatainkhoz kapcsolódnak. 

 

 Célunk a városi – első sorban körzetünkben lévő – óvodákkal 

együttműködve vonzóvá tenni intézményünket a tanköteles korba lépő 

gyermekek és szüleik számára. 

 

 Célunk az alapfokú képzés biztosítása a 6-16 éves korosztály számára  
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 Célul tűzzük ki az egyéni tanulási utak biztosítását egyénre szabott 

adekvát módszerek alkalmazásával és értékelési rendszerek 

működtetésével 

 

 Célunk a tanulóink középfokú továbbtanulásra való felkészítése és 

eredményes pályaválasztási tevékenység 

 

 Célunk a tanulók magatartásának, neveltségi szintjének emelése, 

szokások, erkölcsi normák alakítása 

 

 Célunk a környezettudatos és az egészséges életmódra nevelés, mellyel 

elősegítjük, hogy tanulóink megfelelően viszonyuljanak az őket 

körülvevő környezethez 

 

 Célunk az iskola tanórán kívüli szolgáltató jellegének erősítése a partneri 

igények figyelembevételével 

 

 Célunk, hogy tanítványaink személyiségfejlesztése, tehetségének 

kibontakoztatása sokszínű tanórán kívüli szabadidős tevékenységek 

biztosításával is megvalósulhasson intézményünk falain belül 

 

 Célunk az iskolában jól működő gyermekvédelmi rendszer működtetése 

 

 Célunk a közvetlen partnereink teljes körű igényeinek figyelembevétele 

munkánk során 

 

 Célunk a teljes dolgozói körben a minőségi munka színvonalának emelése 

 

 Célunk olyan iskolát működtetni, amely lehetővé teszi a rendelkezésre 

álló erőforrások leghatékonyabb felhasználását (infrastruktúránk és 

humánerőforrásaink folyamatos fejlesztését) 

 

 Célunk, hogy dolgozóink jól érezzék magukat munkahelyükön, 

megtalálják itt egyéni karrierjük megvalósításának lehetőségeit 

 

A szervezeti működésre vonatkozó célok az adott folyamatszabályozások elején 

jelennek meg. A minőségi célokhoz rendelt sikerkritériumok az Intézményi 

minőségügyi kézikönyvben találhatóak. 
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Középtávú célok és prioritások: 

1. Az alapkészségek és tanulási képességek, az idegen nyelvi 

kommunikáció, az informatika, a művészeti nevelés és a testi, lelki 

egészség fejlesztése – csoportbontással, plusz foglalkozások 

biztosításával. 

2. Tehetségek kibontakoztatása minél több tanulónál az adottságok, 

képességek, érdeklődés felmérésével. 

3. Oktatási – nevelési eredményeink közzététele. 

4. A szociális hátránnyal, tanulási nehézséggel, vagy beilleszkedési, 

magatartási zavarral küzdő tanulóink hátránykompenzációja, szoros és 

folyamatos partneri együttműködéssel. 

5. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok folyamatos ellátása. 

6. Az iskolai hagyományaink és a lokálpatriotizmus erősítése közös 

programok szervezésével. 

7. A kor igényeihez igazodó szakmai tudás megszerzése folyamatos 

önképzéssel és posztgraduális képzéseken való részvétellel. 

8. Az iskolai szolgáltatásaink minőségének folyamatos javítása, fejlesztése a 

partneri elégedettségi mutatók és elvárások alapján. 

 

 

3. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER 

 

Minőségfejlesztési rendszerünk működtetése biztosítja, hogy intézményünk 

szakmai célkitűzései és a szakmai működésünk folyamatosan közeledjen 

egymáshoz.  

Értelmezésünk szerint intézményünk kulcsfolyamatai azok, amelyek az 

intézményi célok elérésére döntő hatással vannak, elsődlegesen befolyásolják 

intézményünk tevékenységének megítélését. 

Iskolánk tevékenységének irányítását az intézményvezetés, az 

intézményvezetőség végzi. 

Az Alapító Okiratban meghatározott feladataink alapján a nevelés-oktatás 

kulcsfolyamat, melynek alfolyamatai: 

 Iskolanyitogató program, beiskolázás (tanítók kiválasztása, 

információközlés, propaganda) 

 Tanulás támogatása (szakkörök, korrepetálás, differenciált 

képességfejlesztés, kompetenciafejlesztés, tanulás tanítása, 

könyvtárhasználat) 

 A pedagógusok szakmai együttműködése 

 A tanulók ellenőrzése és értékelés (vizsgák szervezése és lebonyolítása a 

pedagógiai programunk alapján) 

 Iskolai hagyományok, rendezvények szervezése 
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 Diákönkormányzat működése (szabályzata alapján, programjai és 

tanulói elégedettség alapján) 

 Kommunikáció a partnerekkel (értekezletek, fogadó órák, sajtó, 

minőségügyi csoport – interjúk, információ áramlás szabályzata, 

ellenőrzői beírások, közlések) 

Az intézmény működésével, folyamataink ellenőrzésével, partneri 

igényekkel, elégedettséggel kapcsolatos mérések, elemzések és 

fejlesztések biztosítják a minőségcélok elérését. 

 

A folyamatos fejlesztést biztosító kulcsfolyamat és alfolyamatai 

 Belső, vezetői ellenőrzések, értékelések (Ellenőrzési terv, munkatervben 

rögzítettek szerint, óralátogatások, témaellenőrzések.) Elemző és fejlesztő 

tevékenységek: mérések eredményeinek összevetése a célokkal, 

sikerkritériumokkal. 

 A jogszabályban előírt országos mérés, értékelés eredményeinek 

intézményi feldolgozása (intézményen kívüli mérésekben való részvétel) 

 Mérések az intézményen belül (az iskolai mérési, értékelési rendszer 

részeként meghatározott mérések elvégzése és gyakorisága) 

 A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, 

fejlődésének értékelése 

 Az intézmény nevelő-oktató munkájának értékelése (tanév végi 

intézményi értékelés) 

 Partneri igényfelmérés és elégedettségmérés (a szabályzat alapján) 

 Partneri jelzések rendszere dolgozói, szülői, tanulói jelzések 

 PR arculat (tevékenység) 

 

Az intézményi munka tervezése, irányítása kulcsfolyamat része a mérési 

eredmények elemzése alapján történő beavatkozás, fejlesztés, az intézményi 

jövőképtervezés elvégzése. (A nevelő-oktató munka tervezése; valamit a 

munkatervek szerinti vezetői ellenőrzések, értékelések.) 

 Stratégiai tervezés 

 Operatív tervezés (éves munka tervezése, tantárgyfelosztás, órarend, 

teremrend, ütemterv) 

 

A gazdálkodás az erőforrásokkal kulcsfolyamatban valósul meg a vezetői 

beavatkozás a következő alfolyamatokon keresztül: 

 Kiválasztási és betanulási rend működtetése (új munkatársak felvétele, 

betanítása) 

 Továbbképzési rend (munkatársak képzése, a továbbképzési szabályzat 

és az éves beiskolázási terv alapján) 
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 Ösztönző-rendszer működtetése (kollektív szerződés – jutalmazási 

rendszer) 

 Intézményi eszközbeszerzés működtetése 

 Pénzügyi, gazdasági, működtetés, (gazdálkodás) beszerzés  

 Eszköz, felszerelés, épület biztosítása  

 Biztonságos intézmény 

 

 

 

3.1. Az intézményvezetés elkötelezettsége és felelőssége 

 

3.1.1. Vezetői elköteleződés kinyilvánítása 

A Fiumei Úti Általános Iskola vezetése olyan kapcsolatrendszer 

megteremtésére törekszik, mely az intézmény partnereinek megelégedését 

szolgálja. Ennek érdekében intézményünknél minőségirányítási rendszert 

működtetünk. Minőségpolitikánkban a nevelés, oktatás, képzés minőségének 

állandó fejlesztése, folyamataink permanens tökéletesítése a cél, mely 

partnereink elégedettségét váltja ki.  
A minőségpolitikai célkitűzések elérése érdekében az intézmény vezetése az 

alábbi lépéseket tette meg: 

 

 Jogi megfelelés biztosítása 

Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény 

teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű 

rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső 

szabályozói hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai 

megismerjék és betartsák. 
 

 

A jogi megfelelés biztosítása érdekében az intézményvezetés a következő 

minőségügyi eljárásokat adja ki: 

 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-1 
Jogi követelményekhez kapcsolódó 

eljárásrend 
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A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 

Alapító okirat 

Házirend 

Továbbképzési program. és beiskolázási terv 

SZMSZ 

Nevelési pedagógiai program 

Intézményi éves munkaterv 

Intézmény ügyintézés dokumentumai 

Munkaügyi dokumentumok  

A gazdálkodás folyamatát szabályozó dokumentumok 

Munkavédelmi szabályzat 

Tűzvédelmi szabályzat 

Kollektív szerződés 

 

 

 Az SZMSZ módosításával megteremtette a minőségfejlesztési 

program alkalmazásának személyi feltételeit; 

 Az SZMSZ az oktatási miniszter 3/2002.(II.15.) OM rendelete alapján 

biztosítja a minőségügyi vezető és a minőségfejlesztési csoport 

munkájához szükséges feltételeket; 

 Az intézményvezető egyértelmű követelményállítással, következetes és 

rendszeres ellenőrzéssel, segítő értékeléssel támogatja a program 

végrehajtását. Ezek a követelmények bekerülnek az intézmény pedagógiai 

programjába, és minden munkatárs munkaköri kötelessége ezen 

célkitűzések teljesítésén munkálkodni. 

 

Kiemelt vezetői feladatnak tekintjük: 

 Évente konkrét minőségügyi célok meghatározását és közzétételét az éves 

munkatervben 

 Az ehhez szükséges erőforrások biztosítását 

 Az erőforrások kihasználásának ellenőrzését 

 A munkatársi kör bevonását a minőségfejlesztési tevékenységbe 

 A partnerközpontú gondolkodásmód erősítését, ellenőrzését 

 A rendszeres szakmai és minőségügyi továbbképzést 

 Rendszeres vezetői ellenőrzések (átvilágítások) végzését 
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3.1.2. Minőségügyi vezető feladatköre 

A minőségügyi vezetőt – az SZMSZ-ben meghatározottak értelmében – a 

Közalkalmazotti Tanács egyetértésével az igazgató bízza meg. 

Feladata az intézményben folyó minőségfejlesztési munka szervezése, 

végrehajtásának ellenőrzése, a minőségfejlesztési csoport irányítása. 

Ezen belül kiemelt feladatai: 

 Partneri igény, elégedettség vizsgálat szervezése, irányítása 

 Irányított önértékelés szervezése, irányítása 

 Intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése és értékelése 

 Minőségügyi teamek szervezése, munkájuk ellenőrzése 

 A minőségfejlesztési rendszer adatgyűjtésének megszervezése 

 Az iskolavezetés tagjaként részt vesz a vezetői értekezleteken, 

megbeszéléseken és a minőségügyi folyamatokról tájékoztatást ad 

 Vezetői értekezletek döntése alapján részt vesz a vezetői ellenőrzésekben, 

értékelésekben 

 

 

3.1.3. Minőségfejlesztési csoportok 

Az intézményben folyó minőségfejlesztési munka koordinálására, elvégzésére a 

minőségfejlesztési csoportok alakulnak. 

A minőségügyi csoportok az alábbi feladatokra szerveződhetnek: 

 Partneri igény, elégedettség felmérést vezető team. Feladatai az 

eljárásrendben rögzítettek szerint 

 Irányított önértékelést végző team. Feladatai az eljárásrendben rögzítettek 

szerint 

 Adott fejlesztési feladatokhoz, problémamegoldások tervezéséhez 

kialakított csoportok (feladat-centrikus teamek) 

 

A csoportok szervezésekor cél a munkatársak minél szélesebb körű 

bevonása, az arányos leterhelés elvének érvényesítése. 

A teamek létrehozásáról a szűk iskolavezetés dönt. 

A csoportok a minőségügyi vezető felhívására, meghívás alapján szerveződnek. 

A csoportok működése a minőségügyi szabályzat szerint történik, az általuk 

kidolgozott munkaterv mentén. 

A team tagok munkájukat határozott idejű megbízás alapján végzik. A team 

vezetője és tagjai munkájának elismerése az oktatási miniszter 3/2002. (II.15.) 

OM rendelet 9. § alapján történik. 

A minőségügyi csoportok munkájának értékelését a minőségügyi vezető végzi, 

az IMK-ban található szempontok szerint. 
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3.1.4. A minőségfejlesztési rendszer folyamatos felülvizsgálata 

A kibővített intézményvezetés évente egy alkalommal áttekinti a 

minőségfejlesztési rendszer tapasztalatait. (A minőségügyi vezető beszámolója.) 

 

 Az IMIP-hez kapcsolódó dokumentumok kezelése, felülvizsgálatának, 

módosításának rendje 

 

Az alfejezet célja: 

Az IMIP tartalmi és formai elemeinek naprakészsége a törvényi módosulások 

következtében. Az IMIP működtetése alkalmával keletkezett dokumentumok 

kezelésének, felülvizsgálatának, módosításának rendje 

 

Az IMIP törvényi megfelelés biztosítása érdekében az intézményvezetés a 

következő minőségügyi eljárásokat adja ki: 

 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-2 
Az IMIP törvényességéhez kapcsolódó 

eljárásrend 

 

 

Kiosztási jegyzék 

Az IMIP helye Az IMIP tárolási formája Példányszám 

Igazgatói iroda Nyomtatott  Egy példány 

Minőségfejlesztő csoport Elektronikus és nyomtatott Egy példány 

Iskolai könyvtár Nyomtatott Egy példány 

Tanári szoba Elektronikus  

 

 

 A minőségirányítási program éves értékelése 

a) A minőségirányítási program végrehajtását a nevelőtestület – a szülői 

szervezet véleményének kikérésével – minden tanév végén értékeli. 

b) A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése során vizsgálja 

az országos mérésen, értékelésen elért eredményeket, figyelembe véve 

a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. 

c) Az értékelés alapján meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek 

biztosítják, hogy az iskolánk szakmai célkitűzése és intézményünk 

működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. 
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d) A nevelőtestület és a szülői szervezet értékelését és a javasolt 

intézkedéseket megküldjük a fenntartónak. (A javasolt intézkedések a 

fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé.)  

e) A fenntartó az értékelést és a javasolt intézkedéseket nyilvánosságra 

hozza. 

 

 

3.2. A nevelés-oktatás, szakmai működtetés 

 

3.2.1. Beiskolázás (Iskolanyitogató program) 

 

A jelenlegi helyzet átvizsgálása mellett, a jól bevált gyakorlat szabályozásával 

az iskola vonzerejének megtartása és a cél érdekében történő folyamatos javítása 

a partnerek elvárásának megfelelően, a törvényi jogszabályok betartása mellett. 

Három első osztály indítás a cél. 

 

Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 

 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-3 Beiskolázás 

 

A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum 

Szülői fórum 

(Szülői értekezlet leendő 1. osztályosok 

szüleinek) 

 (Szülői fórum, értekezlet) programtervezet 

Beiratkozás A folyamatszabályozás lépései 

Egyéb 

Pedagógiai alapelvek Pedagógiai program 

Az intézmény képzési rendje Pedagógiai program 

 

 

3.2.2. Tanulás támogatása 

 

A nevelőtestület meghatározza és összegyűjti azokat a tanulásszervezési 

módszereket, eljárásokat, amelyeket most használ, majd kidolgozza azokat az 

eszközöket, amellyel megismerhető a tanulók önálló ismeretszerzésének módja. 

Ezek figyelembe vételével kialakítja a tanulók tanulását támogató technikákat. 
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Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-4 Tanulás támogatása 

 

A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 

Kapcsolódó részterületek megnevezése Hivatkozott dokumentumok 

Általános követelmények 
SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend, 

Tanulói etikai kódex 

Csoportbontások Pedagógiai program 

Önálló tanulás szervezése 
Munkaközösségi munkatervek 

Osztályfőnöki munkatervek 

Differenciált oktatás 

Pedagógiai program 

Munkaközösségi munkatervek 

Osztályfőnöki munkatervek 

Tanmenetek 

Könyvtárhasználati rend SZMSZ 

Tanulás-módszertani ismeretek elsajátítása 
Osztályfőnöki munkatervek, 

Tanmenetek 

Tehetséggondozás 
Pedagógiai program 

Munkaközösségi munkatervek 

Erdei iskola, tanulmányi kirándulások Pedagógiai program 

Egyéb 

A nevelőtestület feladatköre 
SZMSZ 

Munkaköri leírás 

A tanulók jutalmazásának elvei SZMSZ 

Az iskolai könyvtár működési rendje SZMSZ 

A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti 

formái 

SZMSZ 

 

 

3.2.3. A pedagógusok szakmai együttműködése 

 

A nevelőtestület meghatározza az egyes osztályokban tanítók és a szakmai, 

szaktárgyi együttműködés fórumait, a találkozások gyakoriságát, a 

dokumentálás formáját és az együttműködés eredményeinek értékelését. 
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Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-5 Pedagógusok szakmai együttműködése 

 
 

A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 

 

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentumok 

Az egy osztályban, csoportban tanító, nevelő 

pedagógusok együttműködése 

Pedagógusok szakmai együttműködése 

folyamatszabályozási részlet 

Szakmai, szaktárgyi munkaközösségek 

együttműködése 

Pedagógusok szakmai együttműködése 

folyamatszabályozási részlet 

Egyéb együttműködési formák a 

pedagógusok között 

Pedagógusok szakmai együttműködése 

folyamatszabályozási részlet 

Egyéb 

Működési rend SZMSZ 

A nevelőtestület feladatköre 
SZMSZ 

Munkaköri leírás 

Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti 

formái 
SZMSZ 

Pedagógus munka belső ellenőrzési rendje SZMSZ 

Együttműködési formák Pedagógiai program 

 

 

 

3.2.4. Tanmenetek készítése, megfelelősége, beválás-vizsgálata 

 

Az intézmény megállapította azokat a közös követelményeket, amelyeket elvár a 

tanmenetek/foglalkozási tervek tartalmi szabályozására, az adott tanulócsoportra 

való kidolgozásra, folyamatos frissítésére vonatkozóan. 

 

Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-6 
Tanmenetek készítése, megfelelősége, 

beválás-vizsgálata 
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A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 

 

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum 

Osztályfőnöki tanmenetek készítése,  

megfelelősége, beválás-vizsgálata,   

Tanmenetek készítése, megfelelősége, 

beválás-vizsgálata folyamatszabályozás 

lépései 

Szaktárgyi tanmenetek készítése,  

megfelelősége, beválás-vizsgálata 

Tanmenetek készítése, megfelelősége, 

beválás-vizsgálata folyamatszabályozás 

lépései 

Egyéni fejlesztési tervek felzárkóztatásra, 

tehetséggondozásra 

Tanmenetek készítése, megfelelősége, 

beválás-vizsgálata folyamatszabályozás 

lépései 

Egyéb 

A nevelőtestület feladatköre SZMSZ 

Ellenőrzési terv Pedagógiai program  

 

 

3.2.5. A tanulók ellenőrzése, értékelése 

A nevelő-oktató munka intézményünkre vonatkozó ellenőrzési, értékelési 

rendszerének meghatározása a nevelési-oktatási célok elérését, a pedagógiai 

munka eredményességének, hatékonyságának biztosítását szolgálja. 

Célja: az ellenőrzés során feltárt adatokra, tényekre támaszkodva vizsgálja, a 

nevelő-oktató munka eredményességének megfelelőségét az iskola pedagógiai 

programjában megfogalmazott célkitűzésekhez. 

A problémák időben történő felismerése, valamint ezek megoldására való 

törekvés; a szülők folyamatos tájékoztatása a tanulók előmeneteléről. 
 

Alapelvei: 

 Az ellenőrzés, értékelés a tantervi követelményeknek megfelelően 

történjen 

 A tanulók értékelése az elvégzett munkateljesítmény alapján történjen 

 Messzemenően fejlessze, és segítse a gyermeki személyiség eltérő 

ütemben történő fejlődését 

 Lehetőséget adunk a diák önmagához mért fejlődésének figyelembe 

vételére 

 Biztosítsa a feszültségmentes iskolai munka feltételeit 

 A tanulói értékelésnek motiváló hatása legyen 
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A tanulók ellenőrzése, értékelése az alábbi területekre terjed ki: 

 A tanulók értékválasztása, jellemvonásai 

 A tanulók magatartása, viselkedése, fegyelmezettsége 

 A tanulók tárgyi teljesítménye 

 Az iskolai és osztályközösségben végzett tevékenysége 
 

Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-7 Tanulói ellenőrzés, értékelés 

 

A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 

 

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum 

Egységes követelményrendszer ismertetése 

Pedagógiai program 

Házirend 

Helyi tanterv 

Éves munkaterv 

Szaktárgyi követelményrendszer Pedagógiai program 

Helyi tanterv 

A tanulók folyamatos értékelése 

Pedagógiai program 

Helyi tanterv 

DÖK munkaterve 

Szaktanári értékelés Munkaközösségi munkaterv 

Of. munkaközösség vezető ellenőrzése Munkaközösségi munkaterv 

Mérés 
Éves munkaterv 

Munkaközösségi munkaterv 

Tájékoztató, bizonyítvány kiosztása Pedagógiai program 

Egyéb 

A pedagógus munka belső ellenőrzési rendje SZMSZ 

A nevelőtestület feladatköre 
SZMSZ 

Munkaköri leírás 

Tanulói etikai kódex Házirend 

A tanulók tájékoztatásának rendje SZMSZ 

A tanulók értékelésének elvei és formái SZMSZ 

A fegyelmező intézkedések formái és 

alkalmazásának elvei 
SZMSZ 
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3.2.6. Iskolai hagyományok, rendezvények szervezése 

Intézményünkben kialakultak olyan ünnepségek, rendezvények, események, 

melyeket hagyománynak, tradíciónak tekintünk. Ezen események egy része 

városunk egészének érdeklődésére is számíthat, a többség szűkebb 

lakókörzetünk, volt és jelenlegi diákjaink és hozzátartozóik igényeit elégítik ki. 

Célja: Intézményünkben az öntudatos hazaszerető diákság nevelése, az 

egészséges lokálpatriotizmus alakítása, az iskolához, közösséghez tartozás 

élményének megtartása, tágabb és szűkebb környezetünk, partnereink bevonása 

intézményünk életébe. 
 

Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 

 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-8 
Iskolai hagyományok, rendezvények 

szervezése 

 

A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum 

Rendezvényeink szervezése SZMSZ 

Ünnepségek, megemlékezések Éves munkaterv 

 

 

 

3.2.7. Diákönkormányzat működése 

A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére 

diákönkormányzatot hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a 

tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

Célja, hogy iskolánk a demokrácia szabályainak gyakorló terévé váljon, ahol a 

tanulónak lehetősége legyen a társas együttélés szabályainak megtanulására, s 

ebben a folyamatban teljes értékűen vehessen részt. Diákjaink érezzék jogaik és 

kötelességeik lehetőségeit. Erősödjön tanulóink felelősségtudata; az 

osztályközösségben az autokrácia helyett a demokrácia megvalósítása. 

Lehetőséget biztosítunk a diákönkormányzat érdekérvényesítő és közösség 

feladatvállaló, -ellátó munkájához. 
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Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 

 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-9 
Diákönkormányzat szervezeti és működési 

szabályzata 

 

A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum 

Véleményezés, elfogadás a 

diákönkormányzatban 

SZMSZ 

A tanulók jogai és kötelességei Házirend 

Intézményi rendezvények, események Intézmény éves munkaterve 

 

 
3.2.8. Kommunikáció partnereinkkel 

Az intézmény szabályozza a közvetlen és közvetett partnerekkel történő 

kommunikációját, az őket érintő információ teljes körű nyilvánossá tételét és 

hozzáférhetőségét. 

Nyomon követjük volt tanítványaink középiskolai eredményeit, azt, hogy 

hogyan állták meg helyüket tanulási útjuk következő intézményében. 
 

Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-10/1 Partneri kommunikáció 

IMK-10/2 Nyomon követés, beválás-vizsgálat 
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A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum 

A partneri kommunikációs adatbázis 

frissítése 

A partneri kommunikációs adatbázis 

frissítési rendje 

Egyéb 

Intézményünk minden szintjén érvényesül a 

demokrácia 
Pedagógiai program 

Külső kapcsolatok rendje SZMSZ 

 

3.2.9. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-

kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere intézményünkben (IPR) 

Iskolánk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből és 

fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából integrációs és képesség-

kibontakoztató felkészítést szervez, melynek keretei között a tanuló egyéni 

képességének, tehetségének kibontakoztatása, a fejlődésének elősegítése, 

tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése, tehetségének kibontakoztatása 

történik. A felkészítésben résztvevő tanulók nevelése és oktatása a többi 

tanulóval együtt azonos osztályban, csoportban folyik. Az integrációs és 

képesség-kibontakoztató felkészítésben a tanuló a szülő írásban adott egyetértő 

nyilatkozata alapján vehet részt. A tanulók haladását, fejlődését, az ezeket 

hátráltató okokat a pedagógusok 3 havonta szövegesen értékelik. Az értékelést 

meg kell beszélni a szülővel, a gyerekekkel és a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelőssel is. 
 

Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 

 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-11 
Integrációs és képesség-kibontakoztató 

programban résztvevő tanulók értékelése 

 

 

3.3. A folyamatos fejlesztést biztosító folyamatok, indikátorok 

 

Iskolánk a folyamatok és tevékenységek ellenőrzésére és a partneri igény- és 

elégedettségmérések eredményeire alapozva (mérendő paraméterek) kialakította 

azt az indikátorrendszert, amelynek keretében végzi az adatgyűjtést, 

adatfeldolgozást és adatelemzést. Az indikátorrendszer illeszkedik a 
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jogszabályokhoz, a fenntartói elvárásokhoz és az országos mérési és értékelési 

rendszerhez, annak érdekében, hogy az eredmények összehasonlíthatósága 

biztosított legyen. Indikátorrendszerünk a következő területekre terjed ki: 

 szakmai (intézményünk jellegének megfelelő 

nevelési/oktatási/pedagógiai) szempontok, 

 partneri elvárások teljesítésére, 

 partnerek elégedettsége, illetve elégedetlensége, 

 humán erőforrások fejlesztése, 

 eszközgazdálkodás és finanszírozás, 

 az intézmény szervezeti kultúrájának fejlesztése, 

 az intézmény folyamatainak fejlesztése. 

 

Az iskola vezetése az indikátorrendszerben meghatározott gyakorisággal méri 

eredményeit, s az ezek elemzéséből nyert adatokat használja fel az intézményi 

működés értékelésénél. 

 

Az intézményi értékelés indikátorait az 1. sz. melléket tartalmazza. 

 

 

3.3.1. Belső, vezetői ellenőrzés 

Célja, az intézmény vezetése meghatározza a működő folyamatainak 

ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket, módszereket, az ellenőrzés területeit. 

Meghatározza az ellenőrzés során nyert információk felhasználásának módját és 

az ellenőrzést követő beavatkozást 
 

Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-12 Belső, vezetői ellenőrzés 
 

A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum 

Belső ellenőrzés SZMSZ 

Intézményvezetői terv Éves munkaterv ellenőrzési táblázatai fejezet 

Óralátogatások terve Munkaközösségek munkatervei 
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3.3.2.  A jogszabályban előírt országos mérés, értékelés eredményeinek  

           intézményi feldolgozása 

 

A nevelőtestület – a szülői szervezet véleményének kikérésével – évente értékeli 

az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni 

fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. 

 

1. Az intézkedési terv javaslat tartalmazza: 

 azokat az okokat, amelyek a pedagógiai tevékenység elvárható, megfelelő 

színvonalához (vagy színvonalának elmaradásához) vezettek, 

 az eredmények megtartásához, fokozásához szükséges intézkedéseket; 

vagy 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. 

2. Az intézkedési tervet a szakmai munkaközösségek javaslatai alapján az 

iskola igazgatója készíti el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. 

3. Az intézkedési terv a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

 

 

3.3.3. Mérések az intézményen belül 

 

Az iskolai mérési, értékelési rendszer részeként az alábbi mérések elvégzése 

történik, a meghatározott gyakorisággal: 

 
 

Terület Módszer Gyakoriság 

A pedagógusok körében 

A nevelőtestület 

klímavizsgálata 

Klímateszt 

(Tantestületi klímateszt; 

Nevelőtestületi klíma mérése 

kérdőívekkel. SWOT 

analízis) 

Az igazgatói megbízás 

második évében, vagy a 

teljes körű önértékelés 

évében 

A pedagógusok 

elégedettségének mérése 

Kérdőív 

(Pedagógusok 

elégedettségének mérése. 

SWOT analízis.) 

Az igazgatói megbízás 

második évében, valamint a 

teljes körű önértékelés 

évében 
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A szülők körében 

A szülői igény- és 

elégedettség mérése 

Csoportos interjú keretében 

szülői értekezleten minden 

osztályban 

Évente a tanév szülői 

értekezletein 

Kérdőív 

(Szülők elégedettségének 

mérése. SWOT analízis.) 

Kétévente 

A tanulók körében 

A tanulói igény- és 

elégedettség mérése 
Kérdőív Kétévente 

A helyi tanterv 

követelményeinek teljesítését 

vizsgáló mérések 

Évfolyamonként minden 

tantárgyból összegző mérés 

Egy-egy témakör lezárását 

követően a követelmények 

elsajátítását vizsgáló 

összegző mérés 

Felelős: osztálytanítók, 

szaktanárok 

 

Az évfolyamokon tanulók 

teljesítményét magyar 

irodalomból, nyelvtanból, 

matematika, idegen nyelv 

tantárgyból az addig 

feldolgozott teljes tananyagát 

és fő követelményeit átfogó 

méréssel. 

Tanév végén 

Felelős alsó tagozatos , felső 

tagozatos munkaközösség-

vezető, osztálytanítók 

Az egyes tantárgyakhoz, 

ismeretkörökhöz kapcsolódó 

egyéb mérési feladatok 

Olvasás, szövegértés  4. 6. 8. 

évfolyamokon  

Évente 

Felelős: osztálytanítók, 

magyar szakos nevelők 

 
Matematika 4. 6. 8. 

évfolyamon  

Évente 

Felelős: matematika szakos 

nevelők 

 

A tanulók állóképességének, 

erőnlétének mérése minden 

évfolyamon 

Évente kétszer 

Felelős: osztálytanítók, 

testnevelő szakos nevelők 

 

 

3.3.4. A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének 

          értékelése 

 

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységét, fejlődését az 

osztályfőnökök minden tanév végén írásban értékelik. 

Az értékelés szempontjai: 

 Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-

lányok aránya, új tanulók, távozók) 
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 Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok 

kulturális elvárásai, gyermek- és ifjúságvédelmi munka) 

 A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók 

eredményei) 

 Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája. 

 Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és 

magatartási nehézségekkel küzdő tanulók) 

 A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és 

rendezvények, tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel) 

 A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői 

értekezletek tapasztalatai, a szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az 

iskolával) 

Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai 

feladatokat: 

 Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik 

célszerűnek? 

 
3.3.5. Az intézmény nevelő-oktató munkájának értékelése 

Tanév végi intézményi értékelés 

 A nevelőtestület minden tanév végén értékeli: 

o az intézmény nevelő és oktató munkáját 

o a minőségirányítási program végrehajtását 

o az országos mérési, értékelési eredményeit 

 A tanév végi intézményi értékelés szempontjai: 

o az iskola működését jellemző legfontosabb adatok (tanulólétszám, 

tanulócsoportok, pedagógusok és más dolgozók létszáma, 

beiskolázás adatai, tanulói hiányzások) 

o a nevelő és oktató munka feltételeinek alakulása (az intézményi 

költségvetés legfontosabb mutatói, tárgyi feltételek: épületek, 

helyiségek, berendezések, tárgyi szakmai anyagok) 

o a tanítási-tanulási folyamat eredményessége (tanulmányi 

átlageredmények, az országos kompetencia mérések eredményei, a 

felzárkóztatás és a tehetséggondozás területei és eredményei, 

versenyeredmények, bukások száma, versenyeredmények, a 

továbbtanulás alakulása) 

o a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő 

tevékenység eredményessége (a diákönkormányzat és az 
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osztályközösségek fejlődése, szabadidős tevékenységek, 

magatartási és viselkedési rendellenességek, gyermek- és 

ifjúságvédelem, veszélyeztetett tanulók) 

o a pedagógusok nevelő és oktató munkája (tanítási módszerek, 

elismerések, kitüntetések,  program- és tantervfejlesztés, 

pályázatok, továbbképzések, személyes példamutatás, tanórán 

kívüli nevelési feladatok vállalása) 

o a minőségirányítási program végrehajtásának értékelése 

o az intézmény éves munkatervében meghatározott feladatok 

végrehajtásának értékelése 

o 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. 

 A tanév végi intézményi értékelést a pedagógusok és a szakmai 

munkaközösségek beszámolói alapján az iskola igazgatója állítja össze 

 Az igazgató által összeállított értékelésről – a nevelőtestületi elfogadás 

előtt – ki kell kérni a szülői szervezet iskolai vezetőségének véleményét. 

 A tanév végi intézményi értékelést a nevelőtestület fogadja el 

 Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek 

biztosítják, hogy a intézményünk szakmai célkitűzései és működésünk 

folyamatosan közeledjen egymáshoz. 

 A nevelőtestület által elfogadott értékelést meg kell küldeni a 

fenntartónak 

 

Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 

 
Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-13 Éves értékelés 

 

 

3.3.6. Partneri igényfelmérés és elégedettségmérés 

Az intézmény kötelessége a partneri igények megismerése és mérése, ennek 

érdekében azonosította partnereit és meghatározta az igények és elégedettség, 

elégedetlenség felmérésének rendjét. 
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Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-14 Igény- és elégedettségmérés 

 
A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 

 

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum 

Az igény és elégedettségmérés 

lebonyolításának folyamata 
A lebonyolítás eljárásrendje 

Egyéb 

Külső kapcsolatok rendje SZMSZ 

A tanulók rendszeres tájékoztatásának, 

véleménynyilvánításának rendje 
SZMSZ 

Vezetők, iskolai szülői közösség vezetői 

közötti kapcsolattartás 
SZMSZ 

Együttműködési formák Pedagógiai program 

 

 

3.3.7. Partneri jelzések rendszere 

Az intézmény meghatározta a panaszkezelés folyamatának lépéseit, a 

feljebbviteli szinteket, mind a tanulók, szülők, pedagógusok és nem pedagógus 

alkalmazottak körében. Törekszik a panaszok legalsóbb szinten történő 

rendezésére. 
 

Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-15/1 
Panaszkezelési rend az iskola 

tanulói részére 

IMK-15/2 
Panaszkezelési rend az alkalmazottak 

részére 
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A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum 

Egyéb 

Az iskola minden szintjén érvényesül a 

demokrácia 
Pedagógiai program 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek SZMSZ 

Diákönkormányzat SZMSZ 

A tanulók rendszeres tájékoztatásának és 

véleménynyilvánításának rendje 
SZMSZ 

A fegyelmező intézkedések formái és 

alkalmazásának elvei 
SZMSZ 

 

3.3.8. PR arculat (tevékenység) 

Célja, hogy az intézményről, eredményeiről tájékoztatást kapjanak az 

érdeklődők és az érdekelt külső partnerek. 

Ennek érdekében a tevékenységeink 

 Iskolánkról szóló tájékoztatót jelentetünk meg 

 Az iskolavezetés, az alsós tanítók ellátogatnak az óvodákba, szülői 

értekezletet, ismertetőt tartanak iskolánkról 

 Iskolánk a kiemelkedő tanulmányi és sporteredményt elérő tanulóit év 

végén köszönti, és tanévzárón megjutalmazza. Ez megjelenik a helyi 

médiában is. 

 Kiemelt iskolai rendezvényekre, ünnepségekre meghívjuk a városvezetés 

és más intézményvezetőiből azokat, akikkel szoros kapcsolatot tartunk 

 Iskolánk partnereinek címjegyzéke a Intézményi Minőségügyi 

Kézikönyvben megtalálható 

 Az iskolánk honlapját folyamatosan frissíteni szükséges 

 

 

3.4. Az intézményi munka tervezése 

            

3.4.1. Stratégiai tervezés 

Célja, a mérési eredmények, elemzések alapján történő beavatkozás, fejlesztés, 

az intézményi jövőképtervezés elvégzése. 

Stratégiai tervezés dokumentumai, a fenntartói elvárásokat megfogalmazó városi 

Intézkedési Tervhez kapcsolódó Pedagógiai Program, Helyi Tanterv középtávú 

fejlesztési koncepciója. 
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Pedagógiai programunk készítése során problémáinkat, feladatainkat a 

tantestület nyilvánossága előtt beszéljük meg. A feladatok megoldásába a 

nevelőtestület egészét bevonjuk. A szervezés, munkavégzés, egyes 

részproblémák feldolgozása munkacsoport vezetők irányításával, 

koordinálásával történt. 

A munkacsoportok tagjainak kiválasztása a nevelőtestületben végzett erőforrás 

felmérés alapján történik. 

Az egyes műveleti szakaszok során a tantestület szavaz a vitatható kérdésekben, 

véleményt formálhat és dönthet a kardinális kérdésekben. Konszenzussal 

döntünk az alapelvek, értékek, célok megfogalmazásában. 

A kerettantervi óraszámok és tantárgyak kialakításához, valamint a tanulói 

szöveges értékelés kérdésében többségi döntés szükséges. 

Folyamatosan egyeztetünk fenntartóink képviselőivel. 

Pedagógiai programunkat bevezetés után két tanévenként tapasztalatainkat 

összegezve felülvizsgáljuk, mivel nem állítjuk, hogy véglegest alkottunk. 

A program módosítását a nevelőtestületünk 20 %-a vagy egy munkaközösség is 

kezdeményezheti írásban. Amennyiben a felvetés megvitatását a nevelőtestület 

50 %-a plusz 1 fő támogatja, úgy a javaslat vitára kerül. A módosítás a 

nevelőtestület kétharmadának jóváhagyásával válik érvényessé. 

A Pedagógiai program ismerete, elfogadása feltétele az új munkatársak 

alkalmazásának, illetve tisztségviselők megválasztásának. 
 

Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 

 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-16 Stratégiai tervezés 

 
 

A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 

 

Kapcsolódó részterületek megnevezése Hivatkozott dokumentumok 

Éves tervezés Éves tervezés folyamatszabályozása 

Irányított önértékelés Irányított önértékelés folyamatszabályozása 

Egyéb 

Pedagógiai program Pedagógiai program 
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3.4.2. Operatív tervezés 

Célja: Az intézmény vezetése az iskolát érintő külső és belső mérések, valamint 

az értékelések tapasztalatainak összegzése alapján, meghatározza az éves 

feladatokat, valamint a javítandó, fejlesztendő területeket. 

 

Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-17 Éves tervezés folyamatszabályozása 

 

 

A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 

Kapcsolódó részterületek megnevezés Hivatkozott dokumentumok 

Munkaterv készítés szempontjai Éves tervezés folyamatszabályozása 

A munkatervek értékelésének szempontjai Éves tervezés folyamatszabályozása 

A munkatervek értékeléséhez kapcsolódó 

vezetői ellenőrzés, értékelés szempontjai 

Éves tervezés folyamatszabályozása 

Egyéb 

Nevelőtestület feladatköre SZMSZ 

Ünnepélyek rendje SZMSZ 

A napközibe jelentkezők kérelmének 

elbírálása 

SZMSZ 

Az iskolai DSE és az iskolavezetőség 

kapcsolattartásának formái 

SZMSZ 

A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti 

formái 

SZMSZ 

Az iskolai könyvtár működési rendje SZMSZ 

 

3.5. Gazdálkodás az erőforrásokkal 

 

3.5.1. Kiválasztási és betanulási rend működtetése 

Az intézmény az egyenletes színvonalú szolgáltatás érdekében kiválasztási és 

betanulási rendet működtet. A pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak 

felvétele ennek érdekében szabályozott.  A jogi előírások mellett az intézmény 

gondoskodik arról, hogy a felvételre kerülő munkatársak az intézmény értékeit 

elfogadják, szokásaival megismerkedjek. 
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Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-18/1 
Kiválasztási és betanulási rend – 

pedagógus munkatárs 

IMK-18/2 
Kiválasztási és betanulási rend – nem 

pedagógus munkatárs 

 

A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum 

A kiválasztás szempontjai 
Kiválasztási és betanulási rend 

folyamatszabályozása 

A betanulási folyamat rendje 
Kiválasztási és betanulási rend 

folyamatszabályozása 

A vezetők közötti feladatmegosztás SZMSZ 

 

3.5.2. Továbbképzési rend 

Az iskola által kötelezően előírt pedagógus továbbképzési terv és szabályzat 

alapján az iskolavezetés biztosítja a stratégiai céljainak, valamint a Pedagógiai 

Program végrehajtásának való megfelelést, a szükséges személyi és szakmai 

kompetenciákat. 

Az egyes munkakörök, beosztások ellátásához szükséges végzettségek, a 

jogszabályokban, munkaköri leírásokban vannak szabályozva. A 

követelményeknek való megfelelést az iskola vezetősége rendszeresen 

felülvizsgálja. A személyi feltételek megteremtése az intézmény vezetőjének a 

felelőssége. Új feladat, szolgáltatás tervezése és bevezetésekor a szükséges 

személyi feltételek biztosítását az intézmény meglévő személyi erőforrásainak 

figyelembe vétele mellett tervezi. Új munkatárs felvétele során előírja a 

szükséges szakmai kompetenciákat és gyakorlat meglétét, valamint az 

intézmény pedagógiai szellemiségét tükröző dokumentumok ismeretét. 
 

Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-19 Továbbképzési rend 
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A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum 

Beiskolázási terv Továbbképzési rend folyamatszabályozása 

Belső továbbképzési rend Továbbképzési rend folyamatszabályozása 

Egyéb 

Nevelőtestület feladatköre SZMSZ 

 

3.5.3. Ösztönző-rendszer működtetése 

 A munkaközösség által írásban benyújtott javaslat a díjazandó kollégára 

 A munkaközösség javaslata alapján önkormányzati vagy állami 

kitüntetésre jelöltek neve 

 A szakmai értékek összegyűjtése, a felterjesztés elkészítése 

 Címpótlék odaítélésében: 

o szavazatok kiértékelése 

o felterjesztés az önkormányzat felé 

 Jubileumi jutalom esetén: ünnepélyen történő köszöntés, kitüntetés 

 

3.5.4. Intézményi eszközbeszerzés működtetése 

A törvényben szabályozott és a helyi tantervünknek megfelelő tankönyvek 

kiválasztási, terjesztési és értékelési rendszerének kidolgozása 

 

Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-20 
Tankönyvek- taneszközök kiválasztása, 

beszerzése és beválás-vizsgálata 

 

A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum 

Tankönyvek kiválasztása és beszerzése 
Helyi tanterv, Tankönyvkiadók kínálata, 

Folyamatszabályozás lépései 

Értékesítés, terjesztés 
Pedagógiai program 

A folyamatszabályozás lépései 

Beválás-vizsgálat 
Szempontsor 

Kérdőív 
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Egyéb 

Szociális támogatás SZMSZ 

Az iskolai könyvtár működési rendje SZMSZ 

 

 

3.5.5. Pénzügyi, gazdasági működtetés (gazdálkodás), beszerzés 

Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási működtetésének bonyolítása, a fennálló 

jogszabályi előírások alapján. Az intézmény a fenntartóval együttműködve a 

működés hatékonyabb formáinak kialakítására törekszik, ezzel biztosítva a 

tárgyi feltételeit. 

Az intézmény olyan szolgáltatások megvalósítását vállalja, mely megfelel az 

alapító okiratában rögzítetteknek, és rendelkezik a szükséges tárgyi feltételekkel. 

Az intézmény rendelkezik az előírt hatósági engedélyekkel és a minimálisan 

szükséges tárgyi feltételekkel. 

 

Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 
 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-21 Pénzügyi gazdasági működtetés 

 

A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 
 

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum 

A számlázás rendje Számlarend 

Leltározás Leltározási szabályzat 

Selejtezés Selejtezési szabályzat 

Pénzkezelés Pénzkezelési szabályzat 

Eszköz - forrás, értékesítés  Eszköz – forrás, értékesítési szabályzat 

Reprezentáció Reprezentációs szabályzat 

Önköltség számítása Önköltség számítási szabályzat 

Bizonylatolás Bizonylati szabályzat 

Belső ellenőrzés Belső ellenőrzési szabályzat 

Számvitel Számviteli politika szabályzat 

Ügyrend Ügyrend 

Egyéb 

Működési rend SZMSZ 

A vezetők és a szervezeti egységek 

kapcsolatának rendje, feladatmegosztás 
SZMSZ 
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3.5.6. Ingatlan infrastruktúra biztosítása, biztonsága 

Az intézmény vezetése a fenntartóval együttműködve biztosítja az ingatlanokat 

és az infrastruktúrát, és ezek karbantartását, használhatóságát, védelmét. 

Az intézményvezetés gondoskodik az iskolahasználó partnerek egészséges és 

biztonságos munka és tanulási környezetéről. Ennek érdekében felméri a 

veszélyforrásokat, melyek a tanulók és dolgozók fizikai biztonságát érintik, és 

preventív intézkedéseket hoz. 

 

Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adja ki: 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-22 
Ingatlan, infrastruktúra biztosítása, 

biztonsága 

 

A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum 

A felújítás és karbantartás tervezése 
A csoport szabályozása 

Gazdasági rendeletek 

Év közbeni beszerzés Gazdasági rendeletek 

Éves bejárás Folyamatszabályozási dokumentumok 

Speciális tanórák Tanmenet 

Katasztrófa elkerülési tervek, szabályzatok Tűzriadó, bombariadó terv SZMSZ 

Egyéb 

Nevelési Pedagógiai Program 
Nevelő, oktatótevékenység biztosításához 

szükséges tárgyi beszerzések tervezése 

Intézményi óvó-védő előírások SZMSZ 

Rendkívüli események SZMSZ 

 

 

3.6. Teljes körű intézményi önértékelés 
 

A teljes körű intézményi önértékelés több évre vonatkozó, összegző értékelés. 

Célja, hogy az intézmény teljes körűen felmérje adottságait és elért eredményeit, 

s ennek segítségével 

 azonosítani tudja az intézmény működésének erős és gyenge pontjait, 

 kijelölje a működésen belüli legfontosabb területeket, 

 meghatározza a továbbfejlődés irányát – célkitűzés és intézkedések 

elrendelése 
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A folyamat leírása: 

1. A teljes körű intézményi önértékelés elkészítésével értékeli az intézményben 

folyó nevelő és oktató munkát az igazgatói megbízatás alatt legalább 

egyszer. 
 

2. A teljes körű intézményi önértékelés során az eltelt évekre visszamenően 

vizsgálja: 

 a fenntartó önkormányzat minőségirányítási programjában az 

intézmény számára meghatározott feladatok teljesülését (IMIP 1.3. 

pontja alapján történő elemzés), 

 a pedagógusok körében végzett mérések eredményeit (nevelőtestületi 

klíma vizsgálata, SWOT analízis, a pedagógusok elégedettségének 

mérése), 

 a szülők és a tanulók körében végzett igény- és elégedettség mérések 

eredményeit, 

 az intézmény működésének egyes területeire jellemző adatokat az 

Intézmény Minőségügyi Kézikönyvben található szempontok alapján. 
 

3. A teljes körű intézményi önértékelés során feltárt adatok vizsgálata során 

megállapítja, hogy az intézmény működésében 

 melyek az erősségek, 

 hol jelentkeznek problémák, 

 melyek a fejlesztendő területek. 
 

4. A teljes körű intézményi önértékelés során feltárt problémák megoldására és 

a szükséges fejlesztések megvalósítására intézkedési terv készül. 

 

Az eddigi évek során intézményünk meghatározott időközönként teljes körű 

irányított önértékelést végezett, melyet kiterjesztett a helyzetfelmérésen kívül a 

folyamatok szabályozottságának, a szervezeti kultúra szintjének és a folyamatos 

fejlesztés alkalmazásának szintjére is. 

 

Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adta ki: 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-23 Irányított önértékelés 
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A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó 

más dokumentumok: 

Kapcsolódó részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum 

Az önértékelés lebonyolítása A folyamatszabályozás dokumentuma 

Klímatesztek lebonyolítása Minőségfejlesztő csoport dokumentációja 

Fókuszcsoportos interjúk készítésének 

szempontsora 
Minőségfejlesztő csoport dokumentációja 

 

 

3.7. Munkatársak belső értékelése, minősítése 

 

Teljesítményértékelési, minősítési rendszer kialakítása működtetése az iskola 

minden dolgozójára vonatkozóan: 

Az értékelés közös, mindenki által ismert szempontrendszere tartalmazza 

egyrészt a minden dolgozóra egyaránt érvényes elvárások értékelési, minősítési 

rendjét, másrészt az egyes munkakörökben ellátandó feladatokra vonatkozó 

speciális követelmények teljesülését értékelő rendszert. 

Az értékelési rendszerünk szempontjait az intézmény  alapdokumentumaiban 

(PP, SZMSZ) megfogalmazott elvárások határozzák meg.  

 

Az értékelésnek vannak minden dolgozóra (magasabb vezetői beosztásban lévő, 

vezető beosztásban lévő, pedagógus és nem pedagógus) vonatkozó általános, 

egységes szempontjai: 

 munkavégzéssel kapcsolatos elvárások 

 biztonságos működtetés feltételeinek figyelembevétele 

 elkötelezettség, együttműködési készség 

 

Az értékelésnél munka- és feladatkörönként speciális szempontokat, munkaköri 

leírást  is figyelembe veszünk. Az értékelési rendszer szempontjai nem csak az 

általános szervezeti normákhoz, illetve a konkrét munkakörhöz kapcsolódnak, 

hanem egyenként aktuálisak, az adott tárgyévre szabott célfeladatok 

teljesítéséhez is. Minden dolgozó munkáját értékeljük. Az értékelő 

tevékenységben az értékelő és az értékelt vesz részt, ha mód van rá, az 

értékelésbe bevonjuk az értékeltekkel együttműködő munkatársakat is.  

A munkatársak minősítése az értékelő lapok figyelembevételével a Kjt. 40 §-a 

alapján az 1. sz. melléklet a 2008. évi LXI. törvényhez elnevezésű minősítési 

lapon  történik. 
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3.7.1.  Az intézményben vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelése,  

          minősítése 

 

3.7.1.1. Magasabb vezetői beosztásban lévők teljesítményének értékelése,  

            minősítése 
 

A folyamat célja:  

Az intézményben magasabb  vezetői beosztásban lévők partnerközpontú 

értékelése, vezetői kompetenciák mérése.  
 

A folyamat leírása: 

 Az igazgató teljesítményének értékelése az IMK-ban található. A „Vezetői 

teljesítményértékelő lap”, valamint az „Összesített vezetői 

teljesítményértékelő lap” segítségével, és az abban meghatározott 

szempontok alapján végezzük. 

 A „Vezetői teljesítményértékelő lapot” ki kell töltenie: 

o magasabb vezetői beosztásban lévőknek (önértékelés), 

o az intézmény összes pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

dolgozójának (név nélkül) 

o az intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott vezető 

beosztású dolgozóinak (név nélkül) 

o az intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott  

dolgozóinak (név nélkül) 

 Az igazgató esetében a „Vezetői teljesítményértékelő lap” kitöltésére fel 

kell kérni a fenntartó képviselőjét is. 

 A pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók, a nem pedagógus 

munkakörben foglalkoztatott vezető beosztású dolgozók értékelését, 

valamint a fenntartó képviselője által kitöltött értékelő lapokon szereplő 

véleményeket az egyes szempontok szerint százalékos formában 

összesíteni kell, és az így kapott összesített értékelés alapján kell kitölteni 

az „Összesített vezetői teljesítményértékelő lap”-ot. 

 Az „Összesített vezetői teljesítményértékelő lap” értékeit az érintett 

minősítésére is felhasználjuk, az intézmény igazgatójának kivételével. Őt 

az Önkormányzat minősíti. 
 

Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adta ki: 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-24 
Magasabb vezetői beosztásban lévők 

teljesítményének értékelése, minősítése 
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3.7.1.2.  A vezető beosztású dolgozók teljesítményének értékelése, minősítése 

 

A folyamat célja:  

A vezető beosztású dolgozók partnerközpontú értékelése, minősítése, a vezetői 

kompetenciák mérése. Az értékelés,  minősítés segítse elő az intézmény 

minőségcéljainak hatékonyabb megvalósulását, a napi gyakorlat és az 

intézményi célok közelítését. 
 

A folyamat leírása: 

 A vezető beosztású dolgozók teljesítményének értékelése az IMK-ban 

található. A „Vezetői teljesítményértékelő lap”, valamint az „Összesített 

vezetői teljesítményértékelő lap” segítségével, és az abban meghatározott 

szempontok alapján végezzük. 

 A „vezetői teljesítményértékelő lapot” ki kell töltenie: 

o az érintetett vezető beosztású dolgozónak (önértékelés), 

o az igazgatónak és az igazgatóhelyetteseknek 

o az érintett vezető beosztottjainak (név nélkül), 

o gazdasági főmunkatárs esetében az irányítása alatt foglalkoztatott 

dolgozóknak (név nélkül) 

 Az igazgató, valamint a beosztott pedagógusok, vagy dolgozók által 

kitöltött értékelő lapokon szereplő véleményeket az egyes szempontok 

szerint százalékos formában az intézmény igazgatója összesíti, és az így 

kapott összesített értékelés alapján tölti ki az „Összesített vezetői 

teljesítményértékelő lapot”. 

 Az „Összesített vezetői teljesítményértékelő lap” az egyes szempontok 

összesítésén túl tartalmaz: 

o egy összefoglaló értékelést, mely értékeli az érintett vezető 

beosztású dolgozó adott tanévi teljesítményét, 

o javaslatokat, intézkedéseket, melyek az érintett vezető beosztású 

dolgozó teljesítményének minőségi javítását segítik elő. 

 Az „Összesített vezetői teljesítményértékelő lap” megállapításait az 

igazgató szóban ismerteti az érintett vezető beosztású dolgozóval. Az 

„Összesített vezetői teljesítményértékelő lap” egy példányát az érintett 

vezető beosztású dolgozónak át kell adni, melynek megállapításaihoz az 

érintett vezető beosztású dolgozó írásban kiegészítéseket, észrevételeket 

fűzhet.  

 Az „Összesített vezetői teljesítményértékelő lap” értékeit az érintett 

minősítésére is felhasználjuk. 

 A minősítés az értékelő lapok figyelembevételével a Kjt. 40 §-a alapján az 

1. sz. melléklet a 2008. évi LXI. törvényhez elnevezésű minősítési lapon  

történik. 
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Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adta ki: 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-25 
A vezető beosztású dolgozók 

teljesítményének értékelése, minősítése 

 

 

3.7.2.  A pedagógusi munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelése,  

          minősítése 
 

A folyamat célja: 

Az intézmény vezetése az érintettek bevonásával alakította ki az intézményben 

foglalkoztatott pedagógus teljesítményértékelését. Célja, hogy az egyéni, 

személyes cél, aktivitás, szándék és a szervezeti cél közelebb kerüljön 

egymáshoz. 

A teljesítményértékeléskor feltárt adatokra, tényekre támaszkodva lehet azt is 

vizsgálni, hogy a nevelő-oktató munka és az azt segítő technikai tevékenységek 

eredményei mennyiben felnek meg az iskola elveinek, szolgáltató jellegének, 

pedagógiai programban megfogalmazott célkitűzéseknek. Jó kiindulási alapot 

ad a szervezetfejlesztéshez is. 
 

A folyamat leírása: 

 Az intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók 

teljesítményének értékelése az IMK-ban található „Pedagógus 

teljesítményértékelő lap” valamint az „Összesített pedagógus 

teljesítményértékelő lap” segítségével, és az abban meghatározott 

szempontok alapján végezzük el. 

 A „Pedagógus teljesítményértékelő lapot” ki kell töltenie: 

o az érintett pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozónak 

(önértékelés) 

o az érintett pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó 

közvetlen felettesének, 

o az érintett pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó 

munkaközösség-vezetőjének, 

o az igazgatónak. 

 Az igazgató, valamint a pedagógus közvetlen felettese és munkaközösség-

vezetője által kitöltött értékelő lapokon szereplő véleményeket az egyes 

szempontok szerint százalékos formában a pedagógus felettese, igazgatója 

összesíti, és az így kapott összesített értékelés alapján tölti ki az 

„Összesített pedagógus teljesítményértékelő lap”-ot 
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 Az „Összesített pedagógus teljesítményértékelő lap” az egyes szempontok 

összesített értékelésén túl tartalmaz: 

o egy összefoglaló értékelést, mely értékeli az érintett pedagógus 

adott tanévi teljesítményét, 

o javaslatokat, intézkedéseket, melyek az érintett pedagógus 

teljesítményének minőségi javítását segíti elő. 

 Az „Összesített pedagógus teljesítményértékelő lap” megállapításait a 

pedagógus felettese szóban ismerteti az érintett pedagógussal. Az 

„Összesített pedagógus teljesítményértékelő lap” egy példányát az 

érintett pedagógusnak át kell adni. Az „Összesített pedagógus 

teljesítményértékelő lap” megállapításaihoz a pedagógus írásban 

kiegészítéseket, észrevételeket fűzhet. 

 Az „Összesített pedagógus teljesítményértékelő lap” értékeit az érintett 

minősítésére is felhasználjuk. 

 A minősítés az értékelő lapok figyelembevételével a Kjt. 40 §-a alapján az 

1. sz. melléklet a 2008. évi LXI. törvényhez elnevezésű minősítési lapon  

történik. 

 

Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adta ki: 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-26 
A pedagógusi munkakörben 

foglalkoztatottak teljesítményértékelése, 

minősítése 

 

 

 

3.7.3. Nem pedagógus alkalmazottak teljesítményértékelése, minősítése 

 

A folyamat célja:  

A nem pedagógusi munkakörben dolgozók partnerközpontú értékelése, 

minősítése, amely minősítés alapja és ösztönzője lesz további fejlődésének, 

teljesítménye növekedésének és  minőségi munkája javításának.  
 

A folyamat leírása: 

 A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott, ügyviteli és technikai 

dolgozók teljesítményének értékelése, minősítése az IMK-ban található „A 

nem pedagógus alkalmazottak teljesítményértékelése”, valamint az 

„Összesített nem pedagógus alkalmazottak teljesítményértékelő lap” 

segítségével, és az abban meghatározott szempontok alapján végezzük el. 
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 „A nem pedagógus teljesítményértékelő lapot”  ki kell töltenie: 

o az érintett ügyviteli, technikai munkakörben foglalkoztatott 

dolgozónak (önértékelés) 

o az igazgatónak, 

o az érintett ügyviteli, technikai munkakörben foglalkoztatott dolgozó 

közvetlen felettesének. 

 Az igazgató, valamint a nem pedagógus munkakörben dolgozó közvetlen 

felettese a kitöltött értékelő lapokon szereplő véleményeket az egyes 

szempontok szerint százalékos formában a nem pedagógus munkakörben 

foglalkoztatott igazgatója összesíti, és az így kapott összesített értékelés 

alapján tölti ki az „Összesített nem pedagógus alkalmazottak 

teljesítményértékelő lapot”. 

 Az „Összesített nem pedagógus alkalmazottak teljesítményértékelő lap” 

az egyes szempontok összesített értékelésén túl tartalmaz: 

o egy összefoglaló értékelést, mely értékeli az érintett nem pedagógus 

munkakörben foglalkoztatott adott tanévi teljesítményét, 

o javaslatokat, intézkedéseket, melyek az érintett nem pedagógus 

munkakörben foglalkoztatott teljesítményének minőségi javítását 

segíti elő. 

 Az „Összesített nem pedagógus alkalmazott teljesítményértékelő lap” 

megállapításait az alkalmazott igazgatója  és közvetlen felettese szóban 

ismerteti az érintett ügyvitelei, technikai dolgozóval.  Az „Összesített nem 

pedagógus alkalmazott teljesítményértékelő lap” egy példányát az érintett 

alkalmazottnak át kell adni. Az „Összesített nem pedagógus alkalmazott 

teljesítményértékelő lap” megállapításaihoz a dolgozó írásban 

kiegészítéseket, észrevételeket fűzhet. 

 Az „Összesített nem pedagógus alkalmazott teljesítményértékelő lap” 

értékeit az érintett minősítésére is felhasználjuk. 

 A minősítés az értékelő lapok figyelembevételével a Kjt. 40 §-a alapján az 

1. sz. melléklet a 2008. évi LXI. törvényhez elnevezésű minősítési lapon  

történik. 

 
 

Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat 

adta ki: 

Az eljárás száma 

(Intézményi Minőségirányítási 

Kézikönyvben – IMK) 
Címe 

IMK-27 
A nem pedagógus alkalmazottak 

teljesítményértékelése, minősítése 
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4. ZÁRADÉK 

 

4.1. Legitimáció (A minőségirányítási program elfogadása és jóváhagyása) 

 A Fiumei Úti Általános Iskola minőségirányítási programját az intézmény 

vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület 2009. április 6. napján 

fogadta el. 

 Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési 

jogot gyakorol a diákönkormányzat és az iskola szülői közössége. 

 A minőségirányítási program az intézmény fenntartójának jóváhagyásával 

lép hatályba, és ezzel az ezt megelőző minőségirányítási program 

érvénytelenné válik. 

 

4.2. A minőségirányítási program módosítása 

 A minőségirányítási program módosítása csak a nevelőtestület 

elfogadásával, az iskola szülői közössége, a diákönkormányzat 

véleményének kikérésével és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

 A minőségirányítási program módosítását kezdeményezheti: 

o az iskolafenntartója, 

o a nevelőtestület, 

o az iskola igazgatója, 

o iskola szülői közössége, 

o a diákönkormányzat iskolai vezetősége. 

 

4.3. A minőségirányítási program nyilvánossága 

 Az iskola minőségirányítási programja nyilvános, minden érdeklődő 

számára megtekinthető. 

 A minőségirányítási program egy-egy példánya a következő 

személyeknél, illetve intézményeknél található meg: 

o az iskola honlapján, 

o az iskola fenntartójánál, 

o az iskola irattárában, 

o az iskola könyvtárában, 

o az iskola nevelői szobájában, 

o az iskola igazgatójánál és igazgatóhelyetteseinél. 
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FIUMEI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 

 

ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

 

 

 

A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi minőségirányítási programját 

(IMIP) az iskolai diákönkormányzat 2009. március 31. napján tartott 

ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. 

 

Szolnok, 2009. március 31. 

 

 

 

____________________________ 

diákönkormányzat diák vezetője 

 

_____________________________ 

diákönkormányzat tanár vezetője 

 

 

 

 

A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi minőségirányítási programját 

(IMIP) az iskolai szülői szervezet 2009. április 06. napján tartott ülésén 

véleményezte, és elfogadásra javasolta. 

 

Szolnok, 2009. április 06. 

 

_____________________________ 

                                                                 szülői közösség vezetője 

 

 

 

A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi minőségirányítási programját 

(IMIP) az iskola alkalmazotti közössége 2009. április 03. és 2009. április 06. 

napján tartott ülésén elfogadta. 

 

Szolnok, 2009. április 06. 

 

 

_____________________________ 

                                                                          igazgató 



Fiumei Úti Általános Iskola 
Szolnok 
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Intézményi Minőségirányítási Programját 

 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

2009. _______________ hó _____ napján tartott ülésén jóváhagyta. 

 

 

 

 

 

 

 

Szolnok, 2009. ____________ 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

                                                                        polgármester 


