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AZ  I N T É Z M É N Y  B E M U T A T Á S A 
 
• Intézményünk általános iskola, amelynek alapvető feladata a tanköteles korú 

gyermekek 1-8 évfolyamon történő alapfokú oktatása, nevelése, az általános 
műveltség megalapozása annak érdekében, hogy minden tanuló teljesítse az adott 
évfolyam végére előírt követelményszintet, ill. a 8. évfolyam végére teljesüljenek az 
intézmény nevelési-oktatási céljai, feladatai, követelményei. 

 
• Feladatunknak tartjuk, hogy a mi intézményünkben testileg erősödjenek a gyerekek, 

szellemileg gyarapodjanak, jól érezzék magukat, s a tanáraikban biztonságot 
kapjanak. 

 
• Nagy feladatunk, hogy megtanítsuk tanulóinkat a szorgalom tiszteletére.  
 
• Egyre több tanulónknál inog meg a szociális háttér, ezért azon munkálkodunk közös 

erővel, hogy iskolánk gyermekszerető, nevelő munkájára igényes intézmény legyen. 
• Ennek érdekében fokozottan foglalkozunk a gyermekvédelemmel, a hátrányos 

helyzetű, nehezen nevelhető gyerekekkel úgy a napköziben, mint az évfolyamonkénti 
korrepetálásokon. A hátrányokkal induló tanulók támogatása mellett kiemelkedő 
helyet foglal el az óratervünkben a tehetséggondozás. 

 
• Az iskola vezetése és a tantestület minden erejével azon dolgozik, hogy a törteli 

gyerekek megtalálják a tudás értelmét, szeressenek tanulni itt a helyi iskolánkban. Ez 
a legfontosabb célkitűzés, ez számunkra a kijelölt út. 
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1.1 Küldetésnyilatkozat 
1.1.1 Mottónk: 

 
•  „Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, meg tanulnak türelmesnek 

lenni. 
• Ha a gyerekek bátorítva élnek, meg tanulnak bizalommal lenni. 
• Ha a gyerekek megdicsérve élnek, megtanulják az igazságot. 
• Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, meg tanulnak hinni. 
• Ha a gyerekek hitelesen élnek, meg tanulják mit jelent szeretni. 
• Ha a gyerekek elfogadva, barátságban élnek, megtanulják a szeretetet 

megkeresni a világban.” 
 

Doroti Korts: „Egy élet a kezedben” című művéből 
 

1.1.2 Nevelési alapelveink: 
 
• Önállóság, öntevékenység, motiváció, alkotó részvétel a tanulásban 
• A műveltség megszerzésének kívánalma, továbbtanulási aspirációk, 

folyamatos önművelés (permanens tanulás) 
• Nyitottság az újra, rugalmasság, kreativitás, leleményesség, tolerancia, 

kockázatvállalás 
• Autonómia, önelfogadás, önértékelés 
• Fegyelmezett, kitartó tanulás 
• A gondolkodás, a problémamegoldás előtérbe állítása a viszonylag 

egyszerűbb, mechanikusabb tanulással szemben 
• Kooperáció másokkal, együttműködési készség 
 
Mindezeket változatos tevékenységrendszerben valósítjuk meg, amely 
diákjainknak tág teret ad a képességeik kipróbálására, kibontakoztatására, a 
tehetséges tanulóknak az érvényesülésre, a lemaradóknak a felzárkózásra. 
Mindezekhez olyan légkört igyekszünk teremteni, ahol a gyermek és felnőtt 
jól érzi magát, amelyben életre való útravalót, sokoldalú és stabil tudást 
kapnak a gyerekek. 
Ebben a munkában a legfontosabb szövetségeseink a szülők és a fenntartó 
önkormányzat. 

 4 
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1.2 Az iskola rövid története 
A törteli iskolák 1948-ban történt államosításával létrejött egységes állami 
általános iskola jogelődjei: az egykori római katolikus, a református és a három 
külterületi, községi elemi népiskolák voltak. 

A legrégebbi, több mint 200 éves múltra, a római katolikus népiskola tekint vissza, 
melynek alapjait 1810. május 12-én rakták le.  

Az iskola jelenlegi épületét 1928-ban kezdték építeni és még 1929-ben Klebersberg 
Kúnó közoktatásügyi miniszter működése alatt el is készült. 

1960. október 2-án adták át rendeltetésének az új József Attila úton épült iskolát, a 
külterületi iskolák pedig sorra becsukták kapuikat. 

1995. október 23-án pedig átadásra került iskolánk új sportcsarnoka, amely az 
egész község sport életét kiszolgálja. 

További részletes iskolatörténet a következő irodalmakban található: 
 Striczky György: Törtel krónikája 
 Kristó László: Törtel község krónikája 1944-1974-ig 
 Rimóczi Józsefné: A Törteli Általános Iskola története 1945-től napjainkig 
 
Az irodalom található: Községi Könyvtár 
 Általános Iskola igazgatói iroda 
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Minőségirányítási program 

1.3 Erősségek 
Nyitott önértékelés alapján (SWOT analízis) 
 

 Erősségek  Lehetőségek  
1. Számítógéppark, informatikai 

oktatás 
15 Helyi hagyományok teremtése 19 

2. Sportcsarnok 14 Több szaktanterem 
létrehozása 

16 

3. Pozitív visszajelzések a 
középiskolákból 

14 Eddigi eredmények, erősségek 
magasabb szintre emelése 

16 

4. Nívós ünnepélyek 14 Napközis fejlesztés 11 
5. Tehetséggondozás 13 Tárgyi eszközök, szemléltető 

eszközök fejlesztése 
11 

6. Lelkiismeretes, szakképzett 
nevelők 

8 Könyvtár bővítése 10 

7. Táncoktatás 7 Szakkörök jobb kihasználása 10 
8. Csoportbontás 7 Pályázatokkal további 

lehetőségek keresése, helyi 
pályázatok 

5 

9. Gyermekközpontú pedagógia 5 Felzárkóztatás erősítése 5 
10. Nyelvoktatás és informatika az 

alsó tagozaton 
5 Felnőtt képzés szélesítése, 5 

11. Jó kapcsolat a fenntartóval 5 DÖK aktívabbá tétele 5 
12. A vezetőség pozitív hozzáállása 

a tantestülethez 
5 Szorosabb kapcsolat a 

művelődési házzal 
4 

13. Stabil munkaerő állomány 4 Szakképesítések további 
kihasználása 

3 

14. Pályázatok készítése 4 Sportudvar, szabadidő park 
kialakítása 

3 

15. Munkaközösségek összehangolt 
munkája 

4 Továbbképzések, 
tapasztalatcserék a környező 
iskolákkal ill. helyben 

3 

16. Igényes büfé 4 Szülő-iskola kapcsolatának 
fejlesztése 

3 

17. A nevelők szakmai 
felkészültsége 

3 Az iskola külső képének további 
alakítása 

2 

18. Felzárkóztatás 2 Tehetséggondozás 
kiscsoportokban, versenyeztetés 
elősegítése 

2 

19. A tantermek kultúrált állapota 2 További számítógépek 
beszerzése, képzés 

2 

20. Az iskola nyitottsága 2 Sporttevékenységek fejlesztése 2 
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2  FE N N T A R T Ó I  M I NŐS É G P O L I T I K A   
2.1 Fenntartói elvárások, és ezekhez kapcsolódó intézményi feladatok 

 
Feladatok Sikerkritériumok 

várható 
eredmények 

Módszerek, 
eljárások 

Felelősök, 
közreműködők 

Megvalósítás 
időszaka, 
gyakorisága, 
határidő 

A keret-tantervek 
felhasználásával 
készített 
Pedagógiai 
Program jogszabály 
szerinti bevezetése, 
későbbi 
beválásának 
folyamatos 
figyelemmel 
kisérése 

Tudatos tervezés 
tantárgyi 
követelményeknek 
való megfelelés 

Tervezés éves 
lebontásban; 
Ellenőrzés, 
Értékelés 

Igazgató, 
Igazgató-
helyettesek 
munkaközösség 
vezetők, 
Szaktanárok 

Tanév kezdése 
előtt 

Az oktatás 
tartalmának és 
kínálatának 
fejlesztése 

Az informatikai és 
idegen nyelvi 
oktatás további 
fejlesztése 
Változó 
elvárásoknak való 
megfelelés, 
alkalmazkodás, 
integrált nevelés 
alkalmazása 

Innovációs 
programok,  
Megfelelő 
szakirányú 
végzettség, 
Új oktatási 
módszerek 
alkalmazása 

Munkaközösség 
Szaktanárok, 
Tanítók 

Folyamatosan 

Kommunikációs 
alapkészségek, 
értelmi, szociális 
képességek 
fejlesztése 

Továbbhaladáshoz 
szükséges 
alapismeretek, 
alapkészségek 
megfelelő szintű 
alkalmazása 

Tanulási 
módszerek 
tanítása; 
Csoportbontásb
an történő 
oktatás. 

Tanítók,  
Napközis 
nevelők, 
Szaktanárok 

Folyamatosan 

Tehetségekkel és a 
hátrányos 
helyzetűekkel való 
egyen-rangú 
törődés 

Egyéni tanulási út 
meghatározása 
Versenyeken 
eredményes 
szereplés 

Differenciált, 
egyéni 
személyiség és 
készségfejleszté
s Tanórán és 
tanórán kívül - 
Szakkörök, 
Önképzőkörök 

Osztályfőnökök, 
Szaktanárok, 
Napközis 
nevelők 

Év közben 
folyamatosan,  
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Feladatok Sikerkritériumok 

várható 
eredmények 

Módszerek, 
eljárások 

Felelősök, 
közreműködők 

Megvalósítás 
időszaka, 
gyakorisága, 
határidő 

Az esély-
egyenlőséget, 
esélyteremtést 
segítő, biztosító 
oktatási, nevelési 
módszerek 
alkalmazása 

Egyéni bánásmód 
elvének 
érvényesítése 
Nevelőtestületi 
egységes elv 
érvényesülése 

Motivációs 
jellegű 
felzárkóztató 
foglalkozások 

Pedagógus 
közösség 

Tanév folyamán

Tankötelezettség 
teljesítése 

Tanulói 
továbbhaladás, 
biztosított;  

A gyengébb 
képességűek 
egyéni 
fejlesztése 

Igazgató, 
igazgatóhelyette
sek 

Folyamatosan 

Napközbeni, 
napközis ellátás 
biztosítása 

Nincsenek 
csellengő 
gyermekek,  
A másnapi 
tanórákra 
biztosított a 
felkészülés 

Együttműködés 
a 
közművelődési 
intézmény 
munkatársaival: 
a szabadidő 
hasznos 
eltöltése 
érdekében 

Napközis 
nevelők, 
Osztályfőnökök, 
Szabadidő-
szervező, 
Könyvtáros 
tanár, 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 

Tanév 
folyamán,  

Pályaorientáció, 
pálya-választás 
segítése  

Tanulók, szülők 
naprakész 
információkat 
kapnak a 
lehetőségekről az 
egyéni életpálya 
tervezéséhez, és az 
azzal összefüggő 
továbbtanulási 
döntéshez  

Intézmény 
együttműködése 
Pályaválasztási 
tanácsadó; 
Önismereti 
tesztek, 
Iskolalátogatáso
k 
Továbbtanulási 
orvosi vizsgálat 

Osztályfőnökök, 
Iskolai pálya-
választási 
felelős 

Folyamatosan, 
5-8-ig minden 
évfolyamon  

Nevelési feladatok 
teljesítése a 
pedagógiai 
programban 
foglaltak szerint 

Egészséges 
életmód, 
Közösségi tanulói 
tevékenységek, 
Szociális 
érzékenység, 
Magatartás és 
viselkedéskultúra 
alkalmazása a 
mindennapi 
életben is szokássá 
válik. 

Mindennapos 
testmozgás,  
Diák-
önkormányzati 
tevékenységek 
Iskolaegészség-
ügyi ellátás 
megszervezése 
Közéletiségre 
nevelés a diák 
önkormányzat 
munkájában 

Igazgatók, 
Nevelőtestület, 
Szülői munka-
közösség, 
Patronálói 
közösség,  
Védőnők  

Folyamatosan 
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Feladatok Sikerkritériumok 

várható eredmények 
Módszerek, 
eljárások 

Felelősök, 
közreműködők 

Megvalósítás 
időszaka, 
gyakorisága, 
határidő 

A 
társadalmilag 
hátrányos 
helyzetű 
fiatalokkal, és 
a különleges 
ellátást igénylő 
tanulókkal való 
foglalkozás 

Biztosított a 
képzésük, 
fejlesztésük.  
A gyerekek a 
folyamatos 
fejlesztések 
eredményeként 
igény esetén 
bejutnak a 
középfokú oktatási 
intézményekbe. 

Hátránykompenz
áció. 
Fejlesztésüket 
szolgáló speciális 
programok 
alkalmazása. 
Együttműködés a 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 
munkatársával 
Logopédiai 
ellátás, 
Gyógytestnev. 
biztosítása. 

Gyermek- és 
ifjúságvédelmi 
felelős, 
Osztályfőnökök 
Szülők 

Tanév 
folyamán, 
igény szerint 
nyári szünetben 
is 

Az etnikai 
kisebbség 
oktatása, a 
cigány tanulók 
hátrányos 
szociális, 
kulturális 
helyzetének 
csökkentése 

Esélyegyenlőség 
lehetőségének 
megteremtése.  
Felkészítés a 
továbbtanulásra, 
Továbbtanulásuk 
kiszélesítése, 
szorgalmazása. 

Integrált oktatás 
szorgalmazása;  

Igazgatóhelyettese
k, Osztályfőnökök, 
Napközis nevelők, 
Szaktanárok 

Folyamatosan 

Tantárgyi 
értékelés 
iskolai 
rendszerének 
felülvizsgálata, 
korrekciója 

Nevelőtestület által 
közösen kidolgozott 
és elfogadott 
követelmény-
rendszer 

Tantárgyak 
követelmény-
rendszere, a 
közoktatási 
törvény alapján 

Igazgató, 
Szaktanárok, 
Tanítók 

Tanévkezdés 
előtt 

A humán 
erőforrás újabb 
hosszútávú 
tervének 
elkészítése 

Pedagógusok 
kompetenciájának 
növekedése, 
megfelelő szakos 
ellátottság, pl: a 
különleges ellátást 
igénylőkkel és a 
hátrányos 
helyzetűek 
fejlesztésével 
foglalkozóknál. 

Továbbképzési 
terv, beiskolázási 
terv. 
Gyógypedagógus
logopédus, 
fejlesztőpedagó-
gus.  
Jelentkezés, 
elfogadás, 
szükség szerint. 

Igazgató 277/1997 
(XII.22) 
Kormányrende-
let 
szerint 
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Feladatok Sikerkritériumok 

várható eredmények
Módszerek, 
eljárások 

Felelősök, 
közreműködők 

Megvalósítás 
időszaka, 
gyakorisága, 
határidő 

A taneszköz-
ellátottság 
fejlesztése 

Az ellátottság 
közelíti a 
rendeletnek való 
megfelelést 

Taneszköz-
ellátottság 
áttekintése 
Pályázatírás 

Igazgató, 
Munkaközösség-
vezetők 

Tanév kezdés 
előtt 

Az intézmény-
értékelési, 
minőségirányí-
tási rendszer 
stratégiájának 
lebontása 

Társadalmi, 
szakmai 
kapcsolatok 
szélesednek 

Nevelési 
területek 
számbavétele - 
Prioritások 
állítása 

Minőségi kör, 
Partnerek 
képviselői 

Tanév elején 

Kapcsolattartá
s a szülőkkel, 
fenntartóval, 
partnerekkel 

Egységes szemlélet 
alakul ki a szülői 
ház és iskola között 

Szülői 
értekezletek, 
Fogadóórák, 
Családlátogatás, 
Szülői fórumok 

Igazgató helyettes, 
Szülői 
munkaközösség 
vezető, 
Osztályfőnökök, 
Tanítók, 
Szaktanárok 

Tanévben 
folyamatosan 

Hatékony 
gazdálkodás; 
Osztálylétszá
mok 
kialakítása; 
férőhely-
kihasználtság 
tekintetében 

Törvény szerinti 
osztálylétszámok,  
férőhely-
kihasználtsága 
optimálisan 

Statisztikai 
adatok elemzése, 
előrejelzések 
Évenkénti 
felülvizsgálata.  

Igazgató, 
Gazdaságvezető,  

Beiskolázás 
időszaka, 
minden év 
októbere 

Az intézményi 
minőségirányít
ási rendszer 
kidolgozása, a 
program 
elkészítése 

Az elkészült 
program koherens 
az önkormányzati 
minőségirányítási 
programmal. Ez 
alapján működik az 
intézmény 
minőségfejlesztési 
rendszere. 

Helyzetértékelés, 
Stratégiai cél, 
feladat- és 
időterv, 
Ellenőrzési, 
mérés-értékelési 
rendszer. 
Fejlesztési 
mutatók, 
Partnerek 
elégedettség. 
 

Intézményvezető, 
Minőségi kör 
vezetője, tagjai 

2004. június 
30. 

Nevelési 
pedagógiai 
program 
felülvizsgálata 

A kitűzött célokhoz 
közelít a 
mindennapi nevelő-
oktató munka 

Eredményesség 
és hatékonyság 
vizsg. 
Ellenőrzés, 
Értékelés 

Intézményvezető, 
Pedagógusok 

2005. június 
30-ig 
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2.2 A közoktatás rendszerét érintő más ágazatokkal való kapcsolat 
2.2.1 Közművelődés ágazatával való kapcsolat 

Együttműködés tartalma:  
• A gyermekek, fiatalok napközbeni, szünidei ellátása 
• A szabadidejük hasznos eltöltésének biztosítása, szervezése - 

művelődési házban, könyvtárban. Legfontosabb cél, hogy a 
gyermek, fiatal védett környezetben van, szakemberekkel - drog, 
ital, cigaretta nélkül - hasznosan tölti el szabadidejét, 

• A könyvtár szerepe is fontos - az önálló ismeretszerzés 
gyakorlásánál, szabadidő hasznos eltöltésében. 

Kapcsolódási pontok: 
• A művelődési ház, könyvtár azokat a pontokat vállalják fel, 

amelyeket az iskola már nem tud, a gyermekek, fiatalok napközbeni 
ellátásában, szabadidő hasznos, biztonságos eltöltésében vállalni. 

• Az óvoda, iskola a nagyobb rendezvényeit a község számára 
nyitottan tartja. 

• Az oktatás számít a könyvtárra: tanulói gyűjtő- kutatómunkák, 
kötelező - ajánlott olvasmányok; tanulmányi versenyekre való 
felkészülés; tanulói pályázatok készítése. 

• Az iskolák az új tervek, munkaformák indításánál 
értesítsék/tájékoztassák a könyvtárat, hogy az ezekhez kapcsolódó 
anyagokat, irodalmat be tudják szerezni. 

Együttműködés módja, a kapcsolattartás lehetősége:  
• Egymás kölcsönös megkeresése, a tevékenységformák, időpontok, 

témák megbeszélése, éves intézményi munkatervben a konkrét 
formák és időpontok rögzítése. 

• Az iskola igazgatója, a közművelődési intézmény vezetőjével a 
fenntartó koordinálásával tartják a kapcsolatot. 

Az együttműködés dokumentálásának módja: 
• Ütemterv készítés a kapcsolattartásról, az események dátumairól 

(évente). 
• Felelős személyek tevékenységéről, az együttműködés eseményeiről 

beszámolás készítése (évente). 
• Partneri visszajelzések alapján az igények és elégedettség vizsgálata 

(kérdőív, kétévente) 

2.2.2 Munkaerő-gazdálkodási ágazattal való kapcsolat 

Együttműködés tartalma: 
• Az önkormányzat képviselő-testülete határozza meg a közoktatási 

intézményben dolgozók létszámát, írja ki az intézmény igazgatói 
pályázatát, a humánerőforrás-fejlesztésének módját. 

• Kapcsolódási pontok: 
• Racionális munkaerő-gazdálkodás a közoktatási intézményekben a 

megfelelő képzettség megszerzése érdekében 
Az együttműködés dokumentálásának módja: 

• Ütemterv készítés a kapcsolattartásról, az események dátumairól. 
• Felelős személyek tevékenységéről, az együttműködés eseményeiről 

beszámoló. 
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2.2.3 Egészségügyi ágazattal való kapcsolat 

Együttműködés tartalma: 
• A rendszeres egészségügyi ellátás megszervezésének, 

működtetésének segítése az óvodában, a tankötelezettség végéig az 
általános iskolában a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. számú 
melléklete; valamint a Kt. 41.§ (5.) bekezdése alapján. A különleges 
bánásmódot igénylő gyermekek érdekében az intézményekben 
megbízott felelőssel rendszeres kapcsolattartás. Az egyéni ellátást 
igénylők nyilvántartása, folyamatos segítése, a szülők tájékoztatása. 

 
Tevékenységi formák, területek, együttműködés módja, 
kapcsolattartás lehetőségei: 

• Éves ütemterv készítése az egészségügyi vizsgálatokról (időpont, 
korosztály, vizsgálat célja, védőoltások; mi a feladata a védőnőnek, 
óvodának, iskolának). 

• Éves gondozási terv készítése. 
• 8. évfolyamos tanulók továbbtanulás előtti vizsgálata. 

Kapcsolattartók: 
• Iskolaorvos, iskola-fogorvos, tüdőszűrést végző, védőnő, nevelési, 

oktatási intézmény vezetője. 
• Az egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

koordinálása, jelzőrendszer működtetése. 
A dokumentálás módja 

• Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997 (IX. 3.) NM 
rendelet vonatkozó rendelkezései szerint. 

2.2.4 Gyermek- és ifjúságvédelemmel való kapcsolat 

Együttműködés tartalma: 
• A gyermek- és ifjúságvédelmi rendszer működtetése  
• Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (térítési díj, 

tankönyvtámogatás)  törvényi szabályozásának megfelelően. 
• Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek feltérképezése, 

nyilvántartása a fokozottabb gondoskodás, segítés érdekében. 
• Az intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei törvényes, 

jogszerű munkája. 
Kapcsolódási pontok: 

• A polgármesteri hivatal intézi a szociális segélyeket, amelyre 
listákat az intézmények vezetői, gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelősei adnak le. 

• A segítségre, támogatásra szoruló családok, gyermekek, fiatalok 
életkörülményeinek javítása. 

• A szociális háló kiterjesztése. 
Együttműködés módja, kapcsolattartás lehetőségei: 

• Közcélú munkát végző segélyezett dolgozó az óvodában segíti az 
óvoda munkáját (udvari, kerti munka, karbantartás). 

• Munkacsoport(ok) működtetése a gyermekek, fiatalok érdekében, 
bevonva a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök mellett, a fenntartó 
gyámügyi előadóját, szociális ügyintézőjét, családsegítő 
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munkatársát, a rendőrségtől az ifjúsági megbízottat, a gyermek- és 
ifjúságvédelmi előadót és a védőnőket. 

Együttműködés dokumentálásának módja: 
• Egy olyan komplex adatbázis elkészítése, karbantartása, amelyből 

folyamatosan kigyűjthető és felhasználható a gyermek és 
ifjúságvédelemmel kapcsolatos segítség fajtája, a felelős(ök) 
szervezete, személye, és a nyomon követés módja. 

2.2.5 Szociálpolitikai ágazattal való kapcsolat 

Együttműködés tartalma: 
• A gyermekek, tanulók egyenlő esélyeinek biztosítása - szociális 

háló kiterjesztése. 
• Minden gyermek járjon óvodába, tankötelességét a legmegfelelőbb 

helyen szükséges biztosítani; az iskolaköteles korosztály minden 
tagja legyen az intézmény tanulója. 

• A roma kisebbség lehetőség szerint minden tagja szerezzen 
általános iskolai bizonyítványt, tanulási kudarcok, devianciák és 
anyagi nehézségek miatt ne legyen az iskolarendszert elhagyó 
tanuló. 

Kapcsolódási pontok: 
• Az érintett szervezetek képviselőinek: intézmény igazgatója, 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, hivatal ügyintézői, 
képviselők az érintett gyermekek, tanulók fejlődésének lehetőségét 
saját területükön biztosítják. 

Együttműködés módja, kapcsolattartás lehetősége: 
• A szociális ellátórendszer működtetése - az előzőekben leírt 

személyek, szervezetek, intézmények állandó, tudatos 
kapcsolattartása. 

• Munkacsoport működtetése: megelőzendő az iskolából való 
lemorzsolódás, óvodából, iskolából való kimaradás. 

• A szociális és a gyermekjóléti szolgálat valamint az oktatási 
intézmény együttműködési rendjének koordinálása. 

Együttműködés dokumentálásának módja: 
• Az információs rendszer kialakítása - a tervezhető kapcsolódási 

pontok, kapcsolattartás, dátum szerinti, eredményesség szerinti 
dokumentálása 

• Egységes adatközlési rendszer kialakítása, így a fenntartói 
koordináció is eredményesebb; pontos nyilvántartásokkal, 
dokumentált nyomon követéssel nem marad ki egy olyan gyermek, 
fiatal sem, akit be kell vonni ebbe a rendszerbe. 

2.3 A környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok:  
2.3.1 Az intézmények feladata: 

• a környezettudatos magatartás kialakítása és a környezetért felelős 
életvitel kialakítása, 

• a tanuló ismerje környezetét, legyen képes értelmezni a környezete 
jelzéseit, 

• felelősséggel találjon válaszokat, 
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• megfelelően cselekedjék, 
• a lakóhely, az óvoda, az iskola közvetlen környezete, a község 

fejlesztési koncepciójával ismerkedjen meg, segítsen ennek 
végrehajtásában. 

2.3.2 A környezeti nevelés színterei 

• tananyag része legyen, 
• környezetnevelési programok szervezése: 

 szakköri tevékenység, 
 vetélkedők, pályázatok, 
 kiállítások rendezése, 
 tanulmányi kirándulások, 
 terepgyakorlatok, 
 környezetvédelemmel foglalkozó intézmények látogatása, 
 községi tevékenységekhez való kapcsolódás. 

2.3.3 Kapcsolódási pontok: 
 szelektív hulladékgyűjtés, papírgyűjtési akciók szervezése, 
 zöldterületek gondozásában való közreműködés, 
 parkok, játszóterek gondozásában való segítség, 
 „Föld Napja” alkalmából szervezett növénytelepítési, 

parkosítási akcióban való részvétel, 
 pályázatokon való részvétel. 

3  
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MI NŐS É G P O L I T I K A 
3.1 Az intézmény oktatási-nevelési irányai 

• A képességfejlesztés során differenciált fejlesztés, segítségnyújtás 
• Kiemelt hangsúlyt kap iskolánkban a magyar nyelv és irodalom, a matematika, 

az informatika és az idegen nyelv /angol, német/ tanítása 
• A tanulók felkészítése a továbbtanulásra 
• A hátrányos és veszélyeztetett gyerekekkel való törődés 
• A tanulók életkori sajátosságuknak megfelelő fejlődés (fizikailag, szellemileg) 
• A gyerekek pozitív személyiség jegyeinek gazdagítása 
• Az általános emberi értékek, társadalmi normák tiszteletben tartása, elsajátítása 
• Szabadidős tevékenységként támogatjuk a sportot, különös hangsúlyt 

helyezünk az egészség megőrzésére 
• Nagyon fontos számunkra az iskola értékeinek megőrzése, az intézményünk 

kapcsolatainak gyarapítása, javítása, a hagyományok ápolása 
 

3.2 Nevelési elvek 
• Nevelési elvünk, hogy diákjaink személyisége helyes irányba fejlődjön, 

alakuljon. E munka során egyes tulajdonságokat erősíteni kell, míg másokat 
lefaragni, helyére tenni. Minden gyermekben más értéket kell felfedezni, mást 
kell kibontani. Így az általános emberi értékeken túl, mindig szem előtt kell 
tartani a csak arra a gyerekre jellemző értékeket is. 

 
•  Elvünk, hogy ne romboljuk le a gyerekben a szépet, a jóba vetett bizalmat, 

játékos kedvét, azt a képességét, hogy tud csodálni. Mindezt természetesen az 
iskola csak a szülőkkel teljes összhangban tudja elérni.  

 
• Nevelésünk során a tanulókat rá kell szoktatni a rendezett, fegyelmezett életre, 

arra, hogy tetteiknek következményei vannak. 
 
• Sok mindenre meg kell tanítani a gyermekeinket, hogy tudják mi az érték, 

becsüljék, tiszteljék azt: meg kell tanítani a tanulóinkat, az ocsút elválasztani a 
tiszta búzától. Célunk olyan értékek közvetítése illetve megerősítése, amelyek 
egyrészt a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, másrészt a 
tanulói és intézményi közösségben történő tevékenységet követően a családra, a 
szűkebb és tágabb társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorol. 

 
• A diákok nevelése felelős, örök életre szóló feladat. A gyerekek nevelése 

elképzelhetetlen a szeretet, az adás vágya és az empátia nélkül. Meg kell érezni, 
melyik diáknak van éppen szüksége szerető beszélgetésre, és melyiknek 
határozott szigorra. A megalázást viszont minden esetben kerülni kell. Ezt a 
munkát azonban a gyermek és családja minél jobb megismerésével lehet 
lelkiismeretesen elvégezni. 
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• A pedagógus minden pillanatban értéket közvetít. A tanár élete összhangban 

kell, hogy álljon az általa és az iskola által képviselt értékekkel. Ezért fontos, 
hogy minden pedagógus pontos, fegyelmezett munkát végezzen. Alakítsa ki a 
tanulókban következetes neveléssel a belső igényt a szépre, jóra, igazra. 

 
• Neveljük a tanulóinkat magyarságtudatra, aki ezt elveszíti, vagy akiben ez nem 

alakul ki, az gyökértelen lesz, sok fontos emberformáló értéktől foszttatik meg. 
Szeretni kell kultúránkat, s ezt, ahogy ez már szépen alakul is iskolánkban 
életformává kell tenni. Ma sok jó kezdeményezés van, ezt tovább kell vinni, 
meg kell ismertetni népi, paraszti kultúránkat tanulóinkkal, s ebben a 
folyamatban megtartani iskolánkat táncházak, népitánc-szakkörök, 
népdalkörök, énekversenyek, kézműves foglalkozások szervezésével. 
Rajzszakkör  

 
• A neveléshez tartozik a testi nevelés is, hiszen az ókortól kezdve irányadó az 

európai kultúrában az „Ép testben ép lélek!” elve. Ezt a XXI. század nyelvén 
így fogalmazhatjuk meg: „Szellemmel, erkölccsel, erővel!”  

 
• Az iskolai testnevelésünk célja, hogy tanulóinknak legyen a fegyelmezett, belső 

önneveléssel és erőfeszítéssel alakított életvezetése.  
 
• További cél a hathatós küzdelem az ifjúkori tespedés, ernyedtség, szétszórtság, 

elkényelmesedés ellen.  
 
• A testnevelésen kívül beszélnünk kell az egészséges táplálkozásról, az 

öltözködésről, a dohányzásról, az alkohol ártalmairól, a betegségek 
megelőzéséről, a balesetvédelemről, a tűzvédelemről, a testápolás, tisztálkodás 
szükséges és egészséges módjáról. A testnevelők, az igazgató, valamint az 
osztályfőnökök szoros együttműködése vezethet csak a kívánt eredményekhez. 

 
• A nevelés fontos színterének tartjuk, hogy diákjaink, mire elhagyják iskolánkat, 

ismerjék meg Magyarország minden nagyobb tájegységét, először a szűkebb 
környezetet, a lakóhelyhez közelebb eső vidékeket, majd az ország távolabbi 
pontjait. Több célja is legyen az osztálykirándulásnak: ismeretszerzés, a haza 
megismerése, közösségformálás, természeti környezetünk megismerése, 
turisztika, testedzés, sport, kikapcsolódás,. Ennek érdekében pontos, ellenőrzött 
kirándulási tervek kidolgozásának érezzük szükségességét. 

 
• Figyeljünk a magatartás kultúrára, tanárok és tanulók egyaránt, tartsuk be és 

tartassuk be a viselkedési normákat, szankcionáljuk a normasértő 
magatartásokat. 

 
• A „Család nélkül nem megy” gyermekvédelmi felismerést követni kell, s még 

intenzívebb iskola-család kommunikációra van szükség, a hatékonyabb 
nevelés-oktatás érdekében. Az iskola nem veheti át a család nevelő szerepét, de 
összefogva sokkal többet tehetünk gyermekeinkért. 
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3.3 Intézményi minőségpolitika 
• A törvényi kötelezettségből adódó feladatainkat partnereink 

megelégedettségére lássuk el. 
• A rendelkezésünkre álló erőforrásokat a leghatékonyabban használjuk fel. 
• Törekszünk a lehetőségeinkhez mérten az integrált nevelésre, a társadalmi 

hátrányok tanulási eredményekre gyakorolt hatásának csökkentésére. 
• Intézményünk sokszínű nevelése-oktatása mellett rugalmasan alkalmazkodik a 

korszerű ismeretekhez. 
• Az eltérő képességű tanulóknak biztosítjuk a fejlesztő, speciális, felzárkóztató 

foglalkozást 
• Biztosítjuk az esélyegyenlőség megteremtése érdekében az egyéni 

foglalkozások lehetőségét. 
• Olyan értékeket közvetítünk, amelyek a tanulók személyiségére, tanulmányi 

eredményeire pozitív hatást gyakorolnak. 
• A fenti értékek közvetítése a tananyagon, a személyes példamutatáson, az 

iskola egészén keresztül történik. 
• Iskolánk a társadalmi és oktatáspolitikai változásokra nyitott. 
• A tanulókkal szemben magas követelményeket támasztunk. Oktatásunk 

ugyanakkor tanulóközpontú és humánus. 
• Az iskola dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos 

intézményfejlesztés, a partnerközpontú működés iránt. 
 

3.4 Intézményi minőségcélok: 
• A nevelési oktatási feladatainkat olyan színvonalon végezni, hogy a 1. 

évfolyamra minden óvodást iskolánkba írassanak be a szülők. 
• Az általános iskolai bizonyítvány megszerzéséig legyen minél több tanuló, aki 

magas szinten elsajátítja az ECDL szintű számítástechnikai ismereteket és 
vizsgát is tud tenni legalább kettő modulból. 

• Jelenleg 10 tanárunk jár ECDL tanfolyamra, és rajtuk kívül már 7 megszerezte 
a végzettséget. Ez is mutatja az elkötelezettségünket a korszerű informatikai 
oktatás minél szélesebb körben való alkalmazásához. Célunk, hogy 3 év múlva 
a tantestület 80%-a rendelkezzen a fenti végzettséggel. 

• Minden végzett tanulónk tanuljon tovább középfokú intézményben. 
• Legyen tanulónk, aki az alapfokú nyelvvizsgát sikeresen teljesíti a 8. osztály 

végén. 
• Tanulói elégedettségmérés minden kérdésben legalább 65%-ot mutasson 

iskolaátlagban. 
• A dolgozói elégedettségmutatók értéke minden kérdésben elérje a 65%-ot 

valamennyi dolgozó átlagában. 
• A dolgozói elégedettségmérés a minőségirányítási rendszer 100%-os 

ismertségét és legalább 80%-os elfogadottságát jelezze. 
• Intézményünk jogszerűen, törvényszerűen, költségorientáltan, hatékonyan, 

eredményesen működjön, az intézményünk színvonalas működését szolgáló 
gazdasági feltételek mellett. 

• Biztosítsuk a pályaorientációt az általános iskola 5-8. évfolyamán a tanulói 
képességek figyelembe vételével az intézmény belső értékelési rendje alapján. 
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• Törekedjünk az integrált nevelésre a társadalmi hátrányokból adódó 
különbségek csökkentésére. 

• Intézményünk tudás- és ismeretátadó szerepe mellett erősödjön az 
alapkészségek fejlesztése, az ehhez szükséges óraszám takarékos 
felhasználásával. 

• Iskolánkban az alapkészségek fejlesztése mellett növeljük az idegen nyelv és az 
informatikai oktatás hatékonyságát, ezáltal növeljük a tanulók magasabb szintű 
kimeneti képzettségét. /kulcskompetenciák/ 

• A hagyományos oktatási folyamatot egészítse ki a tanulás megtanításának 
folyamata, a kollégák módszertani kultúrájának folyamatos, tervezett 
fejlesztésével. 

• Az alapkészségek fejlesztése, méréssel történő folyamatos ellenőrzése, 
értékelése. 

• Az életkornak megfelelő képességek, készségek kialakítása (figyelem, 
emlékezet, kommunikáció, gondolkodás, problémamegoldó képesség stb.), 

• A közoktatási szolgáltatást nyújtó intézmények segítségének igénybevétele. 
• A minőségelvű, partnerközpontú működés legyen a jellemző. 
• Hatékonyabb információs rendszert működtetünk a fenntartó önkormányzat és 

az intézményünk között, továbbá gondoskodunk a különböző szinteken 
keletkező információk cseréjéről, megismerhetőségéről. 

• Hatékony gyermek- és ifjúságvédelem, hatékony együttműködés az 
intézmények között kistérségi szinten is, mind a hátránykompenzációban, mind 
a prevenciós munkában. 

4  
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VE Z E T É S  E L K Ö T E L E Z E T T S É G E  É S  F E L E LŐS S É G E 
4.1 Professzionális vezetés 

• A minőség elérésében, bármilyen minőségirányítási rendszerben gondolkodunk 
is, a szervezet vezetésének kulcsszerepe van. A vezető azért vezető, mert több 
munkáért felelős, mint amennyit egy ember el tud végezni, ezért vannak 
beosztottjai, ezek munkájáért is felelős, eredményessége dolgozói jó vagy rossz 
teljesítményén keresztül mérhető. 

• A minőségért, tehát elsősorban a vezetőt terheli a felelősség.  
• A minőségbiztosítási rendszerek kidolgozásának és működtetésének első számú 

felelőse az intézmény igazgatója.  
• Példamutatása és az a tény, hogy kiemelten kezeli ezt a kérdést, különös súlyt 

ad az ehhez kapcsolódó munkáknak.  
 

A vezetői kihívások ma egészen mások, nélkülözhetetlenek a megváltozott társadalmi-
gazdasági realitások számbavételei. A piacgazdasági környezet fejlődése kihívást jelent 
az oktatási-nevelési intézmények számára. A minőségbiztosítási rendszer kiépítése során 
az iskola hatékonyabb, ha arculata, stílusa, működő külső és belső kapcsolatrendszere 
van. A megélt közös élmény, a belső klíma, a részvétel, a döntésbe való bevonás vezetői 
igénye emeli ki az iskolát az eredményesek sorából a minőségileg hatékony iskolák közé. 

 

4.2 A minőség megvalósításának útja 
• Az intézmény vezetése kinyilvánította elkötelezettségét a minőség, a 

minőségfejlesztés terén. 
• Betartja az intézmény működését szabályozó külső és belső jogrendszert, 

szabályozók előírásait 
• Elkészítette az intézmény küldetésnyilatkozatát, Pedagógiai Programját – ezt 

megfelelő időközönként felülvizsgálja – éves munkatervét, minőségpolitikáját 
és minőségpolitikai célokat 

• IMIP kapcsán kidolgozta az iskola Minőségirányítási Szabályozás rendszerét, 
melyhez kinevezte az intézmény minőségügyi vezetőjét 

• Elkészíti az intézményi és munkatársi értékeléseket, szükséges beavatkozásokat 
kezdeményez 

• Biztosítja mindezekhez a szükséges erőforrásokat 
 

4.3 Jogi követelmények 
Az intézményvezetés fontosnak tartja, hogy az iskola életét szabályozó jogi 
dokumentumok, törvények, különböző szintű rendeletek, a fenntartó, vagy az 
intézmény belső szabályzói minden munkatárs számára hozzáférhetőek legyenek, 
azokat mindenki ismerje meg, munkaköri feladatuk ezek betartása. 

5  
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ST R A T É G I A I  T E R V E Z É S  
5.1 Az iskola kiemelt céljai 

• A fent felsorolt oktatási-nevelési értékek közvetítése a tananyagon, a személyes 
példamutatáson, az iskola egészén keresztül. 

• Logikusan gondolkodó, jó problémamegoldó készséggel, fejlett 
alapkészségekkel, idegen nyelvi és informatikai tudással rendelkező tanulókat 
képezzen. 

• Korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek biztosítása az egészséges életmódhoz 
• Környezetkímélő magatartás megvalósítása egyéni és közösségi szinten 

egyaránt. 
• Különböző szociális és kulturális háttérrel rendelkező tanulók 

esélyegyenlőségének biztosítása, csoportbontásban megvalósuló 
tehetséggondozással és felzárkóztatással 

• Az intézmény által megfogalmazott minőség folyamatos biztosítása a 
rendszeres, következetes ellenőrzés, mérés, értékelés alkalmazásával 

• Az iskola eszközállományának folyamatos javítása, korszerűsítése, bővítése. 
• Az intézményben tanítók szakmai továbbképzéseinek biztosítása. 

5.2 Rövid távú feladatok (1 év) 
• A tanulók érdeklődési körének megfelelő szakkörök szervezése, vezetése, 

hatékonyabb kihasználással, szakköri tervek készítése 
• Differenciált képességfejlesztés biztosítása 
• Iskolai rendezvények, megemlékezések szervezése, lebonyolítása 
• Versenyekre felkészítés, versenyeken való részvétel biztosítása 
• Osztálykirándulások, színház- és múzeumlátogatások szervezése 
• Úszásoktatás nyári szünetben történő megszervezése 
• Pályázatok figyelése és elkészítése 
• Szakmai tanártovábbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel 

biztosítása, az iskola igényeinek figyelembe vételével 
• Szakmai munkához nélkülözhetetlen szakfolyóiratok, szakkönyvek biztosítása 
• Iskolai sportnapok szervezése és diáknap szervezése 
• Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása az egészség védelme és megőrzése 

érdekében 
• Iskolai támogatások rendszerének kidolgozása, végzett fiatalok felkarolása 
• A munkaközösségek munkájának hatékonyabb összehangolása 
• Mulasztások következetes számonkérése 
• Az ellenőrzési és értékelési rendszer még pontosabb kidolgozása az egyes 

tantárgyakon belül és a tagozatok között. 
• Drog- és bűnmegelőzési programok szervezése 
• A tanulók magatartás szintjének javítása, a családi életre nevelés délutáni 

foglalkozásokon kívül, az osztályfőnöki órák hatékonyságának növelésével 
• Felnőttképzés lehetőségeinek keresése 
• Kerékpártároló kialakítása 
• A sportcsarnok környékének rendszése 
• További járdák kialakítása 
• Bejárati kapu kialakítása a sportcsarnok mellet 
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5.3 Középtávú feladatok (2-3 év) 
• Pályaorientációs feladatok ellátása az egyes évfolyamokon 
• Nevelést-oktatást segítő eszközök korszerűsítése, bővítése, karbantartása, 

pótlása 
• A számítógéppark további fejlesztésével az informatika oktatás alsó tagozaton 

történő bevezetésének kidolgozása 
• A készségtárgyak követelményrendszerének pontos átdolgozása, az 

osztályozás, értékelés kritériumainak összehangolása az alsó és felső tagozaton. 
• Az iskolai könyvtár fejlesztése 
• További helyi hagyományok teremtése, a meglévők továbbgondolása 
• Sportpálya kialakítása az iskola udvaron 
• Nyílászárók cseréje, felújítása 
• Mosdók korszerűsítése 
• Szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése 

5.4 Hosszú távú feladatok (3 éven túli) 
• Továbbtanulásra való folyamatos felkészítés 
• Minél több tanuló szerezzen ECDL szintű számítástechnikai ismereteket  
• Az iskolai sportkör hatékony működtetése 
• Munkánkat környezetünk tisztántartásával, megóvásával végezzük 
• Tiszta, rendes, virágos környezet kialakítása 
• Az iskola elöregedett épületeinek tatarozása, felújítása 
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6  VE Z E TŐ I  E L L E NŐR Z É S  É S  É R T É K E L É S  R E N D S Z E R E 
6.1 Ellenőrzés és értékelés 

A fogalmak között jelentős átfedés van, azonban mégsem azonosak. Az értékelést 
az alábbiak különböztetik meg az ellenőrzéstől: 
Ellenőrzés 
Az iskolai szabályoknak (normáknak) való megfelelés. 
 
Értékelés 
A kitűzött célok és az elért eredmények összevetése 
Az értékelés középpontjában minden esetben az eredményesség és a minőség áll, 
célja ezek javítása, az iskola egészének vagy egyes elemeinek, funkcióinak a 
fejlesztése. 
Az értékelés az ellenőrzéssel szemben nem szabályoknak való megfelelés, hanem 
az eredményesség és a minőség vizsgálatára irányul. 
Az értékelés eredményei nem csak néhány felelős vezető személy érdeklődésére 
tarthatnak számot, mint az ellenőrzés esetében, ezért az értékelés gyakran 
nyilvános. 

6.2 Értékelés és minőségbiztosítás 
Az értékelés legfontosabb funkciója a minőség biztosítása és fejlesztése, mégsem 
azonos fogalmak.  
A minőségbiztosítás tágabb fogalom: 
• Minőségbiztosítás az iskola egyes elemeinek működésébe beépülve 

folyamatosan elősegíti a minőségi elvek érvényre jutását. 

6.3 Mérés 
Az intézményi munka ellenőrzésének, értékelésének egyik legfontosabb eszköze. A 
tantárgyi mérések mellett egyre több lehetőség van kipróbált mérési eszközökkel 
pedagógiai mérések elvégzésére is. Több ponton elvégzett méréssel becsülhető az 
ún. hozzá adott pedagógiai érték. 

6.3.1 Ellenőrzési-értékelési rendszerünk 

6.3.1.1 Színterei 
Tanulók tanulmányi munkája 

 tanórai és tanórán kívüli tevékenységek 
 tanulmány versenyek 

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

 önértékelés 
 vezetői ellenőrzés, értékelés 
 tervezett (munkatervi) 
 eseti 
 külső, szakmai vizsgálat 

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

6.3.1.2 Céljai 
Ellenőrzési-értékelési rendszerünk 
 
Rövid távú céljai: 

 a pillanatnyi teljesítmény javítása az erősségek 
kihasználásával, a gyengeségekre utaló visszajelzésekkel és 
annak megvitatásával, hogyan lehet ezeken úrrá az egyén, a 
testület; 

 az egyéni képességek felszínre hozása és hasznosítása, az 
ehhez szükséges oktatási-képzési szükségletek és lehetőségek 
összhangba hozása. 

 
Hosszú távú céljai: 

 az intézmény céljainak eredményes megvalósítását az 
optimális emberi erőforrás kihasználását segíti; 

 pontos, tárgyilagos adatokat biztosít a minőségi munka 
elismeréséhez. 

 

Egyéb céljai: 
 A felelősség-hatáskör pontos meghatározása alapján az 

elvárások egyértelműbb megfogalmazását segíti 
 Megbízható információt nyújt a tényleges teljesítményekről, a 

meglévő tartalékokról; 
 Javítja a munkahelyi légkört a hitelesebb kommunikációval, 

az információáramlás minőségének javításával, fokozódik az 
együttműködési készség és mindezekkel együtt az egyéni és 
az intézményi stratégiai célok összhangját biztosítja. 
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V E Z E TŐ I  E L L E NŐR Z É S  T E R Ü L E T E I   
Ki végzi az ellenőrzést 

Ellenőrzendő 
terület 

Ellenőrzés 
módszere Hogyan? Dokumentum 
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Oktató-nevelő 
munka 

           

Tanmenetek, 
naplók (haladási 
és osztályozási 
rész) 

Dokumentumok 
elemzése 

Havonta a felelősök 
átnézik, hibajegyzéket 
átadják az 
osztályfőnököknek. 

Hibajegyzék     Javításig X X X   

Óralátogatás         Megfigyelés Lásd munkatársak
értékelése 
folyamatszabályozásnál 

Feljegyzés előre 
adott 
szempontokkal  

5 év X X X X X

Tanári, portai 
ügyelet 

Dokumentumel
emzés, 
megfigyelés, 
beszámoló 

Ügyeleti napló 
ellenőrzése, ügyeletes 
jelentése a felelősnek 

Ügyeleti napló 1 év X       X X

Szülői 
értekezletek 

Beszámoló, 
megfigyelés 

Osztályfőnök rövid 
összefoglalót készít 

Feljegyzés a 
naplóba 

1 év X       X X

Átruházott 
jogkörök 
ellenőrzése 

Beszámoló Szóbeli, írásbeli jelentés 
készítése a felelősnek 

  X       

Épület állaga, 
biztonsága 

Balesetvédelmi 
szemle 

Rendszeres a 
felelősöknek 

Jegyzőkönyv        1 év X X X X

Eszközök állaga Bejárás          Hibajelentő füzet 
vezetése 

Jegyzőkönyv Javításig X X X

Beszerzés 
ellenőrzése 

Terv és 
megvalósulás 
egyeztetése 

  X       Feljegyzés 1 év 
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Ellenőrzendő 
terület 

Ellenőrzés 
módszere Hogyan? Dokumentum 

Dokumen-
tum 

kezelése 

Ig
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Munka- baleset- 
és tűzvédelem 

Tűz és 
bombariadó 
gyakorlat,  

Balesetvédelmi oktatás Jegyzőkönyv  X       1 év

Az épület 
tisztasága 

Intézkedési terv 
alapján 

Iskolagondnok 
rendszeres ellenőrzése, 
jelentés a vezetőnek 

Feljegyzés         1 év X X X

Gazdasági 
folyamatok 

           

Könyvtár, 
Iskolai sportkör 

Könyvelés, 
adminisztráció 
ellenőrzése 

Leltározás, számlák, 
adminisztráció 
ellenőrzése 

Hibajegyzék         Javításig X X

Fizetés, túlóra-
elszámolás 

Beszámoltatás   X        X

Adminisztráció            
Tanulókkal 
kapcsolatos 
dokumentumok 

A 
dokumentumok 
meglétének és 
pontosságának 
ellenőrzése 

Nyilvántartások, 
számítógépes 
adatállomány rendszeres 
ellenőrzése 

Feljegyzés  X       1 év

Alkalmazottak-
kal kapcs. 
dokumentumok 

Áttekintés  X       Személyi anyagok
naprakész vezetése 

Pótlási lista Pótlásig 

Beiskolázással, 
továbbtanulás  

Beszámoltatás    X       Lásd Beiskolázás
folyamatszabályozásnál 
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 ELLENŐRZÉS ÉRTÉKELÉS
TERÜLET mérési pont módszer gyakoriság dokumentáció felelős    mérési pont módszer gyakoriság dokumentáció felelős 

Tanulmányi munka belső ell. 
szerint 
esetenként 

dokumentum-
elemzés 

havonta napló, ellenőrző, 
munkaközösség 
vezetői 
beszámolók 

ofi 
ig.h. 
igazgató 

folyamatos 
tanmenet szerinti 
félév, évvége 

szóbeli  
írásbeli 

eseti tanmenet 
szerinti, félévente 

ellenőrző, napló, 
bizonyítvány, 
anyakönyv 

szaktanár 

Versenyeredmények        tanévvégi
értékelés 

 elemzés évente összesítések,
jegyzőkönyvek 

igazgató 
igh. mkv.

versenyek írásbeli, szóbeli,
gyakorlati 

 évente jegyzőkönyv szaktanár

Magatartás   folyamatos óralátogatás 
osztályozó 
értekezlet 

megbeszélés 
folyamatos 
félévente 

feljegyzés 
feljegyzés 

igazgató 
ig.h. 

félév, évvége önértékelés 
megbeszélés 

félévente napló osztályfőnök 

Szorgalom   folyamatos óralátogatás 
osztályozó 
értekezlet 

megbeszélés 
folyamatos 
félévente 

feljegyzés 
feljegyzés 

igazgató 
ig.h. 

félév, évvége önértékelés 
megbeszélés 

félévente napló osztályfőnök 

Fegyelmi ügyek esetenként dokumentum-
elemzés 
megbeszélés 

esetenként        jegyzőkönyv igh. félév, évvége megbeszélés félévente jegyzőkönyv igazgató

Jutalmazások (motiváció) munkaterv 
szerinti 

óralátogatás 
dokumentum-
elemzés 

rendszeres      feljegyzés
napló 

igazgató 
ig.h., 
mkv 

félév, 
évvége 

önértékelés 
dokumentum- 
elemzés 

félévente jegyzőkönyv igazgató,
ig. h. 

Belső mérések tanmenet 
szerint év 
végén 

dokumentum-
elemzés 

folyamatos 
évente 

napló 
jegyzőkönyv 

ig.h. 
ig.h. 

  írásbeli
szóbeli 

rendszeres 
évente 

napló 
jegyzőkönyv 

szaktanár 
munkaköz. 
vez., ig.h. 

TA
N

U
LÓ

K
 

Külső mérések esetenként írásbeli esetenként jegyzőkönyv      ig.h. esetenként írásbeli eseti jegyzőkönyv ig. h.  
Tanmenet, program X. 1. dokumentum-

elemzés 
évente       tanmenet ig.h. félév 

évvége 
beszámoló félévente jegyzőkönyv igazgató

Tankönyv, taneszköz IX. 15., dokumentum-
elemzés 
megbeszélés 

félévente      rendelések, leltári
jegyzőkönyv 

 ig.h. félév 
évvége 

beszámoló félévente jegyzőkönyv igazgató

Ofi, munkaközösségvezetői 
tevékenység 

munkaterv 
szerint 

óralátogatás 
dok.-elemzés 
megbeszélés 

munkaterv 
szerint 

feljegyzés     igazgató félév 
ig.h. évvége 

beszámoló félévente jegyzőkönyv igazgató

Pedagógusok munkája munkaterv 
szerint 

óralátogatás 
dokumentum-
elemzés 

munkaterv 
szerint 

feljegyzés 
napló 

igazgató 
ig.h. 
mkv. 

félév 
évvége 

beszélgetés, 
dokumentum-
elemzés 

félévente   feljegyzések igazgató

PE
D

A
G

Ó
G

U
SO

K
 

Munkaközösségi szakmai 
munka 

munkaterv 
szerint 

óralátogatás 
iskolai elemzés 
beszélgetés 

munkaterv 
szerint 

napló 
feljegyzés 

igazgató 
ig.h. 

tanév vége önértékelés évente jegyzőkönyv  igazgató
ig.h. 

Házirend        folyamatos Balesetv. szemle  folyamatos
óralátogatás 
dokumentum-
elemzés 

feljegyzés igazgató évente
ig.h. 

beszámoló évente jegyzőkönyv igazgató

Ügyeleti rendszer Folyamatos dokumentum-
elemzés 
beszámoltatás 

folyamatos       feljegyzés igazgató évente
ig.h. 

beszámoló évente jegyzőkönyv igazgató

IS
K

O
LA

 

SZMSZ, IMIP, Pedagógiai 
Program végrehajtása 

ig. utasítás 
szerint 

jogszabály és 
dokumentum 
elemzés 

2 évente feljegyzés igazgató 
 

2 évente beszámoló 2 évente jegyzőkönyv  Igazgató,
miőségügyi 
vezető 

 

 



 
SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Minőségirányítási program 

7  PA R T N E R I  I G É N Y,  E L É G E D E T T S É G  É S  E L É G E D E T L E N S É G  
M É R É S É N E K  R E N D J E   
Az eljárás célja felmérni a partnerek igényeit, elégedettségét és elégedetlenségét, 
valamint a mérési eredmények alapján elvégezni a szükséges beavatkozásokat. 
Az eljárás magában foglalja: 

• a partnerazonosítás frissítését 
• a felmérés lebonyolítását 
• intézkedési terv készítését 
• a beavatkozás ellenőrzését 

7.1 A mérés rendje 
Minden tanévkezdéskor az igazgató a minőségügyi vezető közreműködésével 
megszervezi a minőségügyi eljárás lebonyolításáért felelős teamet. Határidő: 
szeptember 15. 
A team megbízása 1 tanévre szól, munkáját a minőségügyi vezető irányítja. 

7.2 Partnerazonosítás  
A team SZEPTEMBER 30-IG átnézi az Iskola partnerei táblázatot és elvégzi a 
szükséges változtatásokat és frissítéseket. Amennyiben a táblázatban lényegi 
változás történt: 

• partner törlése,  
• új partner felvétele, 
• a felmérés gyakoriságának megváltoztatása, 
• a minta nagyságának megváltoztatása 

ekkor a változás tantestületi jóváhagyást igényel. 

7.3 A felmérés tervezése 
A team áttekinti az előző évben készült Intézkedési tervet és ellenőrzi, hogy az 
éves munkaterv tartalmazza-e az áthúzódó intézkedéseket. Az elemzés eredményét 
rögzíti Jelentés az intézkedésekről címmel. Határidő: SZEPTEMBER 30. 

 
A team az Iskola partnerei táblázat és a Jelentés az intézkedésekről alapján ütemezi 
az adott évre vonatkozó felméréseket, és OKTÓBER 15-IG elkészíti a Partneri 
elégedettségvizsgálat tervét. A felmérések időpontját november – január időszakra 
kell tervezni. A terv tartalmazza a konkrét időpontokat, egyes felmérésekért felelős 
team tag megnevezését, a visszajelentés módját, időpontját. 

 
Jelentés az intézkedésekről ill. a Partneri elégedettségvizsgálat tervét a tantestület 
hagyja jóvá. A szükséges tantestületi értekezlet megszervezéséért az igazgató a 
felelős, a téma előterjesztése a minőségügyi vezető feladata. 
A tantestületi jóváhagyás után a team az Iskola partnerei táblázat alapján – 
figyelembe véve az előző évi felmérés tapasztalatait – átvizsgálja szükséges 
mérőeszközöket – kérdőívek, interjúkérdések – és elvégzi a szükséges 
változtatásokat. A változtatás mértéke csak akkora lehet, ami nem gátolja a 
trendvizsgálat lehetőségét. 
 
A véglegesített mérőeszközök sokszorosítása a minőségügyi megbízott feladata. 

 27 



 
SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Minőségirányítási program 

7.4 Felmérés, elemzés, intézkedési terv 
A felmérések lebonyolítását a team felelős tagjai szervezik.  

 
A beérkezett eredmények feldolgozása és elemzése a team feladata. Az 
elemzésnek ki kell terjednie a különböző partnercsoportok véleményének 
egymással, az előző évek mérési eredményeivel, ill. a Pedagógiai Programmal való 
összehasonlításra is. Az eredményeket az Összefoglaló jelentés a partneri 
elégedettségvizsgálatról tartalmazza. Az összefoglaló alapján készíti el a team az 
Intézkedési tervet, amely a javasolt beavatkozásokat a következő csoportosításban 
tartalmazza: 

• igazgatói utasítással megoldható feladatatok 
• fejlesztő tevékenységet igénylő feladatok 
• az adott tanévben elvégezhető feladatok,  
• következő tanévre áthúzódó feladtok 

7.5 Intézményi önértékelés rendszere 
Az eljárás célja az intézmény adottságainak, eredményeinek felmérése, azok 
értékelése, a szükséges beavatkozások elvégzése 

7.5.1 Az önértékelés lebonyolítása 
Az irányított önértékelés évében az igazgató – a minőségügyi vezető 
egyetértésével - SZEPTEMBER 15-IG megbízza az önértékelést lebonyolító 
team tagjait. A team vezetője a minőségügyi vezető. 

 
A team OKTÓBER 15-IG áttekinti az önértékelés eszközeit, előkészíti a 
szükséges módosításokat és jóváhagyás véget a tantestület elé terjeszti. A 
mérőeszközöknek ki kell elégíteni az eljárás céljában meghatározott 
követelményeket. A tantestületi értekezlet megszervezése és lebonyolítása 
a minőségügyi vezető a feladata.  

 
Az egyes területek értékeléséhez szükséges mérések elvégzése, 
adatgyűjtések és a pontok kiszámítása a team feladata. Ezt a munkát a 
minőségügyi vezető koordinálja, határidő JANUÁR 15.  

 
Az egyes területek pontértékének meghatározása után a team egy összegző 
jelentést készít Összefoglaló jelentés az irányított önértékelésről címmel. 
Ebben minden területen ki kell térni az intézmény erősségeire, illetve 
fejlesztendő területeire. 
 
Az összefoglaló jelentést a minőségügyi vezető a FÉLÉVZÁRÓ 
ÉRTEKEZLETEN terjeszti a tantestület elé. 
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Minőségirányítási program 

8  ME L L É K L E T E K  :  MI NŐS É G I R Á N Y Í T Á S I  S Z A B Á L Y O Z Á S O K  
R E N D S Z E R E 
 
A minőségirányítás elméleti rendszerét (IMIP) a következő Minőségirányítási 
Szabályozásokkal tettük a gyakorlatban működő rendszerré, melyek az alábbi táblázat 
sorrendjének megfelelően következnek. 
 

Belső 
azonosító Megnevezés 

MIP01 Dokumentumok kezelése 

MIP02 Osztályfőnöki munka 

MIP03 Beiskolázás 

MIP04 Gazdasági tervezés, gazdálkodás, beszerzés 

MIP05 Iskolai rendezvények szervezése 

MIP06 Munkatársak értékelése 

MIP07 Tanári munka 

MIP08 Diákönkormányzat működése 

MIP09 Tanulás támogatása 

MIP10 Partnerkapcsolatok 

MIP11 Helyesbítő, fejlesztő, megelőző tevékenység 

MIP12 Értékelés és mérés 

MIP13 A napi munka szervezése 

MIP14 Oktató-nevelő munka tervezése 

MIP15 Infrastruktúra működtetése 

MIP16 A napközis munka szabályozása 
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