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1. Az intézmény bemutatása

   
A Károlyi István Gyermekközpont középfokú iskolája 1960 óta m ködik szak-

középiskolai és szakmunkás jelleg szakmákat oktatva. Az iskola els sorban az állami 
gondozott fiatalok szakmai képzésére alakult. Már létrejöttekor fontosnak tartotta, 
hogy a lakókörnyezetben, családban él növendékekkel együtt történjen az iskoláztatá-
suk.  

Kezdetben differenciált szakmunkás és szakközépiskolai szint szakmai képzés-
sel igyekezett az els sorban állami gondozott fiataloknak megfelel szakmát, képzett-
séget biztosítani. A Gyermekközpontban bekövetkezett pedagógiai koncepció- és ne-
velési rendszerváltás, továbbá a társadalomban lezajló változások a középiskolai kép-
zésben is szükségessé tették a képzési struktúra átalakítását. A korábban tanított szak-
mák szakmai programja és képzési szintje átalakult és differenciáltabbá vált. Szakisko-
lai képzéssel is ki kellett egészíteni oktatási rendszerünket, hogy kevesebb legyen a 
lemorzsolódás, a képzési rendszerb l kies k száma. El térbe került az ún. modul rend-
szer képzés. A kétéves szakiskolai képzés lezárása után már csak a szakmát ért és 
tanulni akaró fiatalok léphettek tovább és készülhettek fel szakmunkásvizsgára.  

A különböz profilú szakközépiskolai képzések helyébe egy egy t r l fakadó 
képzési formát vezettünk be, a Népm vészeti Szakközépiskolát. 
Ennek az országban egyedülálló képzési formának a bevezetéséhez alapul szolgáltak a 
Gyermekközpontban évtizedek óta eredményesen m köd m vészeti szakkörök, a 
társadalom részér l megmutatkozó széleskör érdekl dés a népi kultúra iránt, és az 
állami gondozott gyerekek nagyfokú cselekvési intelligenciája, melyen keresztül  a 
tanulási motiváció eredményesebben megvalósítható számukra. 
Az iskola felvállalja tehát a tehetséges állami gondozott ill. hátrányos helyzet fiatalok 
együtt oktatását , nevelését a családban él fiatalokéval. Azt a feladatot vállaljuk, hogy 
érettségit, illetve érettségit és a népm vészet területén nyújtott jártasság mellett szak-
mai képesítést adunk textilm ves, néptáncos, a népi fazekasságot is magába foglaló 
keramikus és a népviselet-készítéssel kiegészített textilrajzoló- és modelltervez asz-
szisztens, szakiskolai szinten pedig fazekas és sz nyegszöv szakmákban. Kiemelt 
feladatként kezeljük a népi hagyományok ápolását, gy jtését, a mindennapokba való 
integrálását és a képzésünk népzenei oktatással való kiegészítését.  

Az iskola szerkezeti felépítésében, képzési struktúrájában még 1991-ben megkez-
dett szerkezeti változások 1998-ra befejez dtek. 

A profiltisztítás eredményeként egyel re a népm vészeti szakmákra felkészít 
szakközépiskolai képzést folytatjuk, és két 

 

párhuzamos - osztályt indítunk évfolya-
monként .    
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A Népm vészeti Szakközépiskola felé való elmozdulást az iskola iránti érdekl -

dés, az 1993 óta elért szakmai eredmények és a gyermekvédelmi törvény végrehajtásá-
ra elkészült fenntartói feladatterv együttesen predesztinálták.  

Ugyanakkor a 2004-t l beinduló gimnáziumi oktatás miatt 2003-ban - a módosult, 
immár új névvel - a Fóti Népm vészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium nevelé-
si programjáról és helyi tantervér l beszélünk. 

A szakiskolai képzést a lemorzsolódás csökkentésére tartjuk fenn a nagyon 
tehetséges, els sorban hátrányos helyzet fiatalok számára.  

A 2002-ben bekövetkez fenntartóváltás  a régi értékek megtartása mellett 

 

új lehet séget is biztosított számunkra. 
Fót lakosainak igénye van arra, hogy gyermekeik a településen gimnáziumi kép-
zésben részesüljenek. Az iskoláztatás sokszín sége település megtartó erejévé 
válhat. Ezért hirdettük meg a négy osztályos gimnázium beindításának lehet sé-
gét, évfolyamonként egy-egy osztállyal. További igényt elégít ki a gimnáziumi 
képzés 5 éves formája, amely az un. O. nyelvi el készít évfolyammal indul és 
a9. évfolyammal folytatódik. Ennek képzési tartalma megfelel a kor kihívásai-
nak, a nyelvi és informatikai eukonform képzés megvalósításának.  

Meglév igényt elégít ki az iskola azon elképzelése, hogy a munkaer pia-
con hátránnyal induló, érettségivel nem rendelkez állampolgárok, fiatal feln t-
teknek esti, vagy levelez tagozaton érettségire történ felkészítést biztosítana. 
Önkormányzati fenntartású iskolaként kötelességünknek érezzük a Fót hírnevét 
öregbít m vészeti képzés mellett a helyi elvárásoknak is megfelelni.  

2004. szeptemberét l beindul a gimnáziumi oktatás. Ezért 2003-ban módo-
sult az iskola neve és pedagógiai programja. 
Az iskola új neve: Fóti Népm vészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 

2005-t l tervezzük az öt éves gimnáziumi képzést alternatívaként felaján-
lani és a feln ttképzést meghirdetni.  

Pedagógiai programunk, melyet a törvényi el írásoknak megfelel en átdolgoz-
tunk, már tartalmazza ezeket az elképzeléseinket is.     
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2 Intézményi min ségpolitika

  
2.1 Küldetésnyilatkozat /Pedagógiai hitvallásunk /

 
Iskolánk a népi kultúra iránt érdekl d él fiatalok szakközépiskolai szin-

t képzésének, továbbá településünk fiataljai gimnáziumi oktatásának színtere. 
Sajátos helyzetünkb l adódóan a hátrányos helyzet , magas cselekvési intelli-
genciájú állami gondozottak képzését is vállaljuk. 

Egyrészt a minden ember számára nélkülözhetetlen általános m veltség-
nek a továbbépíthet alapjait közvetítjük, másrészt az érettségi vizsgakövetel-
ményeket figyelembe véve lehet vé tesszük az érettségire való felkészülést úgy, 
hogy párhuzamos oktatás keretében a népm vészeti szakmák oktatását is bizto-
sítjuk.  

Természetesen mód van a már érettségivel rendelkez fiataloknak a szak-
képz évfolyamokra bekapcsolódni. A különbözeti vizsga tartalmát egyénenként 
kell meghatározni. A 9. évfolyamon menet közben bekapcsolódó tanulók számá-
ra a hiányzó szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekb l különbözeti vizsgát 
írunk el , a már érettségivel rendelkez k számára pedig csak a szakmai alkal-
masság az egyedüli feltétel. 

Képzésünk alappillére a magyar népi kultúra, amely az évezredek során 
kikristályosodott tartalmi és formai világával biztos alapot nyújt bárkinek  e m -
vészeti tevékenységek gyakorlati m veléséhez a kés bbiek során. 

Figyelmet fordítunk egyúttal az emberiség el tt álló közös problémákra. 
A globális kérdésekre vonatkozóan hangsúlyozzuk az egyének és az állam fele-
l sségét, lehet ségeit, feladatait ezek megoldásában, az emberiséget és az egyes 
közösségeket egyaránt fenyeget veszélyek csökkentésében.  

Hozzájárulunk a különböz kultúrák iránti nyitottsághoz, el segítjük más 
népek kultúrájának, hagyományainak megismerését, megbecsülését. 

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók adottságaikkal, fejl désükkel iskolai és 
iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel minél teljesebben bonta-
koztathassák ki személyiségüket. 

Hisszük, hogy az általunk közvetített alap- ismeretanyag eszköz a tanulók 
értelmes, önálló ismeretszerzéséhez, kommunikációs, cselekvési képességeinek 
a kialakításához, fejlesztéséhez, világképük kialakításához, a világban való el-
igazodáshoz. 

Pedagógiai programunk és a nevelési - tanítási folyamat teret ad a színes, 
sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának. Hisszük, hogy a 
folyamat során fejlesztjük a tanulók önismeretét, együttm ködési készségét, 
eddzük akaratukat, hozzájárulunk életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékek-
kel történ azonosulásuk fokozatos kialakításához. 
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Összegezve: olyan pedagógiai munkát kívánunk végezni, amelyben a tanulók ké-
pességeinek, egész személyiségének fejlesztése áll a középpontban. 
Pedagógiai munkánk lényege a gimnáziumban 9-10. évfolyamon az általános m -
veltség megszilárdítása, 11-12. évfolyamon annak elmélyítése, továbbá a pályavá-
lasztás el készítése.  

A szakközépiskolában az alap- és középfokú általános m veltség megszerzése 
mellett párhuzamosan / ún. párhuzamos oktatás keretében / egyes népm vészeti 
szakmák elsajátítását is biztosítjuk ötéves képzéssel. 

 

- textilm ves / kézi-szöv / 

 

- néptáncos 

 

- keramikus / fazekas tartalommal kiegészítve / 

 

- textilrajzoló- és modelltervez asszisztens / viseletkészít tartalommal /. 
Azok számára, akik nem képesek megbirkózni követelményeinkkel a gimnázi-
umban és a szakközépiskolában és csak a 10. évfolyamig jutnak el, lehet séget 
biztosítunk a szakiskolai szint szakmai képzésben való részvételre. Így zökke-
n mentesen folytatódhat a tanulók jogviszonya.  
A munkaer piacon hátrányos helyzet fiatalokat, feln tteket érettségihez juttat-
va el segítjük a min ségibb életfeltételek kialakítását.  
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2.2 Fenntartói min ségpolitika 
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2.3. Az intézmény képzési irányzatai

  
Az iskola jelenlegi alaptevékenységei:  

-nappali rendszer m vészeti párhuzamos képzés, gimnáziumi oktatás és  
szakképzés,  
-korlátozottan igénybe vehet vendéglátás, 
-szakiskolai elméleti és tanm helyi gyakorlati oktatás, 
-gimnáziumi feln ttképzés,  
-nappali rendszer , szakképesítés megszerzésére felkészít iskolai oktatás.  
feln ttképzés 

Iskolatípusok: 1.gimnázium 
2.szakközépiskola 
3.szakiskola 
4.gimnáziumi feln ttképzés  

OKJ-szakmák  

  

521833 02 táncos /népi/ 
521812 08 keramikus 
315293 01 fazekas 
521812 13 textilrajzoló-

 

és 
modelltervez assz. 

521812 12 textilm ves 
(kéziszöv ) 

315293 03 sz nyegszöv

  

Az 52-vel kezd d szakmaszámok szakközépiskolai, 
a   31-gyel kezd d k szakiskolai szintet jelölnek.  

2.4 Az intézmény nevelési elvei

  

Az iskolában folyó nevel munka 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, m ködésük egy id ben jelenik meg.  

Az iskolai nevel munka célja olyan értékek közvetítése illetve meger sítése, 
amelyek egyrészt a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, másrészt 
a tanulói és intézményi közösségben történ tevékenységet követ en a családra, 
a sz kebb és tágabb társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak. 
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Tanulóközpontúság

 
Az iskola tiszteletben tartja a szül k gyermekeik nevelése iránti felel ssé-

gét és jogait. Céljaiból is fakadóan hangsúlyt helyez a tanulók jogainak teljes 
kör érvényesítésére és védelmére. 

Az iskola a szül k megbízottjaként törekszik a szül k által is helyesnek 
ítélt normák közvetítésére és er sítésére. Figyelembe veszi a szül k és diákok ez 
irányú jelzéseit, kész a jelentkez problémák megoldására.  

A humánus gyakorlat kialakítása és meg rzése, valamint a kölcsönösen 
gyümölcsöz diák-tanár kapcsolat nagy hangsúlyt kap. 

Az egészséges körülményeket és az életkorhoz illeszked terhelés feltét-
eleit az iskola következetesen megvalósítja. 
Szabadság

 

Az iskola a tanórák idevonatkozó anyagrészeiben, az iskola tevékenysé-
gében és a nevelési elvek alkalmazásában a szabadság különböz területeken 
történt megvalósulásának társadalmi, történelmi (világ, európai és magyar törté-
nelem) vonatkozásait kiemelten kezeli. Az egyik ember szabadságának legf bb 
korlátja a másik ember szabadsága, ezért iskolánkban azonos fontosságúnak te-
kintjük a szabadságot és a rendet, hogy valóságosan m ködjön a tolerancia, a 
személyiség tisztelete. 

Fontos szerepet kap az emberi méltóság, az egyéniség tiszteletben tartása, 
a kreativitás kibontakoztatása. Az uniformizálást, a személytelenséget teljesség-
gel el kívánja kerülni az intézmény. Ez f ként a pályaorientációban, a személyre 
szabott feladatokban, a sokrét többletszolgáltatások közötti választási lehet sé-
gekben, valamint az iskola jó hangulatának megteremtésében nyilvánul meg. 

A tanuló rendszeres és kielégít információkat kap a személyét és tanul-
mányait érint minden kérdésben. Szervezett formában gyakorolhatja egyetérté-
si, döntési, véleményezési és javaslattételi jogait. 

Az iskolai kötelezettségek teljesítése nem sértheti a tanulók személyiségi, 
cselekvési szabadságát, családi és magánélethez való jogát. Ez az elv megnyil-
vánul az oktatás menetének minden fázisában és az értékelésben is. 
Felel sség

 

Mindannyian (feln ttek és diákok) felel sek vagyunk önmagunk, egymás 
és az iskola egészének fejl déséért, az iskola értékeinek, jó hírnevének meg rzé-
séért, a vállalt, vagy ránk bízott feladatok felel sségteljes elvégzéséért. 

A nevel testület tagjai személyes példamutatással, illetve különböz pe-
dagógiai eszközökkel és módszerekkel segítik a tanulók helyes szemléletének 
kialakítását. 

Az iskola felel ssége, hogy a tanulók magatartásáról, tanulmányi munká-
járól a közoktatási törvényben foglaltak szerint tájékoztassa a szül ket. 
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Teljesítmény

 
Az iskola maximálisan el segíti és értékeli a kiváló teljesítményt. 
Minden feltételt biztosít az átlagos, és az átlag alatti teljesítmény diákok 

számára is eredményességük növelése érdekében. 
A teljesítmények következetes értékelésével motiválja a jobb eredmények 

elérését. 
Az iskola figyelmet fordít arra, hogy az egyén képességeit kibontakoztat-

hassa és hasznosíthassa közösségi és társadalmi szinten is.  
Az iskolai értékelés alapja az egyenl elbírálás elve. 

Polgári értékek

 

Az el z ekben említett, a polgári értékrendbe is illeszked tényez k mel-
lett az iskola segíti a tanulók társadalomba való beilleszkedésének menetét, és 
hangsúlyt helyez az -általános emberi 

-európai 
-nemzeti 
-lakóhelyi 
-identitás,  

valamint az e területeken létrejött történelmi értékek elfogadására és id szer 
alkalmazására. 

A hazaszeretet - mint polgári erény - er sítése az iskolai nevelés egyik 
fontos célja. 

Az iskola el segíti, hogy a tanulók személyiségének, alkotó életének tar-
talmas részévé váljanak a polgári vívmányok, a polgári szemlélet, a társadalmi 
hasznosság és a kiválóság. 

Az emberi együttélés, együttm ködés min sége hat az iskolai tolerancia 
kialakulására, az intolerancia történelmi következményeinek mérséklésére és 
helyes értékelésére. 

Intézményünk fontos alapelve, hogy a fenti nevelési elvek tanulók érde-
kében történ alkalmazása csak akkor éri el a kívánt eredményt, ha az iskola és a 
szül k kétirányú és folyamatos kapcsolata is biztosított. A hagyományosan al-
kalmazott és bevált kapcsolattartási módszerek mellett ezért az iskola folyama-
tosan meggy z dik e feltétel megfelel szintjér l, illetve az újítás lehet ségei-
r l. 

Iskolánk nyitott a társadalomban, a nagyvilágban újonnan keletkez olyan 
valóságos szakmai értékekre, amelyek az iskolai nevelési célok megvalósítására 
progresszíven hatnak. 
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2.5 Intézményi min ségpolitikai célok

 
2.5.1 Az iskolai nevel munkánk célja olyan értékek közvetítése, melyek a tanu-

lók személyiségére, tanulmányi eredményeire, jöv jére, a családra, a tár-
sadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak. 

2.5.2 Biztosítjuk a fenti értékek közvetítését a tananyagon, a személyes példa-
mutatáson, az iskola egészén keresztül. 

2.5.3 Fontosnak tartjuk, a nemzeti értékek közvetítését és meg rzését 
2.5.4 Min ségpolitikánk lehet vé teszi, hogy iskolánk a társadalmi és oktatáspo-

litikai változásokra nyitott legyen. 
2.5.5 Célunk, hogy tanulóink m velt és egészséges tagjai legyenek a társada-

lomnak. 
2.5.6 Felel sek vagyunk azért, hogy szakképzésünkben a munkaer -piaci igé-

nyekhez rugalmasan alkalmazkodó ismereteket közvetítsünk. 
2.5.7 Vállaljuk az önkifejez m vészeti tevékenység gyakorlását. 
2.5.8 Intézményünk kinyilvánítja, hogy az iskola dolgozói elkötelezettek a mi-

n ségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés, a partnerközpontú m -
ködés iránt. 

2.5.9 Partnereink érdekében folyamatosan vizsgáljuk igényeiket és a megelége-
dettség mértékét.  

2.6 Intézményi min ségcélok

 

2.6.1 A pedagógiai programban megfogalmazott  nevelési oktatási feladatainkat 
olyan színvonalon végezni, hogy a 9. évfolyamra minden évben többszö-
rös túljelentkezés legyen. 

2.6.2 A min ségi képzést biztosítva tegyük lehet vé az érettségi bizonyítvány 
megszerzését /gimnázium / ill. az érettségi bizonyítvány megszerzését és 
egy szakma elsajátítását /szakközépiskola. / 

2.6.3 Az érettségi bizonyítvány megszerzéséig egyre több tanuló szerezzen 
ECDL szint számítástechnikai ismereteket. 

2.6.4 Lehet séget biztosítunk az emelt szint érettségire való felkészülésre. 
2.6.5 Minden érettségizett tanulónk tanuljon tovább vagy fels fokú oktatási in-

tézményben vagy szakképzési évfolyamon. 
2.6.6.Kiemelten kezeljük az idegen nyelv oktatását. Szélesítjük a választható 

idegen nyelvek számát. 
2.6.7 Az érettségi bizonyítvány megszerzéséig egyre több tanuló szerezzen kö-

zépfokú nyelvvizsgához szükséges ismereteket. 
2.6.8 Tanulói, szül i  elégedettségmérés minden kérdésben legalább 60%-ot mu-

tasson iskolaátlagban. 
2.6.9 A dolgozói elégedettségmutatók értéke minden kérdésben elérje a 60%-ot 

valamennyi dolgozó átlagában. 
2.6.10 A dolgozói elégedettségmérés a min ségirányítási rendszer 100%-os is-

mertségét és legalább 70%-os elfogadottságát jelezze.  
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2.6.11 Az iskola dolgozói az el írásoknak megfelel végzettséggel rendelkezze-
nek 

2.6.12 A szül kkel való együttm ködés fejlesztése a pedagógiai program meg-
valósítása érdekében 

2.6.13 A vertikális és horizontális információ áramlás, a bels személyes és 
szakmai kommunikáció fejlesztése 

2.6.14 A fenntartóval való konstruktív kapcsolat megtartása    

3. Az intézmény min ségirányítási rendszere

  

Intézményünk a fentiek megvalósítása és segítése érdekében kiépítette és m -
ködteti a Comenius 2000. I. intézményi modellt. 

A modell alkalmazásával intézményünk képessé vált: partnerközpontú 
m ködés kiépítésére, m ködtetésére a szervezeti kultúra tudatos építésére, fo-
lyamatos fejlesztésére az intézményi élet résztvev inek elvárása alapján  

Intézményünk dolgozói tisztában vannak azzal, hogy egy többéves ko-
moly bels er forrásokat igényl programot építünk ki és m ködtetünk, mely-
nek sikeréhez 

 

a vezet i elkötelezettségen túl 

 

a nevel testület aktív támogatá-
sa is elengedhetetlen. 

Mindezek megvalósítása képessé tette egy tanulóbarát, partnerközpontú, 
magas színvonalú és folyamatosan megújulni képes intézményi m ködést, me-
lyet az alábbi ábra szemléltet.    
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A modell kiépítése során az alábbi intézményi folyamatokra készítettük el a he-
lyi szabályozásokat, melyeket 2004. szeptember 1-t l m ködtetünk.  

Dokumentumok témája:

 
dokumentumok helye:

  

Beiskolázás Helyi tanterv, Központi szabályozás  

Diákönkormányzat m ködése DÖK SZMSZ  

Dokumentáció kezelése Mell.: iskola igazgatónál  

Gazdasági tervezés, gazdálkodás, be-
szerzés 

Mell.: gazdasági vezet nél 

Helyesbít , fejleszt , megel z tevé-
kenység 

Helyi tanterv 

Infrastruktúra m ködtetése SZMSZ, és külön dokumentum gazdasági 
vezet nél 

Iskolai rendezvények szervezése Éves munkaterv  

Kommunikáció a partnerekkel  MIP része  

Munkatársak értékelése Igazgatónál  

Munkatársak képzése Igazgató helyettesnél  

Oktató-nevel munka tervezése Helyi tanterv, éves munkaterv  

Osztályf nöki munka Tanmenetek  

Partneri igény, elégedettség és elégedet-
lenség mérése 

MIP része 

Tanári munka Munkatervek, tanmenetek 
Tanulók értékelése Helyi tanterv, MIP 
Új munkatársak felvétele, betanítása Igazgatónál  

Vezet i ellen rzések MIP része  

Vizsgák szervezése Vezet k megbízása a 100/97. és a régi 
GÉV alapján, 10/1993.(XII.30.)M M 
rendelet a szakmai vizsgáztatásról. 
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3.1 A vezetés szerepe a min ségirányítási rendszerben

  
3.1.1 A vezetés elkötelezettsége és felel ssége  

A min ség elérésében, bármilyen min ségirányítási rendszerben gondolkodunk 
is, a szervezet vezetésének kulcsszerepe van. Ha az oktatási intézmény vezet je 
nem alkalmazza, nem sajátítja el a vezet kkel szemben támasztott új követelmé-
nyeket (lásd. a piramisokat) a szervezetnek esélye sincs eredményes, hatékony 
min ségirányítási folyamat kiépítésére és napi alkalmazására.   

A reaktív és az alkotó vezet

      

vezet

    

beosztottak       

beosztottak    

vezet k        

Reaktív vezet :  

 

mindenre maga akarja megadni a választ 

 

stílusára a közlés jellemz

  

személyesen dönt mindenben 

 

kényszeríti a szervezetet a sikerre 

 

elemez, elemez, elemez 

 

gyengén motivál 

 

eléggé el ítéletes 

 

beosztottjait utasításokra szoktatja 

 

fél, hogy elveszti az emberek feletti ellen rzést 

 

gyorsan megszabadul azoktól, akik hibáznak  

Alkotó vezet :  

 

nem törekszik arra, hogy mindenre saját vála-
sza legyen 

 

figyelmesen hallgat másokra 

 

lehet séget ad az embereknek, hogy maguk 
döntsenek 

 

húzza a szervezetet közös jöv kép felé 

 

hallgat a megérzéseire 

 

nyitott gondolkozású 

 

er sségek fokozására összpontosít 

 

arra nevel, hogy tanuljanak a hibáikból  
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A min ségért els sorban a vezet t terheli a felel sség. A min ség a vezet 
döntéseib l fakad és nem a többi pedagógus cselekedeteinek függvénye. A mi-
n ségbiztosítási rendszerek kidolgozásának és m ködtetésének els számú fele-
l se az intézmény igazgatója. Példamutatása és az a tény, hogy kiemelten kezeli 
ezt a kérdést, különös súlyt ad az ehhez kapcsolódó munkáknak. Elengedhetet-
len a vezet i elhatározás, elkötelezés. Felel sség terheli az intézmény vezet jét a 
min ségbiztosítás iskolai rendszerének kiépítésében.   

Ennek megvalósítása érdekében:   

-Az intézmény vezetése kinyilvánította elkötelezettségét a min ség, a mi-
n ségfejlesztés terén 
-Betartja az intézmény m ködését szabályozó küls és bels jogrendszert, 
szabályozók el írásait 
-Elkészítette az intézmény küldetésnyilatkozatát, Pedagógiai Programját 

 

ezt megfelel id közönként felülvizsgálja 

 

éves munkatervét, min ségpo-
litikáját és min ségpolitikai célokat 
-Kinevezte az intézmény min ségügyi vezet jét 
-Elkészíti az intézményi és munkatársi értékeléseket, szükséges beavatko-
zásokat kezdeményez 
-Biztosítja mindezekhez a szükséges er forrásokat  

3.1.2  Jogszer ség  

Az intézményvezetés fontosnak tartja, hogy az iskola életét szabályozó jogi 
dokumentumok 

 

törvények, különböz szint rendeletek, a fenntartó, vagy 
az intézmény bels szabályzói 

 

minden munkatárs számára hozzáférhet ek 
legyenek, azokat mindenki ismerje meg, munkaköri feladatuk ezek betartása.  

Számítógépen történ tárolás, kezelés

 

A min ségbiztosítási dokumentum mellékleteivel együtt jól felépített struktú-
rában központi gépen helyezkedik el. A dokumentumokhoz való hozzáférés 
szigorú. A min ségirányítási vezet nek van írásjoga, minden más dolgozónak 
csak olvasási joga. A m ködés során történ változásokat, szükséges módosí-
tásokat a min ségügyi vezet

 

tantestületi és igazgatói jóváhagyás után behe-
lyezi a megfelel helyre. Archiválásról a rendszergazdán kívül a min ségügyi 
vezet  is gondoskodik.  
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Dokumentumok kiadása, kezelése

 
Az iskolába érkez hivatalos küldeményeket az igazgató vagy az általa meg-
bízott dolgozó bontja fel. 
Minden beérkezett hivatalos iratot (ügyiratot), valamint az iskolában hivatal-
ból kezdeményezett, intézkedést igényl ügyiratot, jegyz könyvet iktatóbé-
lyegz alkalmazásával iktatni kell. 
Az iktatás az iktatókönyvben, naptári évenként újra kezd d növekv sor-
számos rendszerben, az iratok beérkezése (kezdeményezése) sorrendjében tör-
ténik. 
Az iktatás során az iktatókönyv rovatait pontosan ki kell tölteni. Az ügyirat 
tárgyát úgy kell megállapítani, hogy az ügy lényegét röviden és szabatosan fe-
jezze ki, és annak alapján a helyes mutatózás elvégezhet legyen. A naptári év 
végén az igazgató az iktatókönyvet az utolsó iktatás után aláhúzással, kelte-
zéssel, az iskola kerek bélyegz jével és névaláírásával lezárja. Az iktatóköny-
vet, ha arra elegend hely van, több éven át lehet használni. 
Bizalmas iratokat az igazgató vagy megbízottja beérkezési sorrendben külön 
iktatja és irattározza. 
Az iskolában az iratkezelési szabályzat alapján történik az ügyiratok csopor-
tosítása.  

Az iratok elintézése és továbbítása

 

Postabontáskor a beérkezés dátumával a postabontást végz személy az iratot 
láttamozza. Ráírja az elintézésért felel st, határid t, ügyintézési teend ket. 
Az iskolatitkár a beérkezett iratokat iktatja. Elintézésért felel s személyeknek 
az ügyiratot kiadja, az irat határid re történ elintézését figyelemmel kíséri. 
Végzi az iratok irattári lerakását. 
Az ügyiratokat kézbesít könyvvel vagy postakönyvvel továbbítja.  

Közlönyökre és szabályzatokra vonatkozó el írások 
Intézményünkbe az alábbi közlönyök járnak: 
Magyar Közlöny

  

felel s: igazgató 
Oktatási Közlöny

  

felel s: igazgató 
Az iskolatitkár figyeli a közlönyöket és bejelöli az iskolát érint jogszabályo-
kat, közleményeket. A közlönyben megjelent változásokról az értesítik az 
érintetteket, melynek módszere a következ : Az érintettek tájékoztatása 2 hé-
ten belül történjen meg. Sürg s esetekben fénymásolattal az érintetteket aznap 
vagy a következ munkanapján Mindenkit érint esetben heti tantestületi 
megbeszélésen szóban közölni, majd egy példányt 2 hétre kitenni a faliújság-
ra, melynek figyelemmel kísérése mindenki számára munkaköri kötelesség. A 
technikai dolgozókat is érint tételek esetén el re megbeszélt id pontban szó-
beli tájékoztatás. A közlönyökhöz a felel s személyek betekintést biztosítanak 
a könyvtári kölcsönzés lehet sége mellett. 
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A különböz jogszabályokat az alábbi helyen lehet megtekinteni, kölcsö-
nözni:

  
Könyvtárban 

Alkotmány 
Pedagógiai program 
Házirend 
Kollektív szerz dés 
Szervezeti M ködési Szabályzat 
MIP 

Igazgatónál 
Munka Törvénykönyve 
Közoktatási Törvény 
Szakképzési Törvény 
Fels oktatási Törvény 
Feln ttképzési Törvény 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendeleteik 

Gazdasági vezet nél 
Iskolában elkészített kötelez hatályos szabályzatok  

Kölcsönzési füzetben vezetve maximum 3 napra kikölcsönözhet , azzal a felté-
tellel, hogy a kölcsönzés ideje alatt szükség esetén bármikor visszakérhet . Ezen 
felül CD jogtár vásárlása és elérhet helyen tartása. Így megoldható jogosultak 
hozzáférése. A jogosultak az intézmény alkalmazottjai. A legfrissebb változat 
eljuttatása dolgozókhoz a igazgató feladata. A jogi követelmények betartását a 
vezet i ellen rzésekkel támogatja az iskolavezetés.  

3.1.3 Stratégiai tervezés  

Iskolánk feladata egyrészt, hogy logikusan gondolkodó, jó problémamegoldó 
készséggel, a társadalomban elvárt szint informatikai és nyelvi tudással ren-
delkez tanulókat képezzen. 
Másrészt, az iskola kiemelt céljai, alapfeladatai egyedivé, mássá, az iskola-
használók számára megkülönböztethet vé teszik intézményünket a középis-
kolák között.  
Iskola kiemelt céljai a következ k: 
-A fenti értékek közvetítése a tananyagon, a személyes példamutatáson, az is-
kola egészén keresztül. 
-Az ismeretközvetítés tanulóközpontúságával magas színvonalú, a munkaer -
piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó, az oktatás változásaira nyitott, 
eredményes és hatékony szakmai munka megvalósítása. 
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-Az iskolában folyó nevel -oktató munka eredményeként kreatív, kommuni-
katív, a polgári életet megélni tudó, idegen nyelveket beszél , m vészeteket 
értékel és ért m velt állampolgárok képzése. 
-Az iskola toleráns, erkölcsös, fejlett érdekérvényesít és együttm ködési ké-
pességekkel rendelkez tanulókat adjon a demokratikus, polgári Magyaror-
szág számára. 
-Az iskola alapcéljának tekinti az intézményben tanítók szakmai továbbkép-
zéseinek biztosítását. 
-Korszer elméleti és gyakorlati ismeretek biztosítása az önálló egészséges 
életvezetéshez. 
-Környezetkímél magatartás megvalósítása egyéni és közösségi szinten egy-
aránt. 
-Különböz szociális és kulturális háttérrel rendelkez tanulók esélyegyenl -
ségének biztosítása. 
-Az intézmény által megfogalmazott min ség folyamatos biztosítása a rend-
szeres, következetes ellen rzés, mérés, értékelés alkalmazásával 
-Az iskola eszközállományának folyamatos javítása, korszer sítése, b vítése. 
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Az intézményi célokból ered , nevel -oktató munkánkkal kapcsolatos felada-
tainkat, illetve végrehajtásukat a következ k szerint határozzuk meg:

  
Rövid távú 
feladatok (1 
év)

 
Sikerkritériumok, 
várható eredmé-
nyek

 
Módszerek, eljá-
rások

 
Felel sök, 
közrem -
köd k

 
Megvalósí-
tás id sza-
ka, gyako-
risága, ha-
tárid

 

Ún. 0. évfo-
lyam  nyelvi 
el készít in-
dítása  

Lemorzsolódás mi-
nimálisra való 
csökkentése. A si-
keresen nyelvvizs-
gázó és ECDL 
vizsgát tev tanulók 
számának emelke-
dése. A település 
megtartó erejének 
növelése 

Szövegértési, ide-
gen nyelvi és szá-
mítástechnikai 
készségek fejlesz-
tése 

Iskolave-
zetés, 
szaktanár-
ok 

Tanítási 
órákon fo-
lyamatosan 
a tanév so-
rán   

A tanulók ér-
dekl dési kö-
rének megfe-
lel diákkörök 
és önképz 
körök szerve-
zése, vezetése

 

Széles kör , nem 
csak a saját szak-
mához köt d ér-
dekl dés kialakítá-
sa, ismeretek szer-
zése 
Sokoldalúan kép-
zett személyiségek 
kibocsátása 

Táncház, képz -
m vész foglalko-
zások, 
színjátszókör, 
filmbarátkör, 
nyelvi szakkörök, 
könyvbarátkör, 
környezetvédelmi 
diákkör, sportkör, 

 

M vészeti 
vezet k, 
szaktanár-
ok, könyv-
táros 

Tanórán 
kívül vá-
lasztható 
foglalkozá-
sokon fo-
lyamatosan 

Differenciált 
képességfej-
lesztés bizto-
sítása, 
/fejleszt és 
emeltszint 
képzés/ 

Sikeres érettségi 
vizsga, önálló isme-
retszerzési képes-
séggel való rendel-
kezés 

Kommunikációs, 
értelmi, érzelmi, 
szociális, önisme-
reti, önfejleszt , 
információszerz , 
tároló, el hívó ké-
pességek fejleszté-
se         

Szaktanár-
ok, osz-
tályf nökö
k, szabad-
id -
szervez , 
könyvtá-
ros-tanár 

Tanórán és 
a választha-
tó foglalko-
zásokon, 
önképz kö-
rökben a 
tanév során 



A Fóti  Népm vészeti Szakközép-,Szakiskola és Gimnázium  min ségirányítási  programja 24

Rövid távú 
feladatok (1 
év)

 
Sikerkritériumok, 
várható eredmé-
nyek

 
Módszerek, eljá-
rások

 
Felel sök, 
közrem -
köd k

 
Megvalósí-
tás id sza-
ka, gyako-
risága, ha-
tárid

 
Iskolai ren-
dezvények, 
megemléke-
zések szerve-
zése, lebonyo-
lítása 

Az ünnepek méltó-
ságának átérzése, a 
közösen végzett 
munka sikerének 
összekovácsoló ere-
je 

Ünnepi m sorok, 
kiállítások, koszo-
rúzás, emlékhe-
lyek meglátogatá-
sa, faliújság készí-
tés 

Iskolave-
zetés, m -
vészeti ve-
zet k, 
szaktanár-
ok, osz-
tályf nök, 
DÖK 

Aktuális 
id pontok-
ban 

Versenyekre 
felkészítés, 
versenyeken 
való részvétel 
biztosítása 

Nemzetközi, orszá-
gos és regionális 
versenyeken való 
eredményes szerep-
lés 

Önálló ismeret-
szerzés, a problé-
mamegoldó logi-
kus gondolkodás 
fejlesztése, a m -
vészeti produkció, 
ill. produktum 
versenyképessé-
gének biztosítása 

Iskolave-
zetés, m -
vészeti ve-
zet k, 
szaktanár-
ok  

Folyamatos 

Szakmai ta-
nártovábbkép
zéseken, tan-
folyamokon, 
konferenciá-
kon való 
részvétel biz-
tosítása, az 
iskola igénye-
inek figye-
lembe vételé-
vel 

Valamennyi kollega 
részt vehessen bi-
zonyos rendszeres-
séggel munkáját 
segít fejleszt 
képzéseken, szak-
mai és módszertani 
továbbképzéseken, 
a jobb tájékozódást 
szolgáló konferen-
ciákon, 

Piacképes tudás 
biztosítása: 
-szakvizsgázott és 
a közoktatási ve-
zet i szakirányú 
továbbképzést 
végzett pedagógu-
sok számának nö-
velése 
-a szakmai to-
vábbképzéseken 
való részvétel 
-a jogi ismeretek 
terén szerzett tájé-
kozódás 
nyelvtanfolyamok 
-informatika tan-
folyamok    

Igazgató, 
ig., h. 
szakmai 
vezet k, 
munkakö-
zösség ve-
zet k 

Folyamatos 
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Rövid távú 
feladatok (1 
év)

 
Sikerkritériumok, 
várható eredmé-
nyek

 
Módszerek, 
eljárások

 
Felel sök, 
közrem kö-
d k

 
Megvalósí-
tás id sza-
ka, gyako-
risága, ha-
tárid

 
Szakmai 
munkához 
nélkülözhetet-
len szakfolyó-
iratok, szak-
könyvek biz-
tosítása 

Valamennyi szakte-
rület rendelkezzen 
egy-egy szakfolyó-
irattal és az alapve-
t szakkönyvekkel, 
lexikonokkal 

Rendszeres vá-
sárlás, ill. pá-
lyázatok útján 
történ fejlesz-
tés 

Könyvtár, 
munkaközös-
ség vezet k, 
szakmai ve-
zet k 

Folyamatos 

Iskolai sport-
napok szerve-
zése 

A mozgás, a sport 
fontosságának 
megéreztetése, a 
közös játék öröme 

Osztályok kö-
zötti versenyek, 
labdajátékok, 
játékos vetélke-
d k 

Testnevel , 
DÖK 

sszel, ta-
vasszal 

Diáknap szer-
vezése 

Új ismeretek szer-
zése szórakozva 

El adások, be-
mutatók, játé-
kok, filmvetítés, 
színel adások, 
sütés-f zés 

Diákönkor-
mányzatot 
segít tanár, 
osztályf nö-
kök, DÖK 

Évente egy-
szer, tavasz-
szal 

Elméleti és 
gyakorlati is-
meretek nyúj-
tása az egész-
ség védelme 
és meg rzése 
érdekében 

Egészséges életmód 
iránti igény kialakí-
tása 

El adások, 
filmvetítés, kül-
s rendezvé-
nyek, pályáza-
tokon való 
részvétel, pros-
pektusok, tájé-
koztatók ter-
jesztése 

Osztályf nö-
kök, küls 
el adók, is-
kolaorvos, 
véd n

 

Folyamatos 

Tehetségek-
kel, hátrányos 
helyzet ekkel 
való foglalko-
zás 

Nyelvvizsga szor-
galmazása, tanul-
mányi versenyek, 
csökken a lemor-
zsolódás, biztosított 
az esélyegyenl ség 

Felkészítés a 
nyelvvizsgára, 
tanulmányi ver-
senyekre, diffe-
renciált szemé-
lyiség és képes-
ség- fejlesztés 

Szaktanárok, 
gyermek  és 
ifjúságvé-
delmi felel s        

Folyamatos 
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Rövid távú fel-
adatok (1 év)

 
Sikerkritéri-
umok, várha-
tó eredmé-
nyek

 
Módszerek, 
eljárások

 
Felel sök, 
közrem kö-
d k

 
Megvalósítás 
id szaka, 
gyakorisága, 
határid

 
Pályázatok figye-
lése és elkészítése

 
A sikeres pá-
lyázatok szá-
mának növelé-
se 

Internet, pályá-
zatfigyel

 
Igazgató, ig. 
h., m vészeti 
vezet k, 
munkaközös-
ség vezet k 

Folyamatos 

Iskolai támogatá-
sok rendszerének 
kidolgozása 

Szakmai és 
anyagi bizton-
ság 

Személyes kap-
csolatok, támo-
gatók körének 
b vítése, egye-
sület, szakkép-
zési támogatás 

Iskolaveze-
tés, alapít-
vány kurató-
riuma, isko-
laszék, Vál-
lalkozók 

Folyamatos 

Pályaorientációs 
feladatok ellátása 
10. évfolyam, 12. 
évfolyam és szük-
ség szerint 13. és 
14. évfolyam vé-
gén  

Sikeres felvé-
teli fels okta-
tási intézmé-
nyekbe, az 
érettségi utáni 
szakképzésbe 
való bekapcso-
lódás, munká-
ba állás 

Személyiségfej-
leszt , önisme-
reti tréning, pá-
lyaválasztási 
szaktanácsadás, 
tájékozódás a 
fels fokú felvé-
telikkel kapcso-
latban 

Osztályf nö-
kök, szakta-
nárok,  

Folyamatos 

El adásokkal szí-
nesítjük a telepü-
lés kulturális éle-
tét 

Részt veszünk 
m sorok, ün-
nepségek 
szervezésében, 
el adásokban 

Helyi m vel -
dési házban 
m sorok, bemu-
tatók, megem-
lékezések ren-
dezése 

Igazgató, 
m vészeti 
vezet k, pe-
dagógusok 

Aktuális id -
pontok 

A beiskolázást 
tudatosan tervez-
zük 

Növekv tanu-
lói létszám, 
egyéni és cso-
portos képzés-
ben 

Kapcsolattatás a 
helyi oktatási, 
nevelési intéz-
ményekkel. 
Nyílt napok, 
bemutatók isko-
lákban 

Pedagógu-
sok, m vé-
szeti tanárok 

Egyeztetett 
id pontokba 
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Rövid távú fel-
adatok (1 év)

 
Sikerkritéri-
umok, várha-
tó eredmé-
nyek

 
Módszerek, eljá-
rások

 
Felel sök, 
közrem kö-
d k

 
Megvaló-
sítás id -
szaka, 
gyakori-
sága, ha-
tárid

 

Mulasztások kö-
vetkezetes szá-
monkérése a 
megel zés érde-
kében 

A mulasztások 
visszaszorítása 
minimálisra 

A szül k tájékozta-
tása szül i értekez-
leten és fogadóórán, 
ill. írásos értesítése 

Szaktanárok, 
osztályf nö-
kök 

Folyama-
tos 

Tanulmányi ki-
rándulások, 
színház- és mú-
zeumlátogatások 
szervezése 

A kultúra irán-
ti igény kiala-
kítása 

Szakmánként és 
osztályonként szer-
vezett kirándulások 
a tananyaghoz kap-
csolódó, ill. aktuális 
kiállítások, színház 
és mozi látogatások

 

Szaktanárok, 
osztályf nö-
kök 

Folyama-
tos 

Drog- és b n-
megel zési 
programok szer-
vezése 

Az értelmes és 
biztonságos 
élet igényének 
és feltétele ki-
alakításának 
segítése 

El adások, oktató-
filmek, tesztek, 
megfelel tájékoz-
tatás a jogsegély-
szolgálatról, drog-
ambulanciákról  

Küls el -
adók, osz-
tályf nökök, 
iskolaorvos, 
véd n , 
munkaközös-
ség vezet

 

Folyama-
tos 

A kétszint 
érettségi beveze-
tésére való fel-
készülés 

Az ehhez 
szükséges is-
kolák közötti 
kapcsolat ki-
alakítása, tájé-
kozottság 

Intézményi szinten 
tovább-képzések. 
önképzés 

Igazgató, 
igazgató-
helyettes, 
szaktanárok 

A kétszin-
t érettségi 
bevezeté-
séig fo-
lyamatos 

Folyamatos 
évente tervezett 
bels ellen rzés, 
mérés, értékelés 

Pontos ismeret 
az eredmé-
nyességr l, 
haladási irá-
nyokról, a pe-
dagógusok 
munkájáról 

Szaktárgyi és atti-
t d mérések 
.értékelése, Tanórai 
munkák, választha-
tó foglalkozások 
ellen rzése, értéke-
lése 

Igazgató el-
len rzési ter-
vének megfe-
lel en, mun-
kaközösség 
vezet k, osz-
tályf nökök 

Bemenet, 
folyamat, 
kimenet 
mérése a 
megfelel 
id szakban

 

Középtávú 
feladatok (2-3 
év)

 

Sikerkritériu-
mok, várható 
eredmények

 

Módszerek, 
eljárások

 

Felel sök, köz-
rem köd k

 

Megvalósítás 
id szaka, 
gyakorisága, 
határid
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Idegen nyelv 
oktatásának fej-
lesztése érdeké-
ben külkapcso-
latok felkutatá-
sa, kiépítése 

Nagyobb számú 
eredményes 
nyelvvizsga, 
használhatóbb 
nyelvismeret, 
más népek kultú-
rájának megis-
merése 

Internet-
levelezés, 
tapasztalatcse-
re-látogatás, 
közös pályáza-
tok, programok, 
kölcsönös cse-
reüdültetés, 
Sokrates 

Igazgató, ig. h. , 
munkaközösség 
vezet k, nyelvta-
nárok, m vészeti 
vezet k, infor-
matikusok 

Folyamatos 

10. osztály vé-
gén szintfelmér 
vizsga megszer-
vezése az érett-
ségi tárgyakból 

Minden tanuló 
eredményesen 
vizsgázik 

Az érettségi és 
nyelvvizsgán 
alkalmazott 
írásbeli és szó-
beli eljárások 

Iskolavetés, 
szaktanárok, kül-
s szakember 

Évente május-
június 

Az oktatás tar-
talmi színvona-
lának, az ismere-
tek átadásának 
fejlesztése 

Kiterjedt gimná-
ziumi oktatás, 
presztízs er síté-
se. Felkészítés 
különböz szak-
mai vizsgákra 

Innovációs taní-
tási programok, 
változatos tan-
órai és tanórán 
kívüli tevé-
kenységek. 
Kapcsolatok a 
m vel dési 
házzal. Máso-
dik idegen 
nyelv 

Szaktanárok Folyamatos 

COMENIUS 
2000 közoktatási 
min ségfejlesz-
tési rendszer I. 
modelljének 
m ködtetése 

Az eredményes 
m ködtetés kö-
vetkeztében átté-
rés a COM. I-re 

A COM. I mo-
dell alkalmazá-
sa 

Igazgató, min -
ségügyi vezet , 
team tagjai, 

Folyamatos 

Nevelést-
oktatást segít 
eszközök kor-
szer sítése, b -
vítése, karban-
tartása, pótlása 

A korszer okta-
tás feltételeinek 
megteremtése 

Pályázati, szak-
képzési és tá-
mogatói pénzek 
bevonása 

Igazgató, könyv-
táros, rendszer-
gazda, munkakö-
zösség vezet k, 
képzésvezet k 

Folyamatos 

      

Hosszú távú fel-
adatok (3 éven 
túli)

 

Sikerkrité-
riumok, 
várható 
eredmények

 

Módszerek, el-
járások

 

Felel sök, 
közrem kö-
d k

 

Megvalósí-
tás id sza-
ka, gyako-
risága, ha-
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tárid

 
Érettségi és 
szakmai vizsgára 
való felkészítés 

Minden tanu-
ló eredmé-
nyes vizsgát 
tegyen 

Szintvizsga 10. 
évf. próba érett-
ségi 11. évf.  
tantárgyanként 
érettségi el ké-
szít

 
Szaktanárok Folyamatos 

Továbbtanulásra 
való felkészítés 

Mindenki 
megtalálja a 
képességei-
nek megfele-
l továbbta-
nulási lehet -
séget 

Hatékony okta-
tás, felvételi tájé-
koztatás egyete-
mi, f iskolai és 
egyéb, szakkép-
zési formákról, 
nyílt napok,  

Osztályf nö-
kök, szakta-
nárok,  

Folyamatos, 
kiemelten a 
11-12-13. 
évf. 

Munkába álláshoz 
szükséges ismere-
tek megszerzésé-
nek el segítése 

Zavartalan 
munkába ál-
lás 

Gazdasági és jogi 
ismeretek, ill. 
vállalkozási is-
meretek tanítása, 
munkaügyi tájé-
koztatók osztály-
f nöki órán. 

Osztályf nö-
kök, szakta-
nárok, küls 
el adó 

Folyamatos, 
kiemelten a 
11-12-13. 
évf. 

Minden tanuló 
szerezzen ECDL 
szint informati-
kai ismereteket  

Piacképes 
informatikai 
ismeretek, 
egyre

 

több 
eredményes 
ECDL vizsga

 

EU-s elméleti és 
gyakorlati isme-
retek nyújtása 

Informatikus 
tanárok 

Folyamatos 

Minden tanuló 
szerezzen közép-
fokú nyelvvizs-
gához szükséges 
ismereteket  

Piacképes 
nyelvtudás, 
egyre több 
eredményes 
nyelvvizsga-
vizsga      

Használható 
nyelvtudás nyúj-
tása 

Nyelvtanárok Folyamatos 

Hosszú távú fel-
adatok (3 éven 
túli)

 

Sikerkrité-
riumok, 
várható 
eredmények

 

Módszerek, el-
járások

 

Felel sök, 
közrem kö-
d k

 

Megvalósí-
tás id sza-
ka, gyako-
risága, ha-
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tárid

 
Az élethosszig 
tartó tanulásra 
való felkészülés 

Eredményes 
oktatás, mely 
ösztönöz a 
folyamatos 
ismeretszer-
zésre 

A tanulás-tudás 
elismerése, távla-
tok megmutatása 
az ismeretszer-
zésben, az életpá-
lyákon 

Szaktanárok, 
pályaválasztást 
segít pedagó-
gus, osztályf -
nökök 

Folyamato-
san, lehet -
ség szerint 
minden tan-
órán és órán 
kívüli fog-
lalkozáson 

Gyógytestnevelés 
órák beállítása az 
órarendben 

A tanuló 
egészségi 
állapotának 
javulása 

Egészségi állapo-
tának megfelel 
mozgás biztosítá-
sa 

Gyógytestneve
l

 

Folyamatos 

Az iskolai sport-
kör hatékony m -
ködtetése 

A tanuló ifjú-
ság egyre na-
gyobb számú 
részvétele 

Edzések, labdajá-
tékok, atlétika, 
aerobik 

Testnevel 
tanár 

Folyamatos 

Munkánkat kör-
nyezetünk tisztán-
tartásával, meg-
óvásával végez-
zük 

Tiszta, eszté-
tikus környe-
zet iránti 
igény kiala-
kulása 

Körletezés, 
hetesi és felel si 
rendszer kiépíté-
se, osztálydeko-
rációs verseny, 
ellen rzés 

Osztályf nö-
kök, pedagó-
gusok, techni-
kai dolgozók, 
DÖK 

Folyamatos 

Az élethosszig 
tartó

 

tanulásra 
való felkészítés 

Permanens 
önfejlesztés, 
a kötelez 
tananyagon 
kívüli tudás 
iránti igény 
felkeltése 

Szakkörök, diák-
körök, diákújság, 
iskolarádió, pá-
lyázatokon, ver-
senyeken való 
részvétel, könyv-
tárhasználat, In-
ternet          

Pedagógusok Folyamatos 

Hosszú távú fel-
adatok (3 éven 
túli)

 

Sikerkrité-
riumok, 
várható 
eredmények

 

Módszerek, el-
járások

 

Felel sök, 
közrem kö-
d k

 

Megvalósí-
tás id sza-
ka, gyako-
risága, ha-
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tárid

 
A m vésszé vá-
lás, azonosulás 
szemléletének 
kialakítása 

Igények meg-
jelenése a 
m vészeti 
értékek létre-
hozására 

Nemzetközi, or-
szágos, területi, 
szakmai rendez-
vényeken való 
részvétel 

Igazgató, m -
vészeti veze-
t k, pedagógu-
sok 

Folyamatos 

A humán er for-
rás újabb, hosszú 
távú elkészítése 

Pedagógusok 
kompetenciá-
jának növelé-
se 

Továbbképzési 
és beiskolázási 
terv elkészítése a 
jelentkezések és 
elfogadások fi-
gyelembevételév
el 

Intézményve-
zet , munka-
közösség veze-
t k, szaktanár-
ok 

277/1997 
(XII.22.) 
Kormány-
rendelet 
szerint 

  

A fenti pedagógiai feladatok megvalósításának alapvet színterei:

  

a tanítási órák, a tanítási órán kívüli foglalkozások, a felzárkóztató foglalko-
zások, a differenciált képesség fejlesztések, az osztályf nöki órák, a diák ön-
kormányzati tevékenységek, az iskolai rendezvények, a tanulmányi kirándulá-
sok. A stratégiai tervet az éves munkaterv bontja le.  
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3.1.4 Vezet i ellen rzés és értékelés rendszere  

Az iskolában folyó nevel -oktató munka ellen rzési, értékelési, min ségbiztosí-
tási rendszere

  
Ellen rzés és értékelés

 

A fogalmak között jelent s átfedés van, azonban mégsem azonosak. Az érté-
kelést az alábbiak különböztetik meg az ellen rzést l: 
Az értékelés középpontjában minden esetben az eredményesség és a min ség 
áll, célja ezek javítása, az iskola egészének vagy egyes elemeinek, funkciói-
nak a fejlesztése. 
Az értékelés az ellen rzéssel szemben nem szabályoknak való megfelelés, 
hanem az eredményesség és a min ség vizsgálatára irányul. 
Az értékelés eredményei nem csak néhány felel s vezet személy érdekl dé-
sére tarthatnak számot, mint az ellen rzés esetében, ezért az értékelés gyakran 
nyilvános.  

Értékelés és min ségbiztosítás

 

Az értékelés legfontosabb funkciója a min ség biztosítása és fejlesztése, 
mégsem azonos fogalmak. A min ségbiztosítás tágabb fogalom: 
Min ségbiztosítás az iskola egyes elemeinek m ködésébe beépülve 
folyamatosan el segíti a min ségi elvek érvényre jutását. 
Azaz ne csak vizsgák idején értékeljünk, hanem a szervezeti m ködés és a 
pedagógiai folyamat minden pontján.   

Mérés

 

Az intézményi munka ellen rzésének, értékelésének egyik legfontosabb esz-
köze. A tantárgyi mérések mellett egyre több lehet ség van kipróbált mérési 
eszközökkel pedagógiai mérések elvégzésére is. Több ponton elvégzett mé-
réssel becsülhet az ún. hozzáadott pedagógiai érték.  

Ellen rzés

 

Az iskolai szabályoknak (normáknak) való megfelelés.  

Értékelés

 

A kit zött célok és az elért eredmények összevetése 
Színterei

 

Tanulók tanulmányi munkája

 

tanórai és tanórán kívüli tevékenységek 
szintfelmér , érettségi és szakmai vizsgák 
tanulmány versenyek 

Tanulók magatartása, szorgalma

 

(a helyi tantervben leírtak szerint) 
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Pedagógusok, technikai dolgozók munkája

 
önértékelés (évente, munkaközösségenként) 
vezet i ellen rzés, értékelés 
tervezett (munkatervi) 
eseti 
küls , szakmai vizsgálat 

Intézményi szint

 

fenntartói, és egyéb vizsgálatok 
szakmai tevékenységre vonatkozó 
gazdasági, pénzügyi szempontú 
vizsgák 
irányított önértékelés  

Ellen rzési-értékelési rendszerünk

 

rövid távú céljai:

 

-a pillanatnyi teljesítmény javítása az er sségek kihasználásával, a gyen-
geségekre utaló visszajelzésekkel és annak megvitatásával, hogyan lehet 
ezeken úrrá az egyén, a testület; 
-az egyéni képességek felszínre hozása és hasznosítása, az ehhez szüksé-
ges oktatási-képzési szükségletek és lehet ségek összhangba hozása. 

hosszú távú céljai:

 

-az intézmény céljainak eredményes megvalósítását az optimális emberi 
er forrás kihasználását segíti; 
-pontos, tárgyilagos adatokat biztosít a min ségi munka elismeréséhez. 

egyéb céljai:

 

-a felel sség-hatáskör pontos meghatározása alapján az elvárások 
egyértelm bb megfogalmazását segíti; 
-megbízható információt nyújt a tényleges teljesítményekr l, a meglév 
tartalékokról; 
-javítja a munkahelyi légkört a hitelesebb kommunikációval, az informá-
cióáramlás min ségének javításával, fokozódik az együttm ködési kész-
ség és mindezekkel együtt az egyéni és az intézményi stratégiai célok 
összhangját biztosítja.  
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3.1.5 A min ségirányítási rendszer m ködése 
 /Coménius 2000 I. intézményi modell alapján/   
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Nevel testületünk a partnerközpontú m ködés megvalósítását az alábbi 
tervezet szerint kívánja magvalósítani:   

3.1.5.1. Nyitott önértékelés  /helyzetfelmérés /

 

3.1.5.1.1 Jelenlegi dokumentumok, statisztikai adatok gy jtése, elemzése, érté-
kelése. Hiánypótlás, átdolgozás 

3.1.5.1.2 Szervezeti m ködés rögzítése, elemzése 
3.1.5.1.3 Bels kép: A dolgozók elvárásai, jöv kép. Az intézmény er sségei, 

gyengeségei 
3.1.5.1.3 Küls kép: A dolgozók által kialakított kép a partnerekr l, a partnerek 

elégedettségér l, a partnerek elvárásairól.  
Módszer: SWOTT, kérd ívek.  
Felel s: az aktuális munkacsoport 
Határid : 2004. november utolsó hete  

3.1.5.2Érdekelt felek azonosítása

 

3.1.5.2.1 Közvetlen partnerek  
3.1.5.2.1.1. tanulók, pedagógusok, iskolai dolgozók 
3.1.5.2.1.2. szül k 
3.1.5.2.1.3. fenntartó 
3.1.5.2.1.4. fels fokú intézmények 
3.1.5.2.1.5. munkaer piac 
3.1.5.2.1.6. Az iskolai program megrendel je: táncegyüttes, mesterek. 
3.1.5.2.2 Közvetett partnerek 
3.1.5.2.2.1. társadalmi, szakmai: Oktatási minisztérium  
3.1.5.2.2.2. segít k: kollégium,  
3.1.5.2.2.3. akik elvárásokat fogalmaznak meg: szakmai szervezetek.  

Kapcsolattartó személyek a munkaköri leírásban kijelölt személyek 
Határid : 2005. január els hete  

3.1.5.3. Az érdekelt felek igényeinek, elégedettségének felmérése  

 

3.1.5.3.1 Szül i felmérések 
3.1.5.3.2 Tantestületi felmérések 
3.1.5.3.3 Intézményvezetés, fenntartó és oktatásirányító 
3.1.5.3.4 Tanulói felmérés  
3.1.5.3.4.1 Elégedettség és elégedetlenség vizsgálat 
3.1.5.3.4.2 igények azonosítása, fontossági sorrend kialakítása 

Felel s: az aktuális munkacsoport 
Határid : 2005. március utolsó hete. 
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3.1.5.4. Az igények elemzése, 

 
3.1.5.4.1 Partnerigények és önértékelés összehasonlító elemzése. 

/Fontossági sorrend, azonosság, különbség. / 
3.1.5.4.2 Partnerigény és küls önkép összehasonlító elemzése 
3.1.5.4.3 Elemzés után: következtetés, célmeghatározás, célmódosítás 

Felel s az aktuális munkacsoport és a nevel testület 
Határid : 2005. április vége.  

3.1.5.5.Célok, prioritások meghatározása, ill. módosítása 

 

Korábbi célok, /nevelési program / teljesítésének értékelése,  
Prioritások meghatározása: 
Hosszú távú célok: 
Rövidtávú célok :  
Felel s: az aktuális munkacsoport és a nevel testület 
Határid : 2005. május vége.   

3.1.5.6. Intézkedési terv

 

3.1.5.6.1 cselekvési folyamat 
3.1.5.6.2 er forrás, 
3.1.5.6.3 id tartam, 
3.1.5.6.4 mérés, 
3.1.5.6.5 értékelés  

Felel s: az aktuális munkacsoport 
Határid : 2005. június vége   

3.1.5.7. Az intézkedési terv megvalósítása 

   

Határid : 2006. január vége.  
Az intézkedési terv megvalósításának értékelése   

 

Határid : 2006. február vége. 
Korrekciós terv készítése / ha szükséges

 

Határid : 2006. március vége /  

Az iskolai min ségbiztosítással, a partnerközpontú m ködéssel kapcsolatos 
iskolai feladatok megvalósítását a 2004. szeptember 1-jét l az iskola pedagó-
gusaiból alakult három /öt / f s munkacsoport irányítja, melynek vezet jét és 
tagjait a szakmai munkaközösségek javaslatának figyelembevételével az iskola 
igazgatója bízza meg a nevelési program elfogadásával egy id ben.   
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3.2 Az intézményi m ködés  bels rendje

  
3.2.1 A  partnerkapcsolat  irányítása és menedzselése  

3.2.1.1 Kommunikáció bels partnerekkel

  

Pedagógusokkal

 

Az iskola vezet sége minden tanítási hét hétf jén vezet i értekezletet tart, 
melyen megbeszélik, értékelik az elmúlt hét munkáját és a következ hét fel-
adatait. 
Felel s: igazgató 
A fenti értekezletr l a nevelési ig. h. rövid írásos tájékoztatást készít (hétf i 
megbeszélések kivonata) és a tanáriban a faliújságra kihelyezi a következ ér-
tekezletig, utána a kivonatot iktatja. Felel s: nevelési igazgatóhelyettes 
Minden hónap els hétf jén 15-tól nevel testületi értekezletet tartunk, melyen 
a tantestület az iskolát érint feladatokat megbeszéli, szükség esetén dönt. Az 
értekezletr l jegyz könyv készül.(Hétf i értekezlet jegyz könyve)  
Felel s: igazgató 
Indokolt esetben az igazgató rendkívüli /hétf i/ nevel testületi megbeszélést 
hívhat össze.  
Felel s: igazgató  

Nem pedagógus dolgozókkal

 

Az igazgató a gazdasági vezet a gondnok bevonásával minden hónap els 
hétf jén munkaértekezletet tart. Felel s: igazgató 
A távollév dolgozókat az els munkanapon a gazdasági vezet és a gondnok 
tájékoztatja. 

Diákokkal 

 

A hétf i nevel testületi megbeszélések során felmerült, a tanulókat érint 
ügyeket az osztályf nökök továbbítják. Felel sök: osztályf nökök 
Egyéb kiemelten fontos eseményekr l tanítási napokon az igazgató körlevél-
ben értesíti a tanulókat. Felel s: igazgató 
Ellen rz könyvbe az osztályf nök írja be: szül i értekezlet, fogadónap id -
pontját, dicséreteket, büntetéseket. Felel s: osztályf nök 
Az iskola igazgatója évente legalább egy alkalommal diákközgy lésen tájé-
koztatja a diákokat az iskola nevelési-oktatási és gazdasági helyzetér l. Fele-
l s: igazgató 
Indokolt esetben, /évente több alkalommal / az igazgató iskolagy lést hívhat 
össze, melyen az aktuális kérdésekr l tájékoztatja a tanulóifjúságot. 
Felel s: igazgató  
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3.2.1.2 Kommunikáció küls partnerekkel

 
Szül kkel

 
Fogadónapok

 
Évente kétszer az éves munkatervben

 
meghatározott napon, 16-18 óra 

id tartamban várjuk a szül ket az iskolába. A nevelési igazgatóhelyettes 
az általa készített terembeosztás rendjét az aulában kifüggeszti. A fogadó-
órán minden pedagógusnak részt kell vennie. A távolmaradást indokolt 
esetben az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek engedélyezhetik el ze-
tes kérelem alapján.  

Szül i értekezlet

 

Minden évben 2 alkalommal szül i értekezletet kell tartani szeptember és 
február hónapban. 
Szervezésért felel s: nevelési igh. 
Egyéb forma:

 

Az országos beiskolázás miatt a tanári fogadóóra helyett a szül kkel telefonon 
tartjuk a kapcsolatot  

Iskolaszékkel

 

A kib vített iskolavezetés az Iskolaszékkel m ködési szabályzata alapján tart-
ja a kapcsolatot. Felel s: igazgató, nevelési igazgatóhelyettes  

Fenntartóval

 

Az intézmény vezet je és a gazdasági vezet tartja a rendszeres kapcsolatot.  

Kollégiummal

 

A nevelési igazgatóhelyettes évente 2 alkalommal keresi fel a kollégiumot. 
Felel s: nevelési igazgatóhelyettes  
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3.2.2 Emberi er forrás  

3.2.2.1 A munkatársak kiválasztásának, szakmai tudásának fejlesztése / to-
vábbképzések /

  
Kiválasztási és betanulási rend m ködtetése

  

Az iskola kidolgozta az új munkatársak felvételének és betanításának rendjét 
annak érdekében, hogy a dolgozók kiválasztása egységes szempontrendszer 
szerint történjen, illetve biztosított legyen, hogy az új munkatársak megismer-
jék az intézményi hagyományokat, a közösen kialakított és elfogadott értéke-
ket, valamint a biztonságos munkavégzés szabályait és feltételeit. E folyamat 
részletet az Új munkatársak felvétele, betanítása folyamatleírás tartalmazza. 

Továbbképzési rendszer m ködtetése

  

A munkakörök betöltéséhez szükséges végzettségeket jogszabályok rögzítik. 
Ezen felül a pedagógus dolgozók egyéni karriertervet készítenek jöv képük-
r l, a személyes fejl désüket biztosító képzési igényükr l. A nem pedagógus 
dolgozók esetében a gazdaságvezet egyeztet a dolgozókkal a képzési igénye-
ikkel kapcsolatban. A jogszabályi kötelezettségb l, vezet i döntésb l, egyéni 
igényekb l adódó küls és bels képzések szervezésének és nyomon követé-
sének folyamatát a Munkatársak képzése folyamatleírás tartalmazza. 
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3.2.2.2 A munkatársak felhatalmazása /hatásköri leírás, hatáskör /

  
Az iskola igazgatója egyszemélyi felel se intézményének, de teljes felel ssége 
mellett részben a törvény által meghatározott kérdésekben, részben a törvény 
által meghatározott kérdésekben, részben az azzal járó hatásköröket, illetékessé-
gi jogköröket megosztja a nevel testülete tagjaival, munkatársaival. 
A hatásköröket csak illetékességgel párosítva lehet gyakorolni.  
A hatáskörök gyakorlásának, módjának gy jteménye a munkaköri leírásban fo-
galmazódik meg, a sz k vezet i körben elkészült egy részletes feladat- és hatás-
körmegosztás. 
A különböz hatáskörök gyakorlói:   

1. igazgató    döntési, irányítási, ellen rzési jogkörrel  

2. vezet i testület tagjai a munkamegosztásból és a szervezeti felépítés-
b l adódó kérdésekben irányító,  
döntési és ellen rzési jogkörrel, egyeztertési  
kötelezettséggel az igazgató felé  

( igazgató, igazgató helyettes, gazdasági vezet , m vészeti vezet k, 
munkaközösség vezet k, Dök segít tanár, Közalkalmazotti Tanács 
vezet je )  

3. nevel testület a törvény által meghatározott kérdésekben dön-
tési, egyetértési, véleményalkotási jogkörrel fel-
ruházva  

4. közalkalmazottak egésze a törvény által meghatározott kérdésekben véle-
ményalkotási jogkörrel felruházva   
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3.2.2.3 A munkatársak bevonása, irányítása

  
Ösztönz rendszer m ködtetése

 
A munkaköri leírásokban nem szerepl feladatokat a munkatársak egyé-
ni megbízás alapján, feladat finanszírozással végzik. 
A min ségi bérpótlék elosztása két részletben történik. Az els rész de-
cemberben, a második rész júniusban kerül felosztásra. z igazgató javas-
lata alapján vezet ségi átvizsgálás során születik meg a döntés. 
Városi, megyei, országos pedagógiai díjakra történ felterjesztés az 
igazgató feladata. Javaslatát az iskolavezetéssel, érdekvédelmi szerve-
zettekkel egyezteti. 
Az igazgató javasolja, és véleményezésével támogatja a kollégák orszá-
gos szakmai szervezetekbe, vizsgáztatói, szakért i névjegyzékbe történ 
pályázatát. 
Az igazgató ösztönzi és a lehet ségekhez képest anyagilag támogatja a 
kollégák részvételét hazai és külföldi szakmai programokon. 
Az igazgató ösztönzi és jutalmazza a kollégákat saját készítés oktatási 
segédletek készítésében.  

3.2.3 A Min ségirányítási szervezet felépítése és m ködése  

Folyamatos fejlesztés képessége

 

Annak érdekében, hogy az intézmény sikerrel tudjon alkalmazkodni a folyama-
tosan változó küls és bels elvárásokhoz, kidolgozta a folyamatos fejlesztés 
módszerét, amely: 

1. a partnerekt l és a folyamatok szabályozásából származó adatokra, 
2. ezek elemzésére épül , 
3. a munkatársak felkészítésén és bevonásukon alapuló, 
4. következetes szervezet- és min ségfejlesztési munkát jelent, 

melyet a következ ábra szemléltet.     
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A folyamatos fejlesztés szisztematikus adatgy jtésre alapozott tervszer tevé-
kenység. A Mérés elemzés és fejlesztés terület részleteit az alábbi ábra mutatja.   

   

Egy adott probléma esetén a változtatás stratégiájáról 

 

lépésenként való fej-
lesztés vagy áttöréses fejlesztés 

 

a kib vített iskolavezetés dönt a probléma 
és a rendelkezésre álló er források függvényében. 
Az adatgy jtés, az ehhez szükséges információs csatornák m ködtetése, a dön-
tést el készít elemzés a min ségügyi vezet  feladata.  
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3.2.4. Az intézmény mérési és értékelési rendszere 
3.2.4.1 A vezet i feladatokat ellátók és a pedagógus munkakörben foglal-

koztatottak teljesítményértékelésének szempontjai és az értékelés 
rendje

  
Az intézményben fejleszt értékelés folyik. Ennek értelmében arra törek-

szünk, hogy meghatározzuk az értékelt vezet k és pedagógusok munkájának 
er s és fejlesztend területeit, hogy az értékelés záró aktusát jelent megbeszé-
lésen mindenki számára személy szerint kijelöljük a fejlesztend területeket.  

3.2.4.1.1 Az értékelés szempontjai 
1.1. A vezet k értékelése

 

1.1.1. Tervezés 
1.1.2. Feladatszervezés 
1.1.3. A végrehajtás koordinálása 
1.1.4. Döntési folyamatok irányítása 
1.1.5. Ellen rzés 
1.1.6. Értékelés  visszacsatolás  

1.2. A pedagógusok értékelése

 

1.2.1. Oktató-nevel munka 
1.2.2. Az oktató-nevel munkához kapcsolódó egyéb feladatok 
1.2.3. Innováció 
1.2.4. A pedagógiai hozzáadott érték  
1.2.5. Egyéniség és együttm ködés 
1.2.6. Osztályf nöki tevékenység 
1.2.7. Munkaközösség-vezet i tevékenység  

A fenti szempontok vizsgálatát szolgáló értékel lapok és táblák jelen szabályzat mellékle-

tében találhatók.   
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3.2.4.1.2 Az értékelés rendje  

2.1 Az információgy jtés módszerei  

A vezet k értékelése 
Módszer Értékel

 
Gyakoriság 

Kérd ív Nevel testület Kétévente 
Önértékelés Vezet

 

Kétévente 

 

A pedagógusok és a vezet k ped. munkájának értékelése 
Óralátogatás Ig, igh, mkv Évente 
Önértékelés Pedagógus Évente 

Dokumentumelemzés Ig, igh, mkv Évente 
Figyelemmel követés Ig, igh, mkv Folyamatos 

   

2.2 Az értékel lap elkészítése  

Az értékel lapon szerepl és az óralátogatási szempontsorban megjelölt 
területek megállapított pontszámait 

 

az összehasonlíthatóság követelmé-
nyét teljesítve 

 

százalékos értékre számítjuk át. Ennek következtében a 
pedagógus munkája értékelésének végeredménye egy, az ideálishoz vi-
szonyított érték lesz.  

2.3 Az adatok értelmezése  

A fenti módon nyert adatokat összevetjük a pedagógusok önértékelésének 
eredményével. A cikluszáró megbeszélésen a két dokumentum értékeit 
vetjük össze. Ekkor kerül sor az eltérések vizsgálatára, értelmezésére. Ek-
kor fogalmazzuk meg a következ ciklus fejlesztend területeit is. Az ér-
tékelés megállapításait tartalmazó dokumentumot a résztvev k kézjegy-
ükkel látják el. 
Az értékelés résztvev i: az értékelt pedagógus, az illetékes munkaközös-
ség-vezet , az illetékes vezet . A megbeszélésen egyenl súllyal kapnak 
helyet kiemelked és fejlesztend területek.  

3.2.4.1.3 Az adatok nyilvánossága  

A pedagógusok értékelésére vonatkozó adatokat bizalmasnak tekintjük, a 
személyi anyag esetében elvárt titkossággal külön dossziéban kezeljük. Minden-
ki megismerheti a saját illetve a bennfoglaló populáció átlagait.  
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3.2.4.1.4 A nem elfogadott folyamatok kezelése, helyesbít tevékenység  

Az intézmény m ködésében értelmezhet nem elfogadott folyamatok és kezelésük módja:  

A nem elfogadott folyamat keletkezésének helyén dolgozó, illetve a nem elfo-
gadott folyamat kialakulásáért felel s munkatársak kötelesek a nem elfoga-
dott folyamat elhárítására lépéseket tenni, a szükséges helyesbítéseket el-
végezni, és a jöv ben elkerülni, a szükségesnek tartott változtatásokról a ve-
zet séget értesíteni. 

A nem elfogadott folyamat meg-
állapítása A kezelés módja A megállapítható felel s 

Pontatlan adminisztráció, határ-
id k figyelmen kívül hagyása 

A pontatlanság azonnali kijaví-
tása, elhárítása;  
személyre szóló tájékoztatás 

Valamennyi dolgozó 

Hátrányos, vagy veszélyeztetett 
helyzet figyelmen kívül hagyása

 

Megismételt helyzetfelmérés; 
szükséges lépések megtétele 

Osztályf nökök, 
gyermek- és ifjúságvédelmi 

felel s, pedagógusok  
A tanulói személyiség méltósá-
gának tiszteletben tartásának 
elmulasztása 

Soron kívüli vezet ségi látoga-
tás; javítási javaslat megtétele 

Valamennyi dolgozó 

A helyettesítésb l fakadó köte-
lezettség elmulasztása 

Gondoskodás helyettesítésr l 
Általános igazgatóhelyettes, 

érintett pedagógus 
Szül kérésének figyelmen kí-
vül hagyása 

A kérés teljesítése, vagy reagá-
lás a kérésre 

Pedagógusok 

Szakmai szakszer tlenség 
Soron kívüli vezet i látogatás; 
javaslattétel a javításra 

Valamennyi dolgozó 

Az intézmény bels információ-
inak kijuttatása 

Munkaértekezlet összehívása és 
ismételt tájékoztatás 

Valamennyi dolgozó 

Pontatlan órakezdés és befejezés

 

Munkaértekezlet összehívása és 
ismételt tájékoztatás 

Pedagógusok 

A vezet ség utasításainak nem 
megfelel végrehajtása 

Ismételt figyelmeztetés Valamennyi dolgozó 

A kollégákkal nem megfelel 
hangnem alkalmazása, segítség-
adás elmulasztása 

Személyes megbeszélésen kitér-
ni a problémára 

Valamennyi dolgozó 

Az ügyeleti munka nem megfe-
lel ellátása 

Értekezleten kell hangsúlyozni 
ennek fontosságát 

Pedagógusok 

Diákok, szül k téves, nem meg-
felel informálása 

Az információ pontosítása Valamennyi dolgozó 

Házirend ellenes magatartás és 
annak elt rése 

A Házirend tudatosítása Pedagógusok 

Munkaid be nem tartása 
Személyes elbeszélgetés és kö-
zös megoldás keresése 

Valamennyi dolgozó 

Alkoholos állapotban történ 
munkába érkezés, munkavégzés 

Dolgozó azonnali hazabocsátá-
sa;  
személyes elbeszélgetés; 
szükséges lépések megtétele 

Valamennyi dolgozó 

Nem a kijelölt helyen való do-
hányzás 

Munkaértekezlet összehívása, az 
erre vonatkozó vezet i utasítás 
ismételt kiadása 

Dohányzó dolgozók 

Baleset-, munka-, t z-, egész-
ség-, és környezetvédelmi el -
írások be nem tartása 

A balesetveszély azonnali elhá-
rítása, vagy az illetékes haladék-
talan tájékoztatása 

Valamennyi dolgozó 



A Fóti  Népm vészeti Szakközép-,Szakiskola és Gimnázium  min ségirányítási  programja 47

3.2.4.2 Tanulók iskolai szint mérése és értékelése

  
A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellen rzése és ér-

tékelése: 

Pedagógusaink a tanulók teljesítményét, el menetelét rendszeresen ellen-
rzik, és érdemjegyekkel értékelik. Félévkor és év végén osztályzattal min sítik. 

Az érdemjegyekr l a tanulót és a szüleit rendszeresen értesítik a kollégák a meg-
felel hivatalos és nem hivatalos úton is. Az egyes tanulók félévi és év végi osz-
tályzatát a nevel testület osztályozó értekezleten tekinti át, és a szaktanárok ill. 
az osztályf nök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb 
évfolyamba lépésér l.  

Az érdemjegyek és osztályzatok a következ k:

 

a, a tanuló tudásának értékelésénél és min sítésénél 
. jeles/5/, jó/4/, közepes/3/, elégséges/2/, elégtelen/1/ 
b, a tanuló magatartásának értékelésénél és min sítésénél:  

példás/5/, jó/4/, változó/3/, rossz/2/ 
c, a tanuló szorgalmának értékelésénél és min sítésénél:  

példás/5/, jó/4/, változó/3/, hanyag/2/.  

Az értékelésnél általában törekszünk:

 

-a pozitív teljesítmény-motiváció elérésére 
-az optimális értékelési rendszer kialakítására 
-készségtárgyaknál az elméleti és gyakorlati ismeretek összhangjára 
-a m vészeti képzés, az alkotó tevékenység motiváló erejének felhasználásá-
ra.  

Értékelési rendszerünk alapelvei:

 

Ellen rzési, értékelési módszereink révén szeretnénk elérni, hogy fejl djön a 
diákok kifejez készsége, alakuljon ki széles értelemben vett vizsgarutinjuk, 
mélyüljön az anyag megértése. Legyen az ellen rzés és értékelés rendszeres, 
hogy folyamatos munkára , az ismeretek rendszeres elsajátítására ösztönözze 
a diákokat. Igyekszünk biztosítani  az egyéni tempóban való haladás lehet -
ségét, növelve ezzel a diák önbecsülését, önállóságát, igényességét.   

Alkalmazott módszerek:

 

Folyamatosan:

   

- szóban, szóbeli szöveges értékeléssel   
- írásban, írásbeli szöveges tanári értékeléssel 

Id szakosan:

 

- diagnosztikus mérések egy-egy új anyagrész kezdetekor 
- összegz mérések/ tanév eleji, végi, téma vége, stb felmérések/ 
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- nagydolgozatok   
- kisel adások   
- pályamunkák, gy jt munkák, versenymunkák, stb   
- vizsgák 

A félévzárások el tt minden olyan anyagrészb l, amelyb l diagnosztikus 
mérés segítségével min sítettünk, meg kell adni a lehet séget a javításra. 
Ha a tanuló az adott anyagrészb l ekkor jobban tud teljesíteni, mint a mé-
réskor, akkor a félévet lezáró osztályzat kialakításánál ennek a teljesít-
ménynek a mértékét figyelembe kell venni.  

Vizsgarendszerünk középpontjában az érettségire, felvételire és a szakmai vizs-
gára való el készítés áll . Minden tanuló a 10. évfolyam végén szintvizsgát 
tesz, melynek során írásban és /vagy szóban vizsgázik a kötelez érettségi / ma-
gyar, történelem, matematika, idegen nyelv/, és a szakközépiskolában folklóris-
meret.  

A vizsga követelménye: az érettségi vizsga anyagából az adott évfolya-
mon / vagy évfolyamig/ elvégzett tananyag. A vizsga tematikáját a szaktanárok / 
munkaközösségek/ határozzák meg, és teszik közzé a vizsgaszabályzatnak meg-
felel en. A szintvizsga érdemjegye súlyozottan számít az év végi jegyek megha-
tározásában. Szintvizsga eredménytelensége és a tanuló kétévi gyenge eredmé-
nye esetén a tantestület határozata alapján a tanulót szakiskolai képzésben való 
részvételre javasolja. A tanuló dönthet, hogy részt vesz-e a felajánlott képzés-
ben. 

Az induló évfolyamokon a szaktárgyi alapfelmérés eredményér l a szül -
ket tájékoztatjuk. Negyedévi és háromnegyed évi értékeléskor szöveges értéke-
lést adunk a tanulók munkájáról, el menetelér l. 

Diákjaink abban az esetben folytathatják tanulmányaikat magasabb évfo-
lyamon, ha teljesítik valamennyi tantárgyból a helyi tantervünkben rögzített mi-
nimális követelményeket. Amennyiben egy diák több mint két tárgyból e feltétel-
nek nem tesz eleget, a nevel testület dönt a továbblépés vagy az évfolyamismét-
lés  lehet ségér l. Javítóvizsgát az a diák tehet, aki  két tárgyból nem érte el a 
minimális követelményszintet ill. a tantestület engedélyezte számára. Tantárgy 
alóli felmentést - a jogszabályban rögzített módon az igazgató adhat.  
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Az osztályozás a szaktárgyaknál 5 érdemjeggyel történik:

 
- Jeles/5/: Ha a tantervi követelményeknek a tanuló kifogástalanul eleget 
tesz. Ismeri, érti és tudja a tananyagot, és képes alkalmazni. Pontosan, szaba-
tosan fogalmaz. Lényegre mutatóan definiál, vissza tudja adni a szabályt. 
Tud szabadon, önállóan beszélni. 
-Jó /4/: Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelen-
téktelen hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Kisebb el adási 
hibákat vét, definíciói bemagoltak. 
-Közepes /3/: Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával 
tesz eleget, többször szorul nevel i segítségre / javításra, kiegészítésre /. Is-
meretei felszínesek. Kevéssé tud önállóan dolgozni, beszélni. Segítséggel ké-
pes megoldani szóbeli feladatát. Rövid mondatokat mond. 
-Elégséges /2/: Ha a tantervi követelményeknek nagy hiányosságokkal tesz 
csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártas-
sággal rendelkezik. Egyszavas válaszokat ad. Fogalmakat nem ért. Gyakor-
latban képtelen önálló feladatvégzésre. 

-Elégtelen /1/: Ha a tantervi követelményeknek a nevel i útbaigazítással sem 
képes eleget tenni. A minimumot sem tudja.  

A témazáró dolgozatok  %-os min sítésekor f elvként a 100/ 1997 
(VI.13) Korm. Rendelet érettségi vizsgaszabályzatának 6.§-ban 
meghatározott utasításait vesszük alapul azzal az eltéréssel, hogy a 
középszint felkészítés esetén 5 %-kal megemeljük az alsó határokat.  

85%-100%  elérése esetén jeles (5) 
65%- 84%  elérése esetén jó (4) 
45%- 64%  elérése esetén közepes (3) 
25%- 44%  elérése esetén elégséges  (2)  
  0%- 24%  elérése esetén elégtelen (1)  

Emelt szint felkészítés esetén nem térünk el a szabályzattól. 
60%-100%  elérése esetén jeles (5) 
47%-  59%  elérése esetén jó (4) 
33%- 46%  elérése esetén közepes (3) 
20%- 32%  elérése esetén elégséges (2) 
  0%- 19%  elérése esetén elégtelen (1)    
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Az érdemjegyek száma egy félévben legalább:

  
 heti 1 órás tárgynál   legalább 3 jegy  
 heti 2 órás tárgynál   legalább 4 jegy  
 heti 3 órás tárgynál    legalább 4 jegy  
 heti 4 vagy több órás tárgynál  legalább 5 jegy.   

A magatartás és szorgalom min sítésének követelményei:

 

A magatartás min sítése az életkori sajátosságokhoz igazodva fejezi ki a 
közösséghez és annak tagjaihoz való viszonyt / felel sségérzet, önállóság, a 
közösség érdekében végzett tevékenység, viselkedés, hangnem/: 
-példás /5/, ha a tanuló életkorának megfelel en a házirendben foglalt köve-
telmények szerint viselkedik, életvezetése társainak például szolgálhat, 
-jó /4/, ha a tanuló viselkedése a házirend követelményeinek általában meg-
felel, és súlyosabb fegyelmi vétséget nem követ el,  
-változó /3/, ha a tanuló magatartása több alkalommal nem felel meg a házi-
rend követelményeinek, és súlyosabb fegyelmi vétséget is elkövetett, 
-rossz /2/, ha a tanuló magatartása, életvitele a házirend követelményeinek 
ellentmond, és a súlyos fegyelmi vétségei után alkalmazott fegyelmez in-
tézkedések eredménytelenek.  

A szorgalom min sítése az egyéni képességeket és körülményeket mérlegel-
ve fejezi ki a tanulmányi munkához való viszonyt / kötelességtudat, cselek-
v készség, rendszeresség, pontosság/: 
-példás /5/, ha a tanuló képességeinek megfelel en, eredményesen tanul, az 
órákon aktívan dolgozik, füzetei, taneszközei rendesek, tiltott segédeszközt 
nem vesz igénybe, 
-jó /4/, ha a tanuló nem minden tárgyból dolgozik képességeinek megfelel -
en, de jó irányú törekvései vannak, 
-változó /3/, ha a tanuló több tárgyból képességei alatt teljesít, és javításra 
való törekvést sem mutat, 
-hanyag /2/, ha a tanuló tanulmányait rendszeresen elhanyagolja.  

A szakképz évfolyamokon magatartásból és szorgalomból a tanulók nem kap-
nak osztályzatot. 
Jutalmazások és büntetések rendszerét a Szervezeti és M ködési Szabályzatban szabályoztuk.  
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3.2.4.3 A teljes kör intézményi önértékelés periódusa, módszerei és a fenn-
tartói min ségirányítási rendszerrel való kapcsolata

   
3.2.4.3.1 Az intézményi önértékelés rendszere, periódusa 

Cél: az intézmény teljes kör m ködésének, eredményeinek, fejl désének vizs-
gálata. Az önértékelés meghatározott szempontok alapján 2 illetve 3 évente rendszere-
sen elvégzend tevékenység. 
Feladat: 

 

az önértékelés területeinek azonosítása  

 

az értékelés szintjének meghatározása  

 

viszonyítási pontok meghatározása  

 

indikátorrendszer kidolgozása  

 

az értékelést végz k köre  

 

az értékelés eszközrendszere, az alkalmazott módszerek  

 

az információk feldolgozása  

 

az eredmények visszacsatolása  
A kés bbiekben a folyamatok szabályozottságára, a szervezeti kultúra szintjére és a folyama-

tos fejlesztés alkalmazásának megvalósulására is ki kell terjednie az értékelésnek.  

3.2.4.3.2 Az intézményi önértékelés módszerei: 
A pedagógusok körében

 

Az iskolai klíma vizsgálata. (évente) 
SWOT analízis: er sségek és gyengeségek, lehet ségek és veszé-
lyek feltárása.(két vagy háromévente) 

A szül k körében

 

A szül i elégedettség mérése:  
Csoportos interjú keretében szül i értekezleten minden osztályban. 
(Évente ) 
Kérd íves módszerrel minden évfolyamon. (két vagy hároméven-
te) 

A tanulók körében

 

A tanuló személyiségét és közösségi magatartását vizsgáló méré-
sek: (9. és 11. évf. ) 
Tanulói elégedettség mérése kérd íves módszerrel az osztályok-
ban. (12. évf.) 
A helyi tanterv követelményeinek teljesítését vizsgáló mérések: 
(évente) 
Minden tantárgyból egy-egy témakör lezárását követ en a köve-
telmények elsajátítását vizsgáló összegz mérést kell végezni.  
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Az önértékelés egyes elemeinek lebonyolítása az alábbi ütemterv szerint 

zajlik:  

A fenti szempontok vizsgálatát szolgáló táblák jelen szabályzat mellékle-
tében találhatók.  

3.2.4.3.3 A fenntartói min ségirányítási rendszerrel való kapcsolat  

Az intézmény önértékelési eljárása összhangban áll az önkormányzati mi-
n ségirányítási programmal, mely megvalósul a következ kben: 

 

Az intézményi önértékelés területeinek kiválasztásánál az ÖMIP a meghatá-
rozó 

 

A kiválasztott területeken és az elérend célok kijelölésekor az ÖMIP a meg-
határozó  
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3.2.4.4 Az IMIP végrehajtásának évenkénti értékelése

   
Az ellen rzés célja, hogy az intézmény alkalmazottai, tanulói, szül i közös-

sége és fenntartója képet kapjon arról a tevékenységrendszerr l, amely révén az 
intézmény folyamatosan biztosítja a szakmai célkit zések és az intézmény m -
ködésének egymáshoz való közelítését.   

3.2.4.4.1 Az értékelés tárgya  

1.1. Min ségirányítási éves munkaterv   

Az éves munkaterv végrehajtásának ellen rzése során az alábbi témák vizs-
gálata valósul meg: 

1.1.1. Az éves munkaterv f céljai 
1.1.2. Az éves mérési terv 
1.1.3. Az éves ellen rzési terv 

A fenti tervekben feladatszintig részletezett feladatokat az ellen rzési-
értékelési csoport tagjai az intézményi dokumentumok, a munkaközösség veze-
t k el zetes összefoglalóinak elemzése alapján végzik május hónap folyamán.   
Az egyes feladatok vizsgálatát egy, a munkaterv ismeretében március folyamán 
összeállított ellen rzési szempontsor alapján végzik, mely során háromfokozatú 
skálán értékelik az adott feladat teljesítésének sikerességét. A skála egyes fokai-
nak jelentése: 0=nem valósult meg, 1= részben megvalósult, 2=megvalósult. 

Az eredmények ismeretében a csoport javaslatot tesz a szükséges intézkedé-
sekre. 

A SZM májusi választmányi értekezletén részletesen ismertetjük az ellen r-
zés eredményeit, a választmány javaslatot tehet a szükséges intézkedésekre. 

A nevel testület tanévzáró tantestületi értekezletén áttekinti az értékelési 
csoport anyagát, és a szül i vélemények ismeretében meghatározza a következ 
tanévben szükséges intézkedéseket, mely alapján az intézmény vezet je elkészíti 
az intézkedési tervet, melyet az értékeléssel és az intézmény éves munkatervével 
együtt június 30-ig jóváhagyásra megküld a fenntartónak. A jóváhagyott intéz-
kedési terv az éves munkaterv része.  
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1.2. A kompetenciamérés eredményei    

Feladat Id pont Résztvev

 
Mélység 

Az intézményi eredmények 
átvétele 

Minden év 
február 28-ig 

Igazgató  

Az intézményi adatok els 
elemzése 

Minden év 
március 30-ig

 
Iskolavezetés 

Az intézményi adatok nevel -
testületi megvitatása 

Minden év 
április 30-ig 

Nevel testület 

Az eredmények ismertetetése, 
megvitatása a szül kkel 

Minden év 
május 30-ig 

Szül i munkaközösség

 
Intézményi színt adatok az egyes kompeten-
ciaterületeken, összevetés a korábbi adatokkal, 
összevetés a törvényi minimummal, döntés az 
intézkedési tervr l. 

A mérés eredményeinek rész-
letes elemzése munkaközössé-
gi  szinten 

Minden év 
május 30-ig 

Érintett munkaközös-
ségek 

Az évfolyamok, osztályok, tanulók egyéni 
teljesítményének szintje, a feladatmegoldások 
sikerességének vizsgálata, item szint vizsgálat 
intézményi és alszinteken, intézkedési terv 
készítése vagy munkatervi feladatok  meghatá-
rozása. 

A mérés eredményeinek meg-
ismertetése a tanulókkal, visz-
szacsatolás a szül knek is. 

A tanév vé-
géig 

Of, szaktanárok 
Egyéni teljesítmény és a bennfoglaló populáci-
ók adatainak megismertetése 

Az OKÉV megküldi az adatokat 

Az adatok els elemzési iskolavezetési szinten 

Minimumnak megfelel Minimumnak nem felel 
meg 

Intézkedési terv készítése Éves munkatervi feladat , intézkedés 
megfogalmazása 

Visszacsatolás a tanulóknak 

 

Nevel testületi 
megvitatás 

 

Megvitatás a szül i 
szervezettel 

 

Értékelés 

Megküldés a fenntartónak jóvá-
hagyásra 
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3.2.5 Min ségirányítási rendszer /program/ felülvizsgálata 
Nyilvánosság, felülvizsgálat  
A min ségügyi vezet az iskolavezetést minden vezet i értekezle-
ten, a tantestületet a félévzáró tantestületi értekezleten tájékoztatja a 
lezárt és folyamatban lév intézkedésekr l és fejlesztésekr l.  
A folyamatot felül kell vizsgálni vonatkozó jogszabály változása ese-
tén, valamint MINDEN TANÉV ELEJÉN. Felel s: igazgató, min ségügyi 
vezet . 
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ELLEN RZÉS 

TERÜLET mérési pont

 
módszer gyakori-

ság 
doku-

mentáció

 
felel s 

Tanulmányi munka bels ell. 
szerint ese-
tenként 

dokumen-
tum-
elemzés 

havonta     napló, 
ellen rz

 
ofi 
ig.h. 
igazgató 
m v.vez. 

Versenyeredmé-
nyek 

tanévvégi 
értékelés 

elemzés évente összesíté-
sek, jegy-
z könyve
k 

igazgató 
igh. mkv. 
m v.vez. 

Vizsgák évvége    jegyz -
könyv 

igazgató 
ig.h. 
m v.vez. 

Magatartás folyamatos 
osztályozó 
értekezlet 

óralátoga-
tás 
megbeszé-
lés 

folyamatos

 

félévente    
feljegyzés

 

feljegyzés

 

igazgató 
ig.h. 
m v.vez. 

Szorgalom folyamatos 
osztályozó 
értekezlet 

óralátoga-
tás 
megbeszé-
lés 

folyamatos

 

félévente    
feljegyzés

 

feljegyzés

 

igazgató 
ig.h. 
m v.vez. 

Fegyelmi ügyek esetenként dokumen-
tum-
elemzés 
megbeszé-
lés 

esetenként jegyz -
könyv 

igh. 
m v.vez. 

Jutalmazások (mo-
tiváció) 

munkaterv 
szerinti 

óralátoga-
tás doku-
mentum-
elemzés  

rendszeres feljegyzés

 

napló 
igazgató 
ig.h., mkv 
m v.vez. 

Bels mérések tanmenet 
szerint 10. 
év végén 

dokumen-
tum-
elemzés  

folyamatos

 

évente 
napló 
jegyz -
könyv 

ig.h. 
m v.vez. 

T
A

N
U

L
Ó

K

 

Küls mérések esetenként írásbeli esetenként jegyz -
könyv 

ig.h. 
m v.vez. 
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ELLEN RZÉS 

 
TERÜLET mérési pont módszer gyakori-

ság 
dokumen-

táció 
felel s 

Tanmenet, 
program  

IX. 10. dokumen-
tum-elemzés 

évente tanmenet ig.h. 
m v.vez. 

Tankönyv, 
taneszköz    

IX. 15., 
II. 15. 

dokumen-
tum-elemzés 
megbeszélés 

félévente rendelések, 
leltári 
jegyz -
könyv 

ig.h. 
m v.vez. 

Of , munka-
közös-
ségvezet i te-
vékenység 

munkaterv 
szerint   

óralátogatás 
dok.-elemzés 
megbeszélés 

munkaterv 
szerint 

feljegyzés igazgató 
ig.h. 
. 

Pedagógusok 
munkája   

munkaterv 
szerint 

óralátogatás 
dokumen-
tum-elemzés 

munkaterv 
szerint 

feljegyzés 
napló 

igazgató 
ig.h. mkv. 
m v.vez. 

 
P
E
D
A
G
Ó
G
U
S
O
K

 

Munkaközös-
ségi szakmai 
munka 

munkaterv 
szerint 

óralátogatás 
iskolai elem-
zés 
beszélgetés 

munkaterv 
szerint 

napló 
feljegyzés 

igazgató 
ig.h. 
m v.vez. 

Házirend folyamatos iskolabejárás 
óralátogatás 
dokumen-
tum-elemzés  

folyamatos

 

feljegyzés igazgató 
ig.h. 

Ügyeleti rend-
szer 

folyamatos dokumentum-
elemzés 
beszámolta-
tás  

folyamatos

 

feljegyzés igazgató 
ig.h.  

SZMSZ, Peda-
gógiai Prog-
ram végrehaj-
tása 

ig. utasítás 
szerint 

jogszabály és 
dokumentum 
elemzés 

2 évente feljegyzés igazgató  

   

I 
S
K
O
L
A

 

Comenius 
2000 I. modell 

folyamatsza-
bályozás sze-
rint 

irányított ön-
értékelés 

igazgatói 
ciklus 3.-5. 
éve 

jegyz -
könyv 

min ség-
ügyi vezet
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ÉRTÉKELÉS 

TERÜLET mérési 
pont 

módszer gyakoriság

 
dokumen-

táció 
felel s 

Tanulmányi mun-
ka 

folyamatos 
tanmenet 
szerinti fél-
év, évvége 

szóbeli  
írásbeli    

eseti tanme-
net szerinti, 
félévente 

ellen rz , 
napló, bi-
zonyítvány

 
szaktanár

 

Versenyeredmé-
nyek 

versenyek írásbeli, 
szóbeli, 
gyakorlati   

évente jegyz -
könyv 

szaktanár

 

Vizsgák vizsga írásbeli, 
szóbeli, 
gyakorlati   

évente jegyz -
könyv 

vizsgázta-
tó 

Magatartás félév, év-
vége 

önértékelés 
megbeszé-
lés  

félévente napló osztály-
f nök 

Szorgalom félév, év-
vége 

önértékelés

 

megbeszé-
lés  

félévente napló osztály-
f nök 

Fegyelmi ügyek félév, év-
vége 

megbeszé-
lés  

félévente jegyz -
könyv 

igazgató 

Jutalmazások (mo-
tiváció) 

félév, 
évvége 

önértékelés

 

dokumen-
tum- 
elemzés  

félévente jegyz -
könyv 

igazgató, 

 

ig. h. 
m v.vez. 

Bels mérések tanmenet 
szerint 10. 
év végén  

írásbeli 
szóbeli 

rendszeres 
évente 

napló 
jegyz -
könyv 

szaktanár 
munka-
köz. vez. 
m v.vez. 

T
A

N
U

L
Ó

K

 

Küls mérések esetenként írásbeli  eseti jegyz -
könyv 

ig. h. 
m v.vez. 
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ÉRTÉKELÉS 

 
TERÜLET   

mérési 
pont 

módszer gyakori-
ság 

dokumentá-
ció 

felel s 

Tanmenet, prog-
ram 

félév 
évvége   

beszámoló félévente jegyz könyv Igazgató 
m v.vez. 
ig.h. 

Tankönyv, tanesz-
köz 

félév 
évvége    

beszámoló félévente jegyz könyv Igazgató 
m v.vez. 
ig.h 

Ofi, 
munkaközösségve
zet i tevékenység 

félév 
évvége   

beszámoló félévente jegyz könyv Igazgató 
Ig.h. 

Pedagógusok 
munkája 

félév 
évvége 

beszélge-
tés, 
dokumen-
tum-
elemzés  

félévente feljegyzések igazgató 

PE
D

A
G

Ó
G

U
SO

K

 

Munkaközösségi 
szakmai munka   

tanév vé-
ge 

önértékelés

 

évente jegyz könyv igazgató 
ig.h. 
m v.vez. 

Házirend évente beszámoló évente jegyz könyv  igazgató 

Ügyeleti rendszer évente   beszámoló évente jegyz könyv  Igazgató 
Ig.h  

SZMSZ, Pedagó-
giai Program vég-
rehajtása 

2 évente beszámoló 2 évente jegyz könyv igazgató 

IS
K

O
L

A

 

Comenius 2000 I. 
modell 

folyamat-
szabályo-
zás sze-
rint  

Com.I sze-
rint. 

igazgatói 
ciklus 3.-5. 
éve 

jegyz könyv min ség-
ügyi ve-
zet
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3.2.6 Dokumentumok kezelése  

Adminisztráció 
Az intézmény dokumentációs rendjét a Dokumentumok kezelése folyamatleírás 
tartalmazza. Az egyes folyamatokban keletkezett bizonylatok, feljegyzések ke-
zelésének, tárolásának rendjét a folyamatleírásban található dokumentumok ke-
zelése táblázat rögzíti. 
A beérkez és kimen iratok kezelésének illetve irattározásának rendjét az irat-
kezelési szabályzat tartalmazza.      

Mellékletek:  

Az alkalmazotti értekezlet jegyz könyve  

Véleményezések, javaslatok, egyeztetések jegyz könyve  

A fenntartói jóváhagyás dokumentumai / jegyz könyv, határozat /  

A kisebbségi önkormányzat egyetértésének dokumentuma  

A kapcsolódó /hivatkozó / dokumentumok listája  

A min ségfejlesztési dokumentumok kezelése  

Teljesítményértékel lapok 


