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1. Az intézmény bemutatása 
 

1.1 Intézményi adatok 
 
Az intézmény neve:    Kolping Katolikus Szakiskola 
 

OM azonosítója:    031986 
 

Székhelye:     2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22. 
 

Fenntartó:  Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó  
Szervezet (KOSZISZ) 

  

Az intézmény jogállása:  Önállóan gazdálkodó egyházi fenntartású közoktatási 
  intézmény. 
 

 

Alaptevékenység:  8 általánost végzettek 9–10. osztályos képzése, 
szakmunkásképzés a 11–12–13. évfolyamon 
a szakképzési törvény Országos Képzési Jegyzékének                     
előírásai alapján. 

 
Iskolánkat a német és a magyar kormány együttműködési szerződése alapján 
a Kolping Oktatási és Művelődési Alapítvány hozta létre 1994-ben.  

 

Megnyitásakor a német Kolping-iskolák mintájára a kallódó, más 
középiskolából kieső tanulók felzárkóztatása volt a cél egy tanév alatt, majd 
visszaillesztésük a megfelelő középfokú intézménybe. Hamar kiderült, hogy ami 
Németországban bevált, az a magyar oktatási rendszerbe nem illeszthető be. 
Ezek alapján iskolánk alapító okirata módosításra került, szakmunkásképzést 
folytattunk több szakmában, az iskola neve Kolping Szakoktatási Intézetről 
Kolping Szakmunkásképző Iskolára változott. 

 

Az iskolába újonnan felvételt nyert tanulók nem voltak alkalmasak arra, 
hogy rögtön a szakmai évfolyamra kerüljenek, ezért a három szakmai évfolyam 
elé beiktattunk egy ún. nulladik évfolyamot, melynek oktatási és nevelési célja 
kettős volt: 
 

1) felzárkóztatni tanulóinkat a közismereti tantárgyakból, megszüntetni 
a  hiányokat, és csökkenteni a lemaradást; 

 

2) megkönnyíteni a pályaválasztásukat, hogy a választott szakmát 
elhivatottsággal tanulják és gyakorolják. 

 

Így egy ekkor induló évfolyam 4 évig tanult iskolánkban. 
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A közoktatási törvény 1996. évi módosítása az iskolaszerkezetben is 
változást hozott. A 8. osztály után bekerült a 9–10. évfolyam, a NAT műveltségi 
területeivel, tantárgyi struktúrájával. Iskolánk az első alkalommal, vagyis 1996. 
szeptember 1-jétől bevezette ezt az új lehetőséget, vagyis a középfokú 
oktatásban a 2 + 2-es (9–10. évfolyam + 2 év szakma) szerkezetet. 

 

A 9–10. évfolyamon a tanulók a közismereti tantárgyak tanulásán kívül heti 
egy napot pályaorientáláson, szakmai alapozáson vettek részt. A 9. osztályban 
a fent említett forgószínpados szakmai ismerkedés, míg a 10. osztályban már 
a választott szakma alapozása zajlott. Ezzel a megoldással csökkenteni szerettük 
volna a szakma- és iskolaelhagyást, továbbá segíteni akartuk a megalapozott 
pályaválasztást. 

 

1998-ban szerveztünk először „kísérleti alapműveltségi vizsgát”.
A „kísérleti alapműveltségi vizsga” ugyan kötelező a nálunk tanulóknak, de nem 
alapfeltétele a szakmunkásvizsga letételének. Jó terepe ez a vizsgaszituációhoz 
való szoktatásnak, az elméleti tudás színvonalának megállapítására. 

 

Az Országos Képzési Jegyzék szerint már 1996-tól indultak szakmai 
csoportjaink. 1999-ben tettek szakmunkásvizsgát az utolsó OSZJ szerint tanuló 
végzőseink. 

 

1999. szeptember 1-jével lett iskolánk egyházi iskola, és új nevünk Kolping 
Katolikus Szakmunkásképző Iskola. Attól kezdve, hogy iskolánk egyházi iskola 
lett, megerősödött a helyzete, az iskola fenntartója a Magyar Kolping Szövetség, 
mint egyházi iskolafenntartó. 

 

2003. szeptember 1-jével a Közoktatási és Szakképzési Törvény változása 
miatt ismét meg kellett változtatni az iskola nevét. Új nevünk Kolping Katolikus 
Szakiskola. 

 

Iskolánkba jelenleg a következő szakmákra lehet jelentkezni: 
 

33 7826 02  szakács 
33 7822 01  pincér 
33 5262 01  asztalos 
31 5216 17  szobafestő–mázoló és tapétázó 
31 8999 01  dajka 

 

2008. szeptember 1-jétől az új OKJ szerinti képzéseink: 

 33 762 01  szociális gondozó: elágazásai 
 33 762 01 0010 33 01  fogyatékosok gondozója 
 33 762 01 0010 33 02  szociális gondozó és ápoló 
 31 521 07 1000  finommechanikai műszerész 
 31 521 10 1000  géplakatos 
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 33 582 03 1000    burkoló 
 33 582 04 1000    festő, mázoló és tapétázó 
 31 582 08 1000     épületasztalos 
 33 811 02 1000    pincér 
 33 811 03 1000    szakács 

 
Az iskola 2004-ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. 
 
 
 

 
2.  Az intézmény minőségpolitikája 
 

2.2 Minőségpolitikai nyilatkozat 
 
Iskolánk feladata, hogy elősegítse a tanulási nehézséggel küzdő, szociálisan 
hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, segítő családi hátteret nélkülöző, sajátos 
nevelési igényű tanulók testi–lelki–szellemi fejlődését, szakmai kibontakozását 
és számukra a szakmunkás bizonyítvány megszerzését. 

 

Célunk, hogy segítséget nyújtsunk diákjainknak a szakmaválasztás felelős 
döntéséhez. Ehhez adott az iskola jó felszereltsége és a folyamatos eszköztár-
bővítés. Olyan személyiségjegyeket igyekszünk kialakítani tanulóinkban, 
melyek segítségével képesek a tisztességes munkára, a magasabb szintű szakmai 
ismeretek elsajátítására, felelős, szabad és erkölcsileg helyes döntések meg-
hozatalára. Tiszteljék mások gondolkodását, életmódját, átérezzék mások 
helyzetét, és segítőkészséget tanúsítsanak. Ebben a tanári példamutatás, toleráns 
magatartás, gyermekközpontú szemlélet elengedhetetlen.  

 

Az iskola szellemisége Adolf Kolping eszméire épül. Célja olyan hasznos 
polgárokat nevelni, akik képesek keresztényi alapokon munkában, hivatásban, 
házasságban, családban és társadalomban helytállni. Intézményünk tanulója 
lehet bármilyen vallású, felekezetű és felekezeten kívüli fiatal. 

 

Nagy veszélyt jelent iskolánk számára a demográfiai csökkenés, az évek óta 
csökkenő diáklétszám. Gondot jelent a nem megfelelő családi háttér, amely 
miatt a káros szenvedélyekben szenvedők aránya is jóval nagyobb, mint más 
iskolában. Ehhez az első lépés a jó légkör kialakítása az iskolában, és a nevelők 
egymás iránti nyílt, őszinte viszonya, melyre nap mint nap törekszünk. 

 

Szeretnénk, ha minden pedagógusunk felvállalná a Kolping szellemiségét 
és sajátos arculatát, átérezné a személyes példamutatás jelentőségét. Egész 
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személyiségünkkel nevelünk. Hivatásnak tekintjük munkánkat. Fontos 
tulajdonságoknak tartjuk a szakmai felkészültséget, 
a pontosságot, a rendszerességet, a kiszámíthatóságot, a következetességet és 
mások tiszteletét. Fontos lenne a szorosabb együttműködés az egyes szakmák, 
illetve az alapozó szakaszban tanító tanárok között. A közösen meghatározott 
célokra, feladatokra és az ezek megvalósításához szükséges következetességre 
kell nagyobb figyelmet fordítanunk. 

 
 
 
 
 
 

2.2 A fenntartói minőségpolitika intézményünkre vonatkozó 
része 

 
Iskolánk elkészítette minőségbiztosítási rendszerét, és működteti 
a minőségbiztosítás szervezetét. A Kolping Oktatási és Szociális 
Intézményfenntartó Szervezet által létrehozott Iskolabizottság az intézményi 
minőségbiztosításra alapozva végzi minőségirányítási feladatát. 

 

A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet az általa 
fenntartott intézmények működésének rövid- és hosszú távú terveihez a 
következő sarokpontokat határozza meg: 

 

• az intézmények korábban kialakított pedagógiai programjuknak 
megfelelően dolgozzanak tovább, törekedjenek az engedélyezett 
létszámkeret feltöltésére; 

 

• az intézmények törekedjenek arra, hogy a szülői elvárásokat minél 
alaposabban megismerjék, és a jó partnerkapcsolatra alapozva készítsék 
el fejlesztési tervüket; 

 

• minden intézményt önmagához, saját bemeneti mutatóihoz kell mérni; 
 

• az intézmények készítsék el az egyházi szervezetekkel megvalósítandó 
partnerkapcsolat tervét; 

 

• az intézmények készítsék el az épített környezet, az infrastruktúra, 
eszközfejlesztés szükséges és lehetséges fejlesztési koncepcióját. 
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Az iskola dolgozóival szemben elvárt alapelvek 

 

Az alapelveket általánosságban a katolikus iskolákra vonatkozó pápai 
iránymutatás határozza meg. Ezt egészíti ki a Magyar Kolping Szövetség 
kiegészítő elvárás rendszere: 

 

1. Elvárjuk, hogy a Kolping nevet viselő iskolák dolgozói becsületességük-
kel példát mutassanak tanulóiknak. 

 

2. Szakmai igényességet, minőségi munkát várunk el intézményeinktől, 
dolgozóinktól. 

 

3. Elvárjuk, hogy mindenkit önmagához mérjenek, hogy a gyerekek, 
diákok képességeinek kibontakozását elősegítsék. 

 

4. A szakmai tudás megbecsülésére neveljenek az iskola dolgozói. 
 

5. Minden dolgozótól azt várjuk, hogy szeresse a rájuk bízottakat. 
 

6. Az intézményben dolgozóktól elvárjuk, hogy életvitelükkel, példájukkal 
is az alapértékekre (a szépre, a jóra, az igazra és a szentre) neveljenek. 

Az Iskolabizottság az Igazgatók Tanácsával együttműködve alakítja ki 
az intézményi tervek megvalósítását elősegítő összehangolt fenntartói terveket 
és megvalósítási elképzeléseket. 

 

A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet, mint 
intézményfenntartó, a minőségpolitikai nyilatkozatát az Iskolabizottság és az 
Igazgatók Tanácsának javaslata alapján fogadja el és hozza nyilvánosságra. 

 

Az Iskolabizottság évente, a tanévzáró értekezletig ellenőrzi a tervek 
megvalósulását, és az Igazgatók Tanácsával elvégzi a szükséges módosításokat, 
amelyeket a tanévzáró értekezlet résztvevői fogadnak el. 

 
A minőségirányítás működési rendje, ellenőrzés 
 

Programkészítés és visszacsatolás 
 

1. Az intézményi minőségbiztosítás dokumentumai a fenntartó számára 
 a törvényességi felügyelet alapját képezik. A fenntartó a jogszabályi 

előírások szerint, de legalább minden tanév zárásakor ellenőrzi 
 a minőségbiztosítás alapját képező dokumentumokat. 
 

2. A tanévindító értekezleten az Iskolabizottság elfogadja saját és az egyes  
intézmények éves programját. 
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3. A minőségbiztosítás eredményeként az intézmények évente, a tanév 
zárásakor elkészítik a tanév beszámolóját, intézkedési tervet készítenek 
a jövőre, amelyet az Iskolabizottság a tanévzáró ülésén elfogad, 
és a tanévindító program elfogadásakor, illetve beszámolójának 
elfogadásakor számon kér. 

 

4. A hitéletre és közösségfejlesztésre készülő programok az évindító 
programok részét képezik, és a 3. pontban részletezett visszacsatolás is 
vonatkozik ezekre. A hitéleti kérdésekkel kapcsolatos javaslatok 

 az országos főprézes bevonásával készülnek. 
 

5. Az Iskolabizottság a tanévzáró értekezleten minősíti 
    az intézményvezetők munkáját, és jutalmazási javaslatokat készít. 

 
Fejlesztés 

 

1. A KOSZISZ kiemelten támogatja az intézményi szociális és 
gyermekvédelmi feladatok ellátását, ezen feladatok intézményesített és 
közfeladatként történő megfogalmazását a MIP-ben. 

2. A KOSZISZ az intézmények elé célként állítja a tanulók képességeinek 
lehető legmagasabb szintű fejlesztését, a szakmai tudás megszerettetését, 
az „Isten áldja a tisztes ipart” köszöntés által kifejezett elv 
megvalósítását. 

3. Az iskolák költségvetését évente az Iskolabizottság hagyja jóvá. 
 

4. A jogszabályi előírásoknak megfelelő fejlesztések (pl. felszerelési 
jegyzék) tervét az Igazgatók Tanácsa készíti el, és terjeszti be 
jóváhagyásra az Iskolabizottságnak. 

5. A hosszú távú fejlesztési terv megvalósításához szükséges költségvetést 
az Iskolabizottság készíti el és terjeszti a Kolping Oktatási és Szociális 
Intézményfenntartó Szervezet vezetősége elé, a Kolping Oktatási és 
Szociális Intézményfenntartó Szervezet éves költségvetésének elfogadási 
folyamata során. 

 
Pályázati tevékenység 

 

1. Az intézmények önállóan vesznek részt pályázatokon, de bejelentési 
kötelezettségük van. 

 

2. Az Iskolabizottság nyilvántartja a beadott pályázatokat, a pályázatok 
alapján végzett munkát. Az Iskolabizottság az önrész biztosításán kívül 
igény szerint adminisztratív segítséget is nyújt. 

 

3. A pályázati munka értékelése a minőségbiztosítás elvei alapján 
a tanévzáró értekezletek feladata. 
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4. Az Iskolabizottság jutalmazási szempontjai között szerepel a pályázatok 
eredményessége. 

 
 

Az Iskolabizottság minőségbiztosítása 
 

Érték: 
Szolgálat 
 

Cél: 
Az evangelizáció elősegítése nevelési-oktatási intézmények fenntartásával. 
A hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok, családok segítése. 
A hatályos jogszabályok szerinti iskolafenntartás. 
Az iskolák minél hatékonyabb támogatása. 
 

Feladat: 
Szakismeret biztosítása. 
Minőségbiztosítás, a belső szabályok kidolgozása és betartása. 
 

Eszköz: 
SZMSZ 
Nyilvántartások naprakész vezetése. 
Partnerkapcsolatok működtetése, javítása. 
 

2.3 Pedagógiai (minőség)céljaink 
 
Az iskolánk pedagógiai programjában megfogalmazott pedagógiai célokkal és 
feladatokkal összhangban az ezek megvalósítását segítendő minőségcélok 
kidolgozására került sor. Ezen célok elérése érdekében különböző feladatokat 
fogalmaztunk meg az iskola intézkedési tervében.  

 

Nevelési-oktatási munkánk jobbítása, iskolánk tanulóinak elégedettsége, 
a jelentkező tanulók létszámának növelése, szociálisan hátrányos helyzetű, 
veszélyeztetett, segítő családi hátteret nélkülöző, sajátos nevelési igényű tanulók 
testi–lelki–szellemi fejlődésének elősegítése, szakmai kibontakozása 
és számukra a szakmunkás bizonyítvány megszerzése, versenyképes tudás 
közvetítése, valamint a társadalomban helytállni képes és a társadalom számára 
hasznos polgárok nevelése — ezek mind-mind e célok közé tartoznak.  
 

A minőségi oktatás megvalósításához a következő célok elérését tartjuk 
fontosnak: 

 

 Iskolánk katolikus szellemisége tanítványaink értékrendjében, 
magatartásában, viselkedésében nyilvánuljon meg. 
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 Vállaljuk, hogy a nálunk tanuló gyermekeket megóvjuk az elkallódástól. 
 Felelősek vagyunk a nálunk végzett tanulókért, így fontos célnak érezzük 

beillesztésüket a társadalomba, további sorsuk nyomon követését. 
 Partnereink érdekében folyamatosan vizsgáljuk iskolánk felszereltségét, 

és szükség esetén bővítjük eszköztárunkat. 
 A versenyképes tudás közvetítésének érdekében folyamatosan 

továbbképzéseken vesznek részt a pedagógusok. 
 A 9–10. évfolyam általános műveltséget megalapozó nevelése-oktatása 

során minél több tanuló váljon képessé az alapműveltségi és szakmai 
vizsga sikeres letételére. 

 Fontosnak tartjuk a gyengébb képességű, tanulási nehézséggel küzdő 
tanulók felzárkóztatását, első szakmához juttatását. 

 Pedagógiai munkánk eredményeként minél több tanulónk jusson nálunk 
második, harmadik szakmához, vagy tegyen érettségi vizsgát egy másik 
intézményben. 

 Tanulóink legyenek elégedettek nevelői-oktatói munkánkkal és az átadott 
tudással. 

 A megfelelő szakmai tudás birtokában minél több tanulónk találjon 
végzettségének megfelelő munkát. 
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2.4  Szervezeti (minőség)céljaink 
 

A pedagógiai minőségcélok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges 
szervezeti minőségcélok meghatározása és teljesítése is. Ezek a következők: 

 

 Fontosnak tartjuk, hogy az iskola dolgozói megfelelő környezetben 
végezhessék munkájukat. 

 Vállaljuk az iskola eszközállományának folyamatos bővítését, 
korszerűsítését. 

 

 Biztosítjuk dolgozóinknak a lehetőséget, hogy szakmai továbbképzésen, 
tanfolyamokon, konferenciákon vegyenek részt, az iskola igényeinek 
figyelembevételével. 

 

 Fontosnak tartjuk munkatársaink elégedettségét minden területen. 
 

 Vállaljuk, hogy az igényeknek és a pedagógiai céloknak megfelelően 
bővítjük iskolánk dolgozóinak létszámát. 

 

 Folyamatosan vizsgáljuk a külső és a belső partnerekkel való kapcsolatunk 
minőségét, mérjük elégedettségüket. 

 

 Nyomon követjük a partnerek változását. 
 

 Törekszünk a szülő–tanár kapcsolatok jobbítására. 
 

 Fontosnak tartjuk a vezetőség és a tantestület megfelelő kapcsolatát. 
 

 A törvényi változásoknak megfelelő szervezeti és bővítési átalakítást 
hajtunk végre. 
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3.  Az intézmény minőségirányítási rendszere 
 
Amikor első ízben lehetőség nyílt a Comenius 2000 minőségbiztosítási 
programra pályázni, iskolánk az elsők között tette ezt meg.  A Szenzor P-E 
Gazdaságmérnöki Kft. segítségével elkészítettük pályázatunkat, de mivel 
a programba csak korlátozott számban volt lehetőség bekerülni, iskolánk nem 
nyert, kimaradt ebből  a lehetőségből. Mi ekkor sem adtuk fel, elkezdtük 
a programot saját erőből megvalósítani. Sajnos az iskolának arra nem volt 
pénze, hogy külső szakértőt kérjen fel. Létrehoztuk saját minőségirányítási 
csoportunkat három fiatal kollégával, akik közül 2 fő továbbképzésen is részt 
vett. Ők megtették az első lépéseket a program szerint, megalakultak az iskolai 
minőségi körök, és megkezdődött a munka.  

 

Időközben a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 
kidolgozta a Comeniushoz hasonló saját minőségirányítási programját 
a katolikus iskolák számára. Ekkor elkezdtük átdolgozni a programunkat ennek 
megfelelően, a szekszárdi Kolping-iskola igazgatónőjének a vezetésével, aki 
szakértője volt a programnak. Ezt várta el egyébként az iskola fenntartója is.  

 

A szekszárdi iskolának viszont ekkoriban már volt egy működő EFQM 
minőségirányítási programja, amit ők az NSZI szakértőjével készítettek el. (Ez a 
program sok tekintetben hasonlított a Comenius programhoz.) 2002-ben újabb 
ajánlatot kaptak a Kolping-iskolák az NSZI két szakértőjétől, hogy amennyiben 
átállunk az EFQM programra, ők támogatják ebben az iskolákat. Mivel nem volt 
szükség túl sok átalakításra — hiszen mindkét rendszer partnerközpontú 
alapokon működik — vállaltuk a feltételeket, és ezen az úton folytattuk az 
iskolában a munkát, melynek eredményeként 2004. december elején jogosultak 
lettünk az EFQM embléma használatára. 
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3.1 A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben 
 
Az iskola vezetése kezdettől fogva (2000) elkötelezett a minőségirányítási 
rendszer létrehozása és működtetése mellett. Az iskola vezetője szintén 
elkötelezett egy jól működő minőségirányítási rendszer kidolgozása és 
működtetése mellett, s felelősséget érez ezért; ennek érdekében mindent elkövet 
a feltételek biztosítására, és a nehézségek ellenére egyszer sem adta fel 
a küzdelmet. Továbbra is azon dolgozunk, hogy a rendszert fejlesszük, 
továbbvigyük, és biztosítsuk a lehetőségeket a jogszerűség, a tervezés, 
az ellenőrzés és értékelés, valamint a működtetés területén. 

 

Mit teszünk ezek érdekében? 
 

Jogszerűség
 

Az iskola életét szabályozó dokumentumok mindenki számára 
hozzáférhetők, akiknek erre a jogszabályi rendelkezések lehetőséget adnak. 
Az intézményi alapdokumentumok (pedagógiai program, éves munkaterv, 
munkaközösségi, gyakorlatioktatás-vezetői munkatervek, SZMSZ) a tanári 
szobákban, illetve az iskolatitkárnál vannak elhelyezve. A házirend 
az osztálytermekben van kifüggesztve. Az egyéb dokumentumok, melyek 
az SZMSZ mellékleteit képezik, az igazgatói irodában, az iskolatitkári szobában, 
illetve a gazdasági vezetőnél vannak. A minőségirányítással kapcsolatos 
dokumentumok a minőségügyi vezetőnél találhatók. A törvények az igazgatói 
számítógépen (CD-jogtár), a közlönyök (Magyar Közlöny, Oktatási Közlöny) 
az irattárban, a régebbi számok a könyvtárban találhatók. Karbantartásukért 
az iskola igazgatója felel.  
 

Tervezés
 
Az iskola kiemelt céljai (A Pedagógiai Programmal szinkronban) 

 

A kiemelt célok és feladatok a tanulmányi idő egészére, 4–5 éves 
időtartamra vonatkoznak. 
  

Célok: 
 

1.  Az iskolánkban tanuló 14–23 év közötti fiatalok harmonikus, teljes, 
sokoldalú személyiségfejlesztése, képességeik legmagasabb szintű 
fejlesztése. 

 

2.  Ezen tanulók megóvása az elkallódástól, első szakmához juttatásuk, 
munkába állításuk, beillesztésük a társadalomba. 
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3.  A 9–10. évfolyamon tanulók az általános műveltséget megalapozó 
nevelés–oktatás során váljanak képessé az alapműveltségi vizsga sikeres 
letételére. 

 

4.  A szakmai évfolyamok befejezése után legyenek képesek sikeres 
szakmai vizsgát tenni, tudásuk, képességeik feleljenek meg a munkába 
állásuk idején támasztott elvárásoknak, követelményeknek. 

 

5.  Katolikus iskolánkban kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás. Ennek 
elsődleges célja a meghívás, a hit ébresztése, a diákok személyes 
istenkapcsolatra vezetése. A megtanult hittételek csak megalapozott és 
megélt istenkapcsolatban nyernek értelmet. 

 

6.  Tiszteljék a szakmai tudást, szeressék szakmájukat, valósuljon meg az 
„Isten áldja a tisztes ipart” köszöntés által kifejezett elv. 
 

Feladatok: 
 

1.  Nagy figyelmet kell fordítanunk tanulóink személyiségfejlesztésére, 
az anyanyelv igényes használatára, a tanulók érzelmi kultúrájának 
gazdagítására, erkölcsi tudatosságuk erősítésére. 

 

2.  Ki kell fejlesztenünk a tanulókban a saját egészségük, az emberi 
környezet és a természet megóvására irányuló felelősségérzetet, 
az igényt arra, hogy munkatársaikkal együttműködők legyenek, 
egyenrangú, szolidáris viszonyt alakítsanak ki, teremtsék meg 
a közösségi és az egyéni érdekek, értékek egyensúlyát. 

 

3.  Lehetővé kell tenni számukra a korábban kialakult tudásbeli és szociális 
hátrányok felszámolását. 

 

4.  Feladatunk, hogy a tanulók munkatapasztalataik és munkakultúrájuk 
révén képesek legyenek beilleszkedni a termelési, illetve 
munkakörnyezetbe, fejlődjék bennük az igényesség munkájuk 
eredményessége, minősége iránt, és alakuljon ki a munkájukkal 
kapcsolatos felelősségérzet. 

 

5.  Differenciált pedagógiai eljárásokkal rendszerezzük az általános iskolai 
ismereteket, pótoljuk a hiányokat, új ismereteket adjunk át, zárkóztassuk 
fel a gyengébb tanulókat a továbbhaladáshoz szükséges szintre. 

 
6.  Nevelésünk nagy feladata, hogy a hamis értékeket valóban negatívakká 

tudjuk tenni, és diákjaink személyiségét helyes irányba tudjuk terelni, 
s ezáltal a személyiségideált megközelíteni. 
 

7.   Amennyiben iskolánk a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai 
eszközökkel nem tudja megszüntetni segítséget kérhetünk a gyermekjóléti 
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szolgálattól, az oktatásügyi közvetítői szolgálattól vagy más, 
ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól .Ez a 
segítségnyújtás, indokolt esetben a gyermekközösség, illetve a 
tanulóközösség védelme érdekében is igénybe vehető. Ha szükséges és 
igényeljük, a gyermekjóléti szolgálat javaslatot tehet a további 
intézkedésekre.   

 

Ezeket a stratégiai célokat és feladatokat az éves munkaterv bontja le 
operatív feladatokra. 

 

Az éves munkatervet a nevelőtestülettel közösen, a testület tagjai által tett 
javaslatok figyelembevételével az igazgató készíti el, és a nevelőtestület hagyja 
jóvá. 
 

.Vezetői mérés, értékelés és ellenőrzés 
 Ellenőrzés: 
 

Az ellenőrzés, értékelés és mérés különböző szinteken történik. Ezek:  
 

a) intézményi szint, 
b) fenntartói szint, 
c) regionális szint, 
d) országos szint. 

 

A minőségirányítás terén az intézményi szintnek van kiemelkedő szerepe. 
Iskolánkban fokozatosan el kell jutni oda, hogy a mindennapi működés részévé 
váljon a nevelő–oktató munka minőségbiztosítása, az ehhez szükséges feladatok 
ellátása. 

 

A közoktatási intézményben végzett ellenőrzés — a közoktatási törvény 
rendelkezése alapján — alapvetően kétféle dolgot vizsgál: 

 

1) Az intézmény működése megfelel vagy nem felel meg a hatályos  
jogszabályoknak? 

 

2) Az intézmény működése megfelel-e a fenntartó által jóváhagyott 
pedagógiai programnak? 

 

Az ellenőrzés tehát minden esetben az írott szabályoknak való megfelelést 
vizsgálja. 

 

Az ellenőrzés területei a közoktatási intézményekben: 
A gazdálkodás ellenőrzése 
(Ezen belül elsősorban vizsgálni kell a takarékos gazdálkodást, a belső 

szabályzatok meglétét és megfelelését a jogszabályoknak, a bizonylatolás 
rendjét, a költségvetési beszámolók elkészítését, a készletgazdálkodás rendjét 
stb.) 
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A jogszabályoknak megfelelő működés ellenőrzése 
(Ezen belül elsősorban a belső szabályzatok megléte, a jogszabályoknak 

való megfelelése és az intézmény napi működésében való alkalmazásuk 
vizsgálandó, illetve felülvizsgálatuk rendszeressége, módja, az ügyvitel rendje, 
a tanügyi nyomtatványok vezetése stb.) 

 
 
 
 

A szakmai (pedagógiai) munka ellenőrzése 
(Ezen belül elsősorban vizsgálni kell a pedagógusok tervező munkáját, 

a tanítást, a tanórákat, a nevelő-oktató munka eredményeit, a tanulói 
teljesítményeket stb.) 

 

Egyéb ellenőrzések: munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi. 
 

Az ellenőrzés típusai:  
 

Vezetői ellenőrzés: igazgató, igazgatóhelyettes, gyakorlatioktatás-vezető,  
         munkaközösség-vezető, gazdasági vezető.  

 

Csoportos ellenőrzés: munkaközösség, ellenőrzésre alakult munkacsoport. 
 

Egyéni ellenőrzés: önellenőrzés. 
 

Külső szakértő által végzett ellenőrzés. 
 

Értékelés: 
 

Az értékelés a központi oktatásirányítás, a fenntartó és a közoktatási 
intézmény által elfogadott dokumentumokban megfogalmazott pedagógiai 
célkitűzéseket hasonlítja össze a tényleges működés eredményeivel. 
Az értékelés tulajdonképpen szembesítést jelent: az elért eredményeket vetjük 
össze a kitűzött célokkal. 

 
Az értékelés szerepe kettős: minősítheti az elért eredményeket, értékeket, 

vagy feltárhatja a hibákat, hiányosságokat. 
 

Az értékeléssel szemben támasztott követelmények: legyen nyilvános, 
személyre szóló, szakszerű, ösztönző hatású, folyamatos és kiszámítható.  
 
 Mérés: 
 

A mérés az ellenőrzésnek az a módszere, amely legtöbbször a tanulók által 
nyújtott teljesítmény kimutatására szolgál. Az iskolában általában kétféle mérést 
alkalmazunk: a tantárgyi és a neveltségi szintmérést. 
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A mérések tervezésekor az alábbi szempontokra kell válaszokat 
fogalmaznunk: 

 

 Ki…? 
 Melyik évfolyamon…? 
 Melyik tantárgyból, témakörből…? 
 Mit (milyen követelmények teljesítését)…? 
 Milyen időközönként…? 
 Milyen módszerrel, mérőeszközzel mér? 

 
A minőségirányítási rendszer működtetése 

 
Az iskolai minőségirányítási rendszer működéséért az igazgató a felelős. 

Irányítja, ellenőrzi és értékeli a minőségirányítási team munkáját. Biztosítja 
számukra a zavartalan munkavégzés feltételeit, segíti munkájukat, lehetőséget 
ad továbbképzéseken való részvételre. Iskolánkban a minőségirányítási team 
három főből áll. Feladatuk a minőségirányítási dokumentáció karbantartása, 
a minőségi körök létrehozása, feladatokkal való ellátása, továbbképzéseken való 
részvétel, a szakértőkkel való kapcsolattartás. Az igazgató vezetésével elkészítik 
az iskola minőségirányítási programját.  

 

A minőségirányítási team díjazása a kiemelt munkavégzésért járó minőségi 
bérpótlékból, a törvényi rendelkezésnek megfelelően történik: a vezető 300%-
kal, a tagok 200–200%-kal részesülnek. 
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3.2 Az intézményi működés belső rendje 

 
3.2.1. Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése   

    
A  partnerközpontú működés célja: 
 

Intézményünk ismerje meg partnerei igényeit, és azok lehetőség szerinti 
teljesítését jelölje meg fő célkitűzéséül, s folyamatosan tájékozódjon azok 
teljesüléséről, és a partneri visszajelzések alapján végezze el a szükséges 
korrekciókat.   
 

A partnerközpontú működés folyamata: 
 

1. Nyitott önértékelés. 
2. Érdekelt felek azonosítása. 
3. Az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének felmérése.  
4. Igények elemzése. 
5. Célok meghatározása. 
6. Intézkedési tervek készítése. 
7. Intézkedési tervek megvalósítása. 
8. Intézkedési tervek megvalósításának elemzése. 
9. Korrekciós terv készítése és megvalósítása. 

 
A) Kommunikáció a külső partnerekkel 

 

A minőségfejlesztés alapvető értéke a partnerközpontúság.  
 

A partnerközpontúság olyan szemlélet, amely segíti iskolánk és a partnerei 
közötti kölcsönös elkötelezettség kialakulását. Intézményünk sikeres működése 
érdekében nyitnunk kell a partnerek felé, törekednünk kell igényeik 
megismerésére és teljesítésére. Minőségfejlesztési tevékenységünk során célunk, 
hogy egyértelműen azonosíthatóvá váljanak partnereink és elvárásaik. Iskolánk 
feladata, hogy szabályozza azokat a folyamatait, amelyek  a partnerekkel való 
kommunikációját meghatározzák Az eredményekre támaszkodva átalakíthatjuk 
tevékenységünket, és a változások a teljes intézményi működés struktúrájában 
érezhetők lesznek.   

 

Első feladatunk volt a partnerkapcsolatok felmérése. Iskolánk nevelő-
testületének tagjai elkészítették partnereink listáját.  

 

Legfontosabb külső partnereink: 
 

• Kolping-iskolák 
• általános iskolák  
• kollégiumok 
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• a Gyermekvédelmi Szakszolgálat városi kirendeltsége 
Legfontosabb partnereink köre felmérésenként változik. A 2007/2008-as 

tanévben a felmérés alapján az alábbiakkal bővült: 
 

• Belvárosi Plébánia 
• rendőrség 
• ifjúsági orvos és védőnő 
• Kolping család 
 
A partnerek nagy száma nem teszi lehetővé, hogy valamennyiük igényét és 

elégedettségét közvetlenül megismerjük, ezért a partnerek közvetlen 
megkérdezésén alapuló módszereken kívül felhasználunk olyan közvetett 
mutatókat is, melyeket egyéb információforrásból nyerünk (például iskolánk 
keresettsége, rendezvényeink látogatottsága).  

 

Az intézménnyel kapcsolatos elvárásokat, elégedettséget kérdőíves 
módszerrel és interjú készítésével próbáltuk felmérni. Ügyeltünk arra, hogy 
a megkérdezettek reprezentálják a megkérdezni kívánt partnerek véleményét. 
Fontos, hogy a különböző csoportoktól kapott válaszok összehasonlíthatóak 
legyenek, ezért mindenkitől ugyanarra kell rákérdezni (de természetesen 
tekintettel kell lenni a válaszadó ismereteire is).  
 

Partnereink elégedettsége vagy elégedetlensége egyéni tapasztalatokon 
alapul, intézményünk megítélése a partnerek véleményének összegzéseként 
alakul. A partnerek elégedettségének mérését ezért rendszeresen végezzük. 
A felmérések ismétlése kétévenként történik. A felmérések eredményét írásban 
rögzítjük, és eredményeit nyilvánossá és elérhetővé tesszük partnereink számára. 

 

A partnerekkel történő kommunikáció érdekében meg kell határozni: 
 

 a napi működéshez szükséges információk belső áramlását, 
 az informálandók körét, 
 a lehetséges kommunikációs csatornákat, 
 az érintettek bevonásának módját az információk terjesztésébe és 
felhasználásába. 

 
B) Külső partneri igény és elégedettségmérés 

 

A felmérést a vizsgálat céljának meghatározásával, a vizsgálni kívánt 
területek kijelölésével kezdtük. A kérdőívek és interjúk elkészítésével 
a minőségfejlesztési csoportok lettek megbízva. A kérdőívek összeállítását 
a kitöltés követte, majd megtörtént a feldolgozás. Az interjú elkészítése 
a kapcsolatfelvétellel kezdődött, amit az interjú elkészítése és lebonyolítása 
követett, ezt követte a kapott adatok elemzése és dokumentálása. 
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Az eredmények megismerése után intézkedési terveket készítettünk, melyekben 
meghatároztuk feladatainkat, a felelősöket és a határidőket. Az intézkedési 
terveket a nevelőtestület jóváhagyta. 

A Gyermekvédelmi Szakszolgálat városi kirendeltségén interjút 
készítettünk, melyből kiderült, hogy iskolánkról és az együttműködésről csak 
pozitív véleményük van az ott dolgozóknak.  

 

Kérdőíves felmérést végeztünk a városi kollégiumokban. A felmérésből 
kiderült, hogy kapcsolatunk jó, de igény merült fel arra, hogy a tanulók 
tanulmányi előmeneteléről, illetve az igazolatlan hiányzásokról havonkénti 
értesítést küldjünk, valamint az iskolai rendezvényekről írásbeli értesítést 
kapjanak a csoportvezetők. Az intézkedések azonnal megtörténtek, és havonta 
küldjük az értesítéseket. Természetesen a kapcsolatot személyesen és telefonon 
is tartjuk.  

 

A Kolping-iskolákat is kérdőíves felméréssel kerestük meg. Sajnos, 
közülük csak a szekszárdi és a gyöngyösi iskola válaszolt megkeresésünkre. 
A kapcsolat az iskolák között jó. Tanulóink elsősorban tanulmányi versenyeken 
találkoznak. 

 

Szintén kérdőívvel kerestük meg a városi általános iskolákat. A kérdőívek 
feldolgozásából kiderült, hogy nagyon keveset tudnak iskolánkról. Intézkedési 
tervet készítettünk iskolánk hírnevének javítására. Vezetőink rendszeresen részt 
vesznek a pályaválasztási szülői értekezleteken, a városi középiskolák igazgatói 
találkozóján, a megyei igazgatói kollégium rendezvényein. Szórólapokat, 
bemutatkozó filmet készítettünk iskolánkról, részt veszünk pályaválasztási és 
más kiállításokon és a városi versenyeken, elkészült iskolánk honlapja.  

 

A jól működő kapcsolatrendszer kiépítése érdekében szabályoztuk 
az ügyfelekkel, szállítókkal való kapcsolattartást. Szempontrendszert dolgoztunk 
ki, melyben megfogalmaztuk a szállítóktól elvárt teljesítményértékeket.  

 
C) Kommunikáció a belső partnerekkel 

 

Belső partnereink: 
 

• diákok 
• szülők 
• technikai dolgozók 
• Kolping Szövetség 
• a tantestület tagjai  

 

Belső partnereink igény- és elégedettségmérését szintén a célok 
meghatározásával és a területek kijelölésével kezdtük. Ezután a kérdőívek 
elkészítése, kitöltése és feldolgozása következett. Fontos szempontnak 
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tekintettük, hogy partnereinket ne csak úgy tekintsük, mint akik csak kérnek és 
elvárásokat fogalmaznak meg, mivel a megbecsült partner elkötelezetté válik 
az intézmény iránt, azonosul a közösen megfogalmazott célokkal, így 
számíthatunk támogatására.  

A nevelőtestület tagjai először egy klímatesztet, majd tanári kérdőívet 
töltöttek ki. Az EFQM modell építése közben a kollégákkal több interjút 
készítettünk. Az eredmények ismeretében elkészítettük a szükséges intézkedési 
terveket. Szociometriai felmérést végeztünk, melyből kiderült, kik azok 
a kollégák, akiknek nincsenek megfelelő kapcsolatai a tantestületben. 
A kapcsolatok javításával a tantestület eredményesebben tud dolgozni. Kiderült, 
hogy szükséges a jutalmazási rendszer felülvizsgálata. A felülvizsgálat évente 
rendszeresen megtörténik. 

 

A szülői partner igény- és elégedettségmérés kérdőívekkel történt. A szülők 
elégedettek iskolánkkal. Igény merült fel az iskolai dokumentumok szülők 
számára történő részletesebb megismertetésére. Felkészültünk a tájékoztatásra, 
és ez szülői értekezleten meg is történt. A kapcsolatok javítása érdekében szülő–
diák–tanár találkozókat tartunk.  

 

A tanulói kérdőívek értékeléséből kiderült, hogy diákjaink szeretik 
iskolájukat, elégedettek.  

 

Az EFQM modell kritériumainak feldolgozása közben igény merült fel 
arra, hogy ügyfeleink kívánságait írásban rögzítsük, elégedettségükről 
rendszeres információt gyűjtsünk, panaszaikat regisztráljuk. Kiderült: nincs 
elegendő információnk a végzett tanulók szakmai pályájáról, további sorsáról. 
A problémák megoldására intézkedési tervet készítettünk. 

 

A Kolping Szövetség levélben értékelte pedagógusaink elhivatottságát, 
lelkiismeretes munkáját. 

 

Belső partnereink igény- és elégedettségmérése rendszeres, kétévenként 
ismételjük. 
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3.2.2 Emberi erőforrások biztosítása és fejlesztése 

 
A fiatalok nevelése felelős, egész életre szóló feladat. Üdvösségre 

nevelünk, minden más ezután következik. Ahhoz, hogy a tanulók harmonikus, 
kellő önismerettel, önfegyelemmel rendelkező, szépre, jóra fogékony, Istent és 
embertársait szerető emberekké váljanak, a pedagógusoknak is ilyenné kell 
lenniük. A nevelőnek nyitottnak kell lennie minden értékre, melyet beépíthet 
saját életébe és nevelő–oktató munkájába. Elengedhetetlen az önképzés és 
a megmerítkezés a kultúra szépségeiben, ami lelki, szellemi töltést ad a napi 
munkához. A pedagógus számára nélkülözhetetlen a folyamatos, elmélyült 
lelkiélet, amely segítségével erőt meríthet munkájához, hálát adhat sikereiért, 
és hordozhatja a reá bízottakat. 

 

A fiatalok nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az adás vágya és empátia 
nélkül. Meg kell érezni, melyik diáknak van szüksége szerető, személyes 
beszélgetésre, és melyiknek határozott szigorra. Ezt a munkát csak a fiatal és 
a családja minél jobb megismerésével lehet lelkiismeretesen elvégezni.  

 

A pedagógus minden pillanatban értéket közvetít, ezért kerülnie kell 
mindent, ami értéktelen, ami az aktuális fogyasztói divatot képviseli, ami csak 
szórakoztat, de nem nevel, ami üres tudást ad, de a személyiséget nem fejleszti, 
ami Isten helyett valami pótszert akar nyújtani az embereknek. Mindezt úgy kell 
tennie, hogy igazodjon a fiatalok jogos igényeihez, életkori sajátosságaihoz, 
hogy el ne riasszon, hanem magával hívjon. 

 

A tanár életének összhangban kell állnia az általa és az iskola által képviselt 
értékekkel, ezért fontos, hogy minden pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos 
munkát végezzen. Konfliktusait emberi módon kezelje. Tudjon megbocsátani. 
A pedagógus szavai és cselekedetei mindig összhangban kell, hogy legyenek 
egymással, hiszen mindennél nagyobb veszélyt jelent a fiatalok számára a hamis 
tanúságtétel. 

 

Az intézményben minden olyan pedagógus taníthat, aki elfogadja annak 
katolikus voltát, alaposan tanulmányozza a keresztény tanítást, és munkája 
közben nem tesz elmarasztaló, sértő megjegyzést az Egyházra és annak 
tanítására. Minden új pedagógus először egy éves szerződéssel alkalmazható, 
amelyet a felek kölcsönös megelégedése esetén lehet véglegesíteni. 

 

A tanárok, szakoktatók munkájának lényege, hogy tudásukat átadva 
neveljék, oktassák tanítványaikat. Nem egyenként, hanem tantestületként. 
Lényeges egymás munkájának megbecsülése, az együttérzés örömben és 
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bánatban egyaránt. A segítő szándékú kritikát a nevelő igyekezzen mindig 
elfogadni és munkájában kamatoztatni.  

 
 
 

A tantestület legyen egy közösség: 
 

 ahol mindenki úgy érzi, hogy megbecsülik és számítanak rá; 
 ahol mindenki úgy érzi, hogy elismerik és szeretik; 
 ahol mindenki segítséget és támogatást találhat emberi és lelki életének 

nehézségeire. 
 

A nevelőt a tanulók elbírálása során mindig segítőkész szándék vezérelje. 
 

Legyen következetes és igazságos. A tantárgyi érdemjegyek a tárgyi tudást 
tükrözzék, és ne befolyásolhassa azt a tanuló magatartása.  

 

Igyekezzen a tanítványaiból is a legjobb eredményt kihozni. A jókat 
ösztönözze plusz feladatokkal, a gyengéket pedig segítse felzárkózni. 

 

A katolikus iskolában tanító pedagógus feleljen meg a szakképzettség, 
rátermettség és a vallásos háttér követelményeinek. A keresztény nevelő 
igyekezzék maga is élő hitű, jóra törekvő, elkötelezett lenni. 

 

Iskolánk 1997 óta továbbképzési rendszert működtet. Ennek második részét 
képezi egy ötéves időszakra tervezett továbbképzési program és egy 
— az aktuális tanévre készített — beiskolázási terv is. A program elkészítésénél 
nemcsak az iskola érdekeit veszik figyelembe, hanem a pedagógus kéréseit, 
érdeklődési körét is. 

 
A beiskolázási terv a 277/1997. (XII.22.) kormányrendelet és az 5 évre 

szóló iskolai továbbképzési program alapján készült. 
 

Az iskola az alábbi képzéseket, továbbképzéseket támogatja kiemelten: 
 

– a kötelező 120 órás továbbképzés teljesítése; 
– szakvizsga megszerzése; 
– másoddiploma megszerzése, amely kapcsolódik a pedagógiai programhoz,   
   valamint az iskolai program személyi feltételeit javítja; 
– módszertani továbbképzés, amely a pedagógus szakma fejlesztését  

 szolgáló ismeretek bővítésére szolgál; 
– számítástechnikai szakképesítés megszerzése; 
– aktuális ismeretbővítés. 
 
 

Nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, s az átruházott feladatok 
ellátásáról beszámolásra vonatkozó rendelkezések (R. 4. § (1) bek. h) pont) 
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Ktv. 56. § (1) A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak 
közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 
tanácskozó és határozathozó szerve. 
(2) A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus-

munkakört betöltő alkalmazottja, gazdasági vezetője, valamint a nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja.  

(3) A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási 
kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos 
ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott 
kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel 
rendelkezik. 

 
Ktv. 57. § (1) A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik 
a) a foglalkozási, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása; 
b) a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása; 
c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése; 
d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, 

beszámolók elfogadása; 
e) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; 
f)  a házirend elfogadása; 
g) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; 
h) a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára 

bocsátása; 
i)  az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési 

programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása; 
j)  jogszabályban meghatározott más ügyek. 
 

(2) A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-
oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell 
kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az 
egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az 
igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt. 

(3) A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete dönt a foglalkozási, illetve a 
pedagógiai program, valamint a szervezeti és működési szabályzat 
jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő 
kereset benyújtásáról. 
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(4) A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy 
eldöntésére tagjaiból - meghatározott időre, vagy alkalmilag - bizottságot 
hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai 
munkaközösségre, az iskolaszékre, vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott 
jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a nevelőtestület 
által meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről, 
amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. E rendelkezéseket nem lehet 
alkalmazni a foglalkozási, illetve a pedagógiai program, továbbá a szervezeti 
és működési szabályzat elfogadásánál. 

(5) Az óraadó tanár a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben - az (1) 
bekezdés g)-h) pontjába tartozó ügyek kivételével - nem rendelkezik szavazati 
joggal. 

 
R. 29. § (1) Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni az óvodavezető, az 

iskolaigazgató, a kollégiumigazgató, illetve -vezető, továbbá, ha a 
nevelőtestület egyharmada kéri. Ha az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi 
szék, az iskolai szülői szervezet, közösség, iskolai, kollégiumi 
diákönkormányzat kezdeményezi a nevelőtestület összehívását, a 
kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. 

(2) A nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét. 
(3) A nevelőtestület véleményét - a közoktatási törvény 57. §-ának (2) 

bekezdésében meghatározottak szerint - ki kell kérni 
a) a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra 

rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezésében, 
b) a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek 

megállapításában, 
c) az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, 
d) külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 
 
R. 30. § (3) A szakmai munkaközösség dönt szakterületén 
A nevelőtestület által átruházott kérdésekről. 
Ktv. 58. § (2) Az óvodában, iskolában, kollégiumban az azonos feladatok 
ellátására, illetve tantárgyanként vagy műveltségi területenként egy szakmai 
munkaközösség hozható létre.  
Vezető vagy vezető-helyettes akadályoztatása esetére helyettesítés rendje (R. 4. 
§ (1) bek. f) pont, 11. §) 
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R. 11. § A nevelési-oktatási intézmény vezetője, beleértve a tagintézmény 
(intézményegység) vezetőjét is - a szervezeti és működési szabályzatban 
foglaltak szerint - köteles gondoskodni arról, hogy ő vagy a helyettesének 
akadályoztatása esetén a vezetői, vezető-helyettesi feladatokat ellássák. Ha a 
nevelési-oktatási intézmény, illetve a tagintézmény (intézményegység) 
vezetője a szükséges intézkedéseket nem tudta megtenni, a vezetői feladatokat 
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott alkalmazott köteles 
ellátni. 

 
A helyettesítés rendje: 
 
Az igazgatót akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő, 
kizárólagos hatáskörbe, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek 
kivételével - teljes felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti, aki 
az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként 
fenntartott hatásköröket is. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes 
együttes akadályoztatása esetén az igazgatói feladatokat a gyakorlatioktatás-
vezető látja el. Amennyiben ő sem tartózkodna az iskolában akkor az igazgatói 
feladatokat a rangidős pedagógus látja el. 
Gazdasági és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági vezető látja 
el. 
Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes folyamatos távollét. 
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3.2.3. A minőségirányítási szervezet felépítése és működtetése 
 

Intézményünk a 2000/2001. tanévben kezdte meg az iskolai 
minőségirányítási rendszer kiépítését. Kezdetben a Comenius modell kiépítését 
kezdtük meg, majd 2001-től az iskola terveihez jobban illeszkedő EFQM 
minőségirányítási program megvalósítását és alkalmazását tűztük ki célul. A két 
program fő vonalaiban rengeteg a hasonlóság, így az áttérést zökkenőmentesen 
végre tudtuk hajtani. 

 

A program lényege, hogy az iskola partnereinek igényeit, elvárásait 
folyamatosan vizsgáljuk, majd a kapott eredményeket intézkedési tervek 
kidolgozásával és megvalósításával egyre magasabb szintre helyezzük, 
és megfeleljünk az iskola külső és belső elvárásainak. 

 
 
 
 

.A minőségirányítási szervezet felépítése:.   
 

 
 

Minőségirányítási vezetési team:  
 

A kéttagú csoport végzi a minőségirányítási munka koordinálását, 
a minőségi körök kialakítását, munkájának ellenőrzését, irányítását, probléma 
esetén a segítségnyújtást, a tanácsadást. A csoport egy vezetőből és egy team-
tagból áll. A csoport tagjai munkájuk során rendszeresen szakértőkkel 
konzultálnak, továbbképzésekre, konzultációkra járnak, ahol tapasztalatcsere és 
új módszerek megismerése útján végezhetik hatékonyabban munkájukat. 
A csoport működését intézményen belül az iskola vezetője ellenőrzi. 
Munkájukról rendszeresen értekezleteket, beszámolókat tartanak 
a tantestületnek. A csoport felelős a dokumentáció karbantartásáért is. 
 

Minőségi körök:  
 

A minőségbiztosítási team munkáját az iskola dolgozóiból kialakított 
minőségi körök segítik. A csoportok összeállításához ún. „csapattag” típusú 
kérdőívet töltöttek ki az iskola dolgozói, melyet aztán a minőségbiztosítási team 
tagjai értékeltek ki meghatározott értékek alapján és megadott pontszámok 
segítségével. A körök kialakítását is a kapott eredmények alapján végezte 
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a team. Minden körbe azonos arányban került „vállalatépítő”, „segítő”, ill. 
„csapatmunkás” típusú dolgozó, a hatékonyabb munkavégzés érdekében. 
A körök tagjai választották meg a csoportok vezetőit, akik felelősek a rájuk 
kiosztott munkáért. Az iskolában öt minőségi kör működik, melynek tagjai 
a tanárokon kívül a vezetők és a technikai dolgozók is. A team által kiosztott 
feladatokat a 4–5 főből álló csoportok a kör választott vezetője irányításával 
elvégzik, és az eredményeket eljuttatják a team tagjainak, akik ezeket egységes 
egésszé szintetizálják.  
 

Külső segítők:  
 

Az NSZI szakértői rendszeres tanácsadói munkát végeznek a team számára, 
meghívásra előadásokat, ismertetőket tartanak a tantestület többi tagjának, ill. 
külső ellenőrzés során értékelik az addig elvégzett munkát. 

 

Konzultációk során történik tapasztalatcsere az azonos minőségirányítási 
programot megvalósító oktatási intézmények minőségirányítási teamjei között. 
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3.2.4. Az intézmény mérési és értékelési rendszere 
 

A nevelő–oktatótevékenység hatékonyságának mérése és ellenőrzése 
 
A tanári munka értékelése és mérése 
 

Külső ellenőrzés, értékelés 
 

– PISA-felmérés: 
• a tanárok munkájának mérése a hozzáadott értékek alapján 

 

– Fenntartói ellenőrzés: 
• éves 
• átfogó (3 évenként) 
 

–  KPSZTI:  
• komplex intézményellenőrzés (3 évenként) 

 

4. Alkalmazotti értékelési rendszer 
(Közoktatási Törvény 40.§ 11. bekezdés) 

 
 

4.1 Cél 
 
Az alkalmazotti értékelési rendszer kidolgozásának és alkalmazásának 
célja a pedagógusok és nem pedagógusok munkájának objektív és reális 
értékelése és minősítése a törvényi előírásoknak és a helyi Pedagógiai 
Programnak és Minőségirányítási Rendszernek megfelelően. Az értékelés 
és a minősítés végén az alkalmazottak tárgyilagos, megbízható képet 
alkothatnak arról, hogy az eredetileg tervezett céloknak megfelelő 
irányban és ütemben, a partneri elvárásokkal összhangban végzik-e 
munkájukat. Az ellenőrzés, értékelés és a minősítés – az önértékelési 
folyamattal párhuzamosan – az intézmény szabályozó dokumentumaiban 
rögzített módon, az intézményvezetéssel közösen kialakított szempontok 
szerint és egyeztetett értékelési módszerekkel történik. 
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Az értékelés és a minősítés várható eredménye:  
 
 
A nevelőtestület és a technikai dolgozók számára:  

• a dolgozók meghatározott területeken objektív képet kapnak a 
munkájuk teljesüléséről a partneri elvárásokhoz képest, 
• közvetlen segítséget kaphatnak az értékelés alapján szükségessé 
vált korrekcióhoz, 
• cselekvési programot fogalmazhatnak meg. 

 
 
Az intézményvezető számára:  

• a vezető az értékelés objektív információinak segítségével 
követheti az intézmény szakmai munkájának eredményességét, 
• információkra építve hozhat szervezet(át)alakítási döntéseket, 
• az objektív véleményeket figyelembe veheti a dolgozók 
jutalmazásakor illetve szakmai előmeneteli döntéseknél. 
 

A minősítés feltétele a következőknek: 
• a tartósan magas színvonalú munkavégzésért történő várakozási 

időcsökkentés, 
• címadományozás, 
• a közalkalmazott garantált illetményénél magasabb összegű 

illetményének, 
• a kinevezett vezető garantáltnál magasabb összegű illetményének 

megállapítása esetében. 
Mindezekhez – a címadományozást kivéve – kiválóan alkalmas vagy alkalmas 
eredményű minősítés szükséges. 
Amennyiben a munkaviszony létesítésekor a munkáltató a garantáltnál 
magasabb összegű illetményt állapított meg, a megállapítástól számított egy év 
után a minősítést el kell végezni, majd ezt követően az alkalmazott csak abban 
az esetben kaphatja tovább a magasabb illetményt, ha kiválóan alkalmas vagy 
alkalmas minősítést ért el. Ha az alkalmazott kevéssé alkalmas vagy alkalmatlan 
minősítést kapott, illetményét a besorolása szerinti garantált mértékre kell 
csökkenteni. 
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II. Értékelési területek és módszerek (közismereti tanárok és szakoktatók) 

 

Értékelési terület Módszer 

Tanmenetek (tartalmi, formai elemek megléte, 
differenciálás megjelenése) 

Munkatervek 
Tervezés 

Versenynaptár 

Dokumentum-elemzés 

Óravezetés, foglalkozásvezetés 
Biztos naprakész tárgyi tudás 

Tanórán alkalmazott munkaformák 
és módszerek 

Szemléltető eszközök, audiovizuális eszközök 
alkalmazása 

Munkaeszközök bemutatása 
Elméleti alapismeretek kötése a gyakorlati oktatáshoz 

Óralátogatás során 
megfigyelés 

előzetes szempontsor 
alapján 

Tanórán kívüli tevékenységek: felzárkóztatás, 
tehetséggondozás, versenyre felkészítés 

Szakmai munka 

Helyi, városi, megyei és országos rendezvényeken 
való részvétel  

Interjú, kérdőív 

Számonkérés gyakorisága, formája, módja 

O
kt

at
ás

i t
er

ül
et

 

Ellenőrzés, 
értékelés Dolgozatok eredményeinek összevetése más osztályok 

eredményeivel 
Dokumentumelemzés 

Közös osztályprogramok, csoportmegmozdulások 
gyakorisága 

Szülők értesítése a hiányzásokról, információk 
eljuttatása a szülőkhöz ellenőrzőbe 

Osztályfőnöki és 
egyéb nevelési 

munka 
Diákönkormányzati- és közösségi feladatok 

megvalósulása 

Dokumentumellenőrzés 

Ünnepségeken, egyéb iskolai rendezvényeken való 
részvétel, szervezés, lebonyolítás  N

ev
el

és
i t

er
ül

et
 

Iskolai és iskolán 
kívüli 

rendezvények Iskolán kívüli iskolai programokon való részvétel, 
szervezés, lebonyolítás 

Beszámoltatás 

Osztálynaplók, haladási naplók stb. naprakész, precíz 
vezetése 

Törzskönyvek, jegyzőkönyvek, bizonyítványok 
megfelelő, hibátlan kitöltése 

Beszámolók megfelelő elkészítése határidőre  

Tanügyi 
nyilvántartások, 
dokumentációk 

Egyéb szükséges dokumentációk elkészítése 
(továbbtanuláshoz, gyermekvédelmi 

intézkedéshez, jegyzőkönyvek) 

Dokumentumellenőrzés 

Pontos órakezdés és befejezés  
Folyosó- és udvari ügyelet  Munkafegyelem 

Beosztások, helyettesítések precíz, pontos betartása,
betegségek, hiányzások azonnali közlése 

Megfigyelés, 
ellenőrzés 

Képzés, Önképzés Továbbképzési kötelezettség teljesítése – önként 
vállalt továbbképzés 

Pályázatok Pályázatok figyelemmel kísérése, 
pályázati dokumentációban aktív részvétel 

Eg
yé

b 
te

rü
le

t 

Szabályozó 
dokumentumok 

Helyi szabályozó dokumentumok összeállításában, 
korrekciójában, 

átdolgozásában való szerepvállalás, szabályzatismeret
 

  
Beszámoltatás, 

megfigyelés 
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4.2 Az ellenőrzött területeken mért eredmények aránya a 
pedagógus értékelés folyamatában 

 

Oktatási 
Terület 

50 % 
Nevelési 
terület 

40 % Egyéb terület 10 %

Tervezés 5% 
Osztályfőnöki és 
egyéb nevelési 

munka 
20% 

Tanügyi 
nyilvántartások, 
dokumentációk 

2% 

Szakmai 
munka 

40% 
Iskolai és iskolán 

kívüli 
rendezvények 

20% Munkafegyelem 2% 

Ellenőrzés, 
értékelés 

5%   Képzés, önképzés 2% 

    Pályázatok 2% 

    
Szabályozó 

dokumentumok 
2% 

 

 

50%
40%

10%

OktatásiTerület
NevelésiTerület
Egyéb terület

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5%

40%

5%

0% 10% 20% 30% 40%

Tervezés

Szakmai munka

Ellenőrzés,értékelés

OktatásiTerület 50% 
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20%

20%

0% 5% 10% 15% 20%

Osztályfőnöki
és egyéb
nevelési
munka

Iskolai és
iskolán kívüli
rendezvények

Nevelési terület 40%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2%

2%

2%

2%

2%

0% 1% 1% 2% 2%

Tanügyi
nyilvántartások,dokumentációk

Munkafegyelem

Képzés, önképzés

Pályázatok

Szabályozó dokumentumok

Egyéb terület 10% 
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4.3 Értékelési területek és módszerek (vezetőség) 
 

1. Tervezés: tanév beindítása, előkészítés 
2. Ellenőrzés, értékelés: pedagógusok munkája 

 tanügyi nyilvántartások 
 munkatervek 
 munkavédelmi 
 tűzvédelmi 

3. Szervezés:  - órarendi 
  - kapcsolatok (külső, belső) 
  - rendezvények 
  - vizsgák 
  - továbbképzések  

4. Dokumentumok készítése 
5. Pályázatok készítése 
6. Oktatás – nevelés 

 

Igazgató helyettes Gyakorlati oktatásvezető 

Szervezés 35% 

Tervezés 10% 

Dokumentumok készítése 20% 

Oktatás-nevelés 15% 

Ellenőrzés – értékelés 19% 

Pályázat 1% 

Szervezés 20% 

Tervezés 10% 

Dokumentumok készítése 24% 

Ellenőrzés – értékelés 30% 

Oktatás-nevelés 15% 

Pályázat 1% 
 

 35



 

4.4 Értékelési területek és módszerek (technikai dolgozók) 
 
 

Gazdasági Gondnok Takarítónők 
Munkakezdés, pontos 

megjelenés 
Munkakezdés, pontos 

megjelenés 
Munkakezdés, pontos 

megjelenés 
Kitűzött feladatoknak 

határidőben történő, pontos 
elkészítése 

Kitűzött feladatoknak 
határidőben történő, pontos 

elkészítése 

Kitűzött feladatoknak 
határidőben történő, pontos 

elkészítése 
Kapcsolata a tanárokkal és 

diákokkal 
Kapcsolata a tanárokkal és 

diákokkal 
Kapcsolata a tanárokkal és 

diákokkal 
Gazdaságosságra törekedés Gazdaságosságra törekedés Gazdaságosságra törekedés 

Titoktartás Titoktartás Titoktartás 
A Kolping szellem képviselete A Kolping szellem képviselete A Kolping szellem képviselete 

Rugalmasság Rugalmasság Rugalmasság 

Kapcsolattartás a külső 
partnerekkel 

Kapcsolattartás a külső 
partnerekkel 

Készséges segítségnyújtás, 
mind szakmai, mind emberi 

ügyekben 

Az iskolai rendezvényeken 
való aktív részvétel 

Készséges segítségnyújtás, 
mind szakmai, mind emberi 

ügyekben 

A felmerült problémák gyors 
megoldása 

Készséges segítségnyújtás, 
mind szakmai, mind emberi 

ügyekben 

A felmerült problémák gyors 
megoldása 

Alkalmazkodás az adott 
körülményekhez 

A felmerült problémák gyors 
megoldása 

Alkalmazkodás az adott 
körülményekhez  

Alkalmazkodás az adott 
körülményekhez   

Fenntartóval való 
kapcsolattartás   

Fenntartónak adatszolgáltatás   
 
 

4.5 Önértékelés 
 

1. Külső megjelenés 
2. Személyes példamutatás 
3. Pontosság, naprakészség, felkészültség 
4. Megfelelő hangnem, stílus 
5. Kapcsolat a munkatársakkal (empátia) 
6. Fejlesztés, innovációs készség  
7. Problémakezelés 
8. Döntéselőkészítés, döntéshozatal 
9. Kapcsolat a szülőkkel, tanulókkal, fenntartóval 
10.  Oktatás színvonala 
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4.6  Dokumentáció  
 
 
A fenti vizsgálatok eredményeit, illetve a megfigyelés, ellenőrzés során 
feltárt tényeket minden esetben írásos formába kell önteni. Természetesen 
e dokumentumoknak tartalmazniuk kell a vizsgálat pontos idejét, helyét, a 
vizsgálatot vagy ellenőrzést végző személy(ek) nevét, s mindig a vizsgált 
személy tudomására kell hozni az abban foglaltakat! A minősítés az 
alkalmazott személyi adatain túl csak a munkakör betöltésével 
kapcsolatos tényeket és ténymegállapításokon alapuló értékelést 
tartalmazhat. A személyes megbeszéléseken tett megállapításokat is 
tényszerűen dokumentálni kell (jegyzőkönyv), törekedve az objektív, 
reális megközelítésre. Utalásszerű, „homályos” célzásokat, szubjektív 
véleményt nem tartalmazhat az értékelési dokumentációs anyag. A 
minősített alkalmasságának megítélését a minősítő írásban indokolni 
köteles. 
Az alkalmazottal a minősítés eredményét ismertetni kell, a minősítési lap  
(lásd mellékletek) egy példányát számára át kell adni. A megismerés 
tényét a minősített a lapon aláírásával igazolja, továbbá feltüntetheti 
esetleges észrevételeit is. Az alkalmazott a minősítés hibás vagy valótlan 
ténymegállapításának, személyiségi jogait sértő megállapításának 
megsemmisítését kérheti a bíróságtól a minősítés közlésétől számított 
harminc napon belül. 
 
 
 
 

4.7 Fejlesztés  
 
 
Minden dolgozó – ad adott évben, mikor éppen az ő értékelésére kerül sor 
– a vezetői méréssel és értékeléssel párhuzamosa (azonos szempontok 
alapján) önértékelést is végez. A külső – és önértékelés eredményeit a 
vizsgálati időszak után összevetjük, s ezek alapján fogalmazódnak meg az 
adott dolgozó számára az újabb célok és konklúziók (pl. szükség lehet 
módszertani továbbképzésre vagy önismereti tréningre küldeni a 
kollégát.) 
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Hatékonyan zárhatja a vizsgálati időszakot egy záró- értékelő 
megbeszélés, melyen minden kolléga részt vesz, aki az ellenőrzési 
folyamat bármely fázisában jelen volt. Elvárás lehet, hogy a vizsgált 
alkalmazott az eredmények ismeretében fogalmazzon meg legalább 
három olyan területet saját munkája során, melyeken mindenképpen 
javítani (és hogyan!) szeretne. 

 

4.8 Ütemezés, résztvevők  
 
 
Kívánatos, hogy egy adott vezetői ciklus alatt (általában öt év) az 
intézmény minden kollégája essen át a fenti ellenőrző-értékelő vizsgálati 
időszakon. Mivel azonban ez munka, idő- és energiaigényes mind a 
vizsgálatot végzők, mind a vizsgált kolléga számára, nem túl szerencsés, 
ha túlságosan gyakran (évente) mindenkinél megismételjük a vizsgálatot. 
Helyesnek tartjuk, ha egy vizsgálat egy egész tanévben zajlik, s 
tanévenként a tantestület 20-25%-ára sor kerül. 
 

• 2007-2008-as tanév: 2 fő pedagógus (bevezetési időszak) 
• 2008-2009-es tanév: 4 fő pedagógus 
• 2009-2010-es tanév: 4 fő pedagógus, 2 fő technikai dolgozó 
• 2010-2011-es tanév: 9 fő pedagógus, 6 fő technikai dolgozó 

 
A vizsgálatot végzők javasolt összetétele (3 fő)  

• maga a vizsgált alkalmazott (ÖNÉRTÉKELÉST is végez!) 
• 1 fő az intézményvezető javaslatára 
• 1 fő a tantestületből. 

Megjegyzés: A másik két főt az adott évben nem értékelik! 
 

4.9 Eljárásrend és értékelési pontszámok 
Eljárás Határidő 

A vizsgálatban résztvevők megnevezése Tanévnyitó 
értekezlet 

A vizsgálatot végző (elemző, értékelő) pedagógusok 
megnevezése, team-ek kialakítása 

Tanévzáró 
értekezlet 
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Az ellenőrizendő területek, ezek aránya, ismertetése a 
pedagógussal 

szeptember 15. 

Dokumentációs anyag elkészítése, ill. rendelkezésre 
bocsátása (kérdőívek, szempontsorok óralátogatáshoz) 
A vizsgált pedagógusnak mindet ismernie kell! 

Október 15. 

Óralátogatások helyének és időpontjának kijelölése 
(Legalább három óralátogatás javasolt, melyből kettőt a 
vizsgálatvezető határoz meg – melyik osztály, mikor – egyet 
pedig a vizsgált személy választhat.) 

Október 15. 

Megbeszélések időpontjának rögzítése  
(ajánlott: január végén és május közepén megbeszélés az 
elvégzett munkáról, illetve dokumentumellenőrzés) 

Október 15. 

Folyamatos ellenőrzés, dolgozatok (legalább kettő dolgozat 
teljes körű elemzése!) ellenőrzése, vizsgálata, beszámoltatás 
a végzett munkáról 

Októbertől 
április végéig 
folyamatosan 

A feltárt tényekből, eredményekből a vizsgálatot végző team 
következtetéseket, állításokat fogalmaz meg (írásban)  

május 20. 

Záró értékelő megbeszélés – tanulságok, megállapítások, 
előremutató javaslatok megfogalmazása 

május 25. 

Általános tapasztalatok megosztása a tantestülettel Tanévzáró 
értekezlet 

 
 
 
 

A minősítés során az egyes minősítési szempontok értékelésekor a következő 
pontszámokat kell alkalmazni: 

 kiemelkedő minősítés három (3) pont, 
 megfelelő minősítés kettő (2) pont, 
 kevéssé megfelelő minősítés egy (1) pont, 
 nem megfelelő minősítés nulla (0) pont. 

 
Az alkalmazott minősítésének eredményeként kiválóan alkalmas, alkalmas, 
kevéssé alkalmas illetve alkalmatlan minősítést kaphat, a minősítés eredményét 
az egyes minősítési szempontok értékelésekor adható legmagasabb pontszámnak 
a ténylegesen elért pontszámokhoz viszonyított aránya alapján kell 
megállapítani: 

 nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas, 
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 hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas, 
 harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas, 
 harminc százalék alatt alkalmatlan. 

Ha az alkalmazott legalább egy minősítési szempont értékelése esetén nem 
megfelelő értékelést kapott, a fenti szabályoktól eltérően alkalmatlan minősítést 
kap. 

 
Továbbra is érvényben marad az intézmény vezetőjének általános belső 
ellenőrzési munkája, mely a következőképpen alakul a tanév során: 
 

 

SZEPTEMBER:  órarend, tantárgyfelosztás, tanmenetek ellenőrzése, törzslapok,  
 ügyeleti beosztás, munkaközösségi tervek, felmérések  
 ellenőrzése. 
 

OKTÓBER:  osztálynaplók ellenőrzése, tantermek díszítése, ellenőrzése,  
 óralátogatások. 
 

NOVEMBER:  tanműhely ellenőrzése, óralátogatások. 
 

DECEMBER:  szakkörök ellenőrzése. 
 

JANUÁR: osztálynaplók, törzslapok ellenőrzése, statisztikák elkészítése. 
 

FEBRUÁR:  munkaközösségi, diákönkormányzati, ifjúságvédelmi, 
szociálpedagógiai munka ellenőrzése. 

 

MÁRCIUS:  külső testnevelési órák ellenőrzése. 
 

ÁPRILIS: beiskolázás, létszámalakulás ellenőrzése, óralátogatások. 
 

MÁJUS: ballagásra való felkészülés ellenőrzése, 12. évfolyamosok 
naplóinak, statisztikáinak ellenőrzése, alapvizsgára, 
szakmunkásvizsgára való felkészülés ellenőrzése. 

 

JÚNIUS:  9–10–11. évfolyamosok naplóinak, statisztikáinak, 
törzslapjainak, bizonyítványainak ellenőrzése, beszámoló 

 a tanévről. 
 

JÚLIUS: nyári termelési gyakorlatok ellenőrzése. 
 

Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésének célja: 
 

♦ Tájékozódás, segítségnyújtás. 
♦ Feladatok, utasítások végrehajtásának ellenőrzése. 
♦ Eredményesség vizsgálata, problémák feltárása. 
 

Az ellenőrzés tapasztalatait egyénileg is, illetőleg szükség szerint 
az illetékes szakmai munkaközösségekkel is meg kell beszélni. 
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Szempontok az iskola dolgozóinak értékeléséhez  

 

 1) rendszeres és szakszerű munkavégzés; 
 2) az iskoláért végzett tevékenység a kötelező óraszámon felül: 

 

a) iskolai ünnepségek, rendezvények szervezése, lebonyolítása; 
b) az iskola képviselete a városban, más iskolákban, országos  
 rendezvényeken; 
c) tanulmányi versenyeken való részvétel, az arra való felkészítés; 
d) pályázatok figyelése, írása; 
e) továbbképzéseken való részvétel; 
f) az iskola minőségbiztosítási rendszerében való aktív részvétel; 
g) a kollégák együttműködő készsége, egymás segítése; 
h) az osztályfőnöki munka színvonala; 
i) megbízatások, pozíció vállalása; 
j) társadalmi munka az iskoláért. 

 

5. A tanulók munkájának ellenőrzése, teljesítményük 
mérése, értékelése,  

 
Külső ellenőrzés, értékelés 

 

PISA-felmérés: Az intézmény a 2000/2001-es tanévtől vesz részt 
a programban. Az iskola tanulóiból véletlenszerűen kiválasztott csoport 
tantárgyblokkok tudásanyagából összeállított tesztfüzetet tölt ki, melyet az 
Értékelési Központ központilag javít ki. A központ a felmérés eredményeiről 
beszámolót tart, és kiadványt jelentet meg az iskola teljesítményéről 
összehasonlító táblázatokkal, grafikonokkal (a füzetet elküldték az iskolának). 
Míg 2000-ben matematika, olvasás–szövegértés és természettudományok 
műveltségterületeken végeztek felmérést, a 2002/2003-as tanévtől már az idegen 
(német) nyelv ismeretét is tesztelik. A 2002/2003-as tanévtől végezték az 1987-
es születésű tanulókkal az ún. korosztályos szintű felmérést. 
 

Belső ellenőrzés, értékelés 
 

A tanulók felkészülésének, tudásának ellenőrzése szóbeli feleltetéssel 
(havonta legalább egy alkalommal), nagydolgozat íratásával (témakörök 
lezárásakor, de félévente legalább kétszer), röpdolgozat íratásával történik. Ezek 
mellett feleltetés alkalmával vagy félévente ellenőrizzük a füzeteket, 
tanszereket. A nagydolgozatokat előre bejelentik a pedagógusok. 

 
 
 
A tanulók tudásának mérése 
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Ehhez mérőeszközként tesztet használunk, melyet saját tantárgyi 
bankunkból vagy külső mérőeszközökből (vizsgatesztekből, a szegedi 
Alapműveltségi Vizsgaközpont által összeállított tesztekből, verseny-
feladatokból) merítünk. Évfolyamszintű mérést tanévente kétszer végzünk: 
tanév elején és tanév végén. Diagnosztikus mérést tanév elején íratunk 
a diákokkal, ezen kívül új tananyag feldolgozása előtt. A tesztek értékelése 
pontszámok alapján (%-os arányban) történik, amit osztályzatra váltunk át. 
 
 

 
A tanulók teljesítményének értékelése 

 

Az ellenőrzés–értékelés áthatja az egész tanítási–tanulási folyamatot, ezért 
az értékelésnek folyamatosnak kell lennie. Minden tanítási órán értékelünk: 
egyénileg és osztályszinten is. Az értékelés alapja az elméleti tudás, 
a szorgalom, a tanuláshoz való hozzáállás, melyet magához a tanulóhoz és 
a követelményekhez viszonyítunk. 

 

Az év közben adott osztályzatok kritériumai: a tárgyi tudás, 
a problémamegoldás és az összefüggések ismerete. Az osztályzat legyen 
ösztönző és jelzés értékű a szülők felé. 

 

A tanulóknak havonta minimum egy osztályzata legyen, általában 
az írásbeli feleletre kapott jegyek alkotják a többséget. Súlyozottan számít 
a félévi, év végi osztályzatban a nagydolgozat érdemjegye. A tanulókat 
fokozatosan meg kell tanítanunk tudásuk helyes, objektív értékelésére, valamint 
társaik teljesítményeinek objektív értékelésére. Ennek érdekében a szóbeli 
feleleteknél, a félévi és év végi osztályzatoknál kikérjük az osztály véleményét. 
A helytelen megnyilvánulásokat korrigáljuk, támpontokat adunk 
az értékeléshez. 

 
Az értékelés dokumentálása 

 

Szóbeli felelet: kék színnel a naplóba és az ellenőrzőbe is. 
Nagydolgozat: piros színnel a naplóba és az ellenőrzőbe is. 
Röpdolgozat: kék színnel a naplóba és az ellenőrzőbe is. 
Házi dolgozat: kék színnel a naplóba és az ellenőrzőbe is. 
Házi feladat: meglétét ellenőrizzük, hiányát és minőségét alkalmanként  

         értékeljük kék színnel. 
 

A félévi osztályzatok az osztálynaplón kívül a tanuló ellenőrzőjébe is 
bekerülnek. 

 

Az év végi osztályzatok az osztálynaplón kívül a tanuló bizonyítványába és 
a törzslapjára kerülnek bejegyzésre. 
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Az írásbeli feleleteket, nagydolgozatokat a tanár megőrzi a tanév során, 
ezen kívül a nagydolgozatokat a szülőkkel aláírattatja tájékoztatásul. 

 

Visszacsatolás 
 

Az írásbeli munkák megíratása előtt a tanulók tájékoztatást kapnak 
a pontozásos besorolásról, kijavításuk után az ellenőrzés eredményességéről, 
a tanulók egyéni tudásszintjéről. A szaktanár kiemeli a típushibákat, egyes 
tantárgyaknál (matematika) a táblára történik a javítás. Az írásbeli munkák 
(nagydolgozatok) végén egyénileg is értékeljük a dolgozatokat szöveges 
formában. Amennyiben a tananyag elsajátítása nem volt megfelelő szintű, úgy a 
továbbhaladásra nincs lehetőség, a hiányok pótlására újabb tanórákat kell 
fordítani. 

 

Az értékelésről értesül a tanuló, az osztály és — az ellenőrző könyvön 
keresztül, a dolgozat aláírásakor, a szülői értekezleten az osztálynaplóból — a szülő. 

 

Az osztályozó konferenciákon a tanulók előmeneteléről tájékozódik 
az iskolavezetés és a nevelőtestület.  
 

Követelményszintek, osztályzatok 
 

Változatlanul érvényes az a tétel, hogy a tanulók minél többféle 
tevékenységét értékeljük — de ne minden tevékenységét és ne mindig 
osztályozzuk. 

 

Az új, belépő tantárgyakban főként szavakkal értékeljünk. 
 

Az értékelés folyamatát kollektív megnyilvánulásként is felfoghatjuk: 
a tanulók egymás teljesítményét is értékelhetik szavakkal, esetleg 
érdemjegyekre tett javaslatokkal. Ez egyrészt lehet a demokratizmus egyik 
megnyilvánulási formája, másrészt a tanulók megtanulják az értékelés 
szempontjait, ezek alkalmazását, és nem utolsósorban elviselését. 

 

A tanuló tudja, értse, milyen teljesítményt, milyen irányú fejlődést várunk 
tőle. 

 

 Értékeljük a sikeres és sikertelen munkáját egyaránt. 
 

 Új tantárgynál az első hónapban jegy ne kerüljön az osztálynaplóba. 
(Értékelés szóban.) 

 

 A helyesírási hibákat mindenkinek kötelessége kijavítani! 
 

 Hasznos tanács: ajánlott az ellenőrzőbe az első felindulás után beírni. 
 

 Ajánlatos a felelés témáját az ellenőrző könyvben az osztályzat előtt 
jelölni. 
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 Figyelembe kell venni a tanuló adott tárgyban mutatott többletmunkáját. 
 

 Helytelen viselkedés, kötelesség teljesítésének elmulasztása miatt  
szaktárgyi elégtelen osztályzat nem adható. 

 A központilag kiadott feladatlapokat a gyerekektől az év elején be kell  
szedni. 
 

 A különféle feladatlapokat, felméréseket, amelyek az osztályozás 
tárgyát képezték, év végéig meg kell őrizni. 

 

 Az iskolai dolgozatok, témazáró feladatlapok stb. érdemjegyét a  
szaktanár az osztálykönyvbe való bejegyzéssel egyidejűleg az ellenőrző 
könyvbe írja be (keltezés, téma, tanár aláírása). 
 

 Az iskolában készített témazáró dolgozatokat, felméréseket küldjük el 
a szülőnek aláírásra. 

 

A házi feladat az órán feladott anyag gyakorlása, ezért alkalomadtán 
osztályozható. 

 

A szorgalmi időben nem osztályozásról, hanem érdemjegyről beszélünk. 
Az érdemjegy visszajelentő, informatív értékű, a tanulói részteljesítmény és 
az adott témához tartozó tantervi követelmények összehasonlításának 
eredménye. A tantárgyi osztályzatok kizárólag a tantárgyi követelmények 
megfelelő tudásszinten való elsajátítását minősítik. 

 

Az év végi osztályzat az évi összteljesítményt értékelje, és ne 
az érdemjegyek középarányosaként jelentkezzen. A kiegészítő anyag 
elsajátítását pl. tantárgyi dicséret formájában lehet honorálni. 

 

6. A vezető értékelése 
 

Az intézmény vezetésének tagjai az igazgató, az igazgatóhelyettes, 
a gyakorlatioktatás-vezető és a gazdasági vezető. Minden héten vezetői 
értekezletet és minden hónapban egy alkalommal kibővített vezetői értekezletet 
tartunk, amelyen részt vesznek a munkaközösség-vezetők, valamint 
a diákönkormányzat vezető tanára. Erre a jobb információ-áramlás és 
munkamegosztás miatt van szükség. 

 

A vezetési funkciók egyik kiemelten fontos területe az ellenőrzés–értékelés. 
Ez elsősorban az iskolavezetés feladata, s kiterjed az intézmény minden 
területére. Az ellenőrzési tervet az éves munkaterv tartalmazza.  

 

Természetesen, a vezetők munkáját is ellenőrizni, értékelni kell. 
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Az igazgató munkáját a fenntartó, mint munkáltató ellenőrzi, értékeli. A többi 
vezető munkájának az ellenőrzése, értékelése az igazgató feladata. Ebben 
segítségére vannak a tantestületi visszajelzések, értekezletek, megbeszélések.  

 

Az értékelések legfontosabb szempontjai: 
 

♦ külső megjelenés 
♦ személyes példamutatás 
♦ pontosság, naprakészség 
♦ továbbképzés, önfejlesztés 
♦ innovációs készség 
♦ empátia, tolerancia 
♦ pályázatokon való részvétel 

 

Először 2001. februárjában végzett a minőségfejlesztési csoport SWOT-
analízist a vezetésre vonatkozóan. Négy kategóriában kellett a nevelőtestületnek 
a vezetőséget értékelni (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek). Ezt az 
analízist kétévente ismételjük meg. 

 
 

Ezenkívül a következő szempontok alapján készített a team értékelést 
a vezetőkről: 

 

♦ a vezetőség szerepe a minőség területén; 
♦ a minőségkultúra állandó és átfogó támogatása; 
♦ az egyes személyek és csoportok sikerének felismerése és támogatása; 
♦ a teljes minőség elősegítése, erre alkalmas eszközökkel és irányzott  

támogatással; 
♦ a kapcsolatok fejlesztése a partnerekkel; 
♦ a szakmai fejlődés elősegítése; 
♦ problémakezelés; 
♦ dokumentáció megléte, naprakész volta. 
 

Fenntartói elvárások az intézményvezetővel szemben: 
 
A fenntartói elvárások legjobban a következő dokumentációkban tükröződnek: 
éves munkaterv, a félévi, év végi beszámolók, az iskola alapdokumentumai (PP, 
MIP, SZMSZ), illetve az igazgatói értekezletek. 
A vezetési szervezet szempontjaiból: 

- az intézményvezető és a munkatársak közötti harmonikus 
együttműködés, 

- az intézményvezető és a szülőkkel való együttműködés, 
- az intézményvezető és a tanulók közötti együttműködés, 
- az intézményvezető és a fenntartó közötti együttműködés, 
- az intézményvezető és az egyház közötti együttműködés. 
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Ezen kívül elvárás a vezetővel szemben: 
- a külső megjelenés, 
- lelki elkötelezettség 
- a személyes példamutatás, 
- pontosság, naprakészség, 
- újítási, fejlesztési törekvések, 
- pályázatokon való részvétel, 
- jó gazdálkodás az iskola vagyonával. 
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7. Intézményi önértékelés 
 

I. A minőségirányítási szervezet működtetése: 
1999. október 1–2003. szeptember 1. 

 

II. Az EFQM közoktatási minőségfejlesztési program ismertetése, 
a nyitott önértékelés (intézményi helyzetfelmérés) módszereinek  
ismertetése: 2000. október 1. 

 

III. A nyitott önértékelés lépéseinek megvalósítása 
 

A) Önfeltárás: 
 

♦ elvárások 
♦ jövőkép 
♦ az intézmény erősségeinek és gyengeségeinek képe 
 

Alkalmazott módszerek: kérdőívek, klímatesztek, SWOT-analízis 
 

B) Érdekelt felek azonosítása, az intézmény partnereinek  
felmérése (külső és belső partnerek) 

 

Alkalmazott módszerek: felmérés 
Gyakoriság: évente ismétlendő 
Eredmények: felhasználásukkal mindig frissíteni lehet — és kell — a  

  dokumentumot 
 

IV. Minőségi körök létrehozása (5 csoport, csoportonként 5 fő): 
2001. január–február 

 

A minőségi körök összeállításához használt módszer: csapattag-típusú 
kérdőív (megmutatja, hogy az egyén vállalt adottságai mely team-szerepek 
betöltésére teszik őt alkalmassá). 
 
 

V. Minőségbiztosítási értekezlet 
 

Feladatok:  
 

 Minőségi körök ismertetése. 
 A minőségi körök feladatainak ismertetése. 
 A vezetőség szerepének vizsgálata SWOT-analízissel. 

 

VI. Az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének vizsgálata. 
 

Fontos: 
 

 elégedettség-vizsgálat 
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 elégedetlenség-vizsgálat 
 

Igények azonosítása. A felmerült igények elemzése. 
 

Részei:  
 

 A partnerek igényeinek és elégedettség-vizsgálatának  
összehasonlító elemzése. 

 Az igények és a szervezet önképének összehasonlítása. 
 Ezekről írásos összefoglaló készítése (2001. június 30.). 

 

Módszerek: kérdőívek, felmérés, interjú 
Gyakoriság: kétévente ismétlendő 

 

VII. Célok és prioritások meghatározása, illetve módosítása 
 

Részei: 
 

 Korábban meghatározott célok teljesítésének értékelése. 
 Sorrend felállítása. 
 Rövid- és hosszú távú célok meghatározása. 

 

Gyakoriság: évente ismétlendő 
Módszer: esettanulmány 

 

VIII. Intézkedési terv készítése 
 

IX. Intézkedési terv megvalósítása 
 

Ideje: 2002. áprilistól  
 

Fontos: 
 

 cselekvési sor 
 erőforrások 
 időtartamok 
 felelősök az egyes minőségi körökben 
 elvárt eredmények megfogalmazása 
 értékelési módok meghatározása 

 

X. Intézkedési terv megvalósításának értékelése 
 

XI. Korrekciós terv 
 

XII. Irányított önértékelés 
 

Meghatározni és rögzíteni: 
 

 az önértékelés gyakoriságát, 
 az önértékelés módszereit, 
 az önértékelés területeit. 
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Az önértékelés terjedjen ki: 
 

 az intézmény jellemző tulajdonságaira, 
 a vezetőség szerepére, 
 az intézmény stratégiájának meghatározására, 
 a meglévő folyamatok szabályozottságára, 
 az erőforrások figyelembevételének módjára, 
 a partneri igények figyelembevételének módjára, 
 a munkatársak bevonásának mértékére, 
 a partnerek elégedettségére, 
 a kitűzött célok elérésére, hatékonyságára, 
 az erőforrások felhasználásának hatékonyságára. 

 

Gyakoriság: kétévente javasolt az ismétlés, négyévente kötelező! 
 
 

8. Az önértékelésen alapuló minőségfejlesztési rendszer 
alkalmazása (EFQM-modell) 

 

A munka megvalósítása:  
 

A szakértőktől kapott kézikönyv segítségével interjúkérdések kidolgozása 
kilenc fő témakörben (kritérium), ill. azoknak altémaköreiben (specifikációk). 

 

Az interjúkat a team tagjai a minőségi körök tagjainak segítségével 
csoportokban és egyénileg végzik el. 

 

Az eredmények kiértékelése kritériumonként, specifikációnként történik, 
melynek minden lépéséről jegyzőkönyv készül. A kiértékelésnél célszerű 
felhasználni a többi vizsgálati módszer, kérdőív és interjú eredményeit is. 
A kiértékelés alapja az EFQM kézikönyvben található ötfokozatú skála. Az 
értékelést a team tagjai végzik, akik ún. delta-workshopot alkotnak, 
meghatározott szerepekkel (vezető, jegyző, időfelelős). 

 

A magasabb fokozatba lépéshez, ill. szinten tartáshoz feladatokat tűzünk ki 
magunk elé célokkal, határidőkkel, felelősökkel. 

 

A team a feladatokból intézkedési tervet készít, amit a tantestület elé tár 
közös korrekcióra, elfogadásra. 

 

A külső delta-workshop munkája során a külső szakértő véleményezi a 
tervet, esetleg korrekciós tanácsokat ad. Ha elfogadta a tervet, nincs akadálya 
a gyakorlati megvalósításnak. 

 

Gyakoriság: kétévente ismétlendő. 
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8.1 Az önértékelési folyamat kritériumai 
 

1. kritérium: vezetés 
2. kritérium: politika és stratégia 
3. kritérium: munkatársak vezetése 
4. kritérium: forrásgazdálkodás 
5. kritérium: értékteremtő pedagógiai folyamatok 
6. kritérium: az ügyfelek elégedettsége 
7. kritérium: munkatársak elégedettsége 
8. kritérium: társadalmi hatás, részvétel a közéletben 
9. kritérium: eredmények, távlati kilátások 
 

 
 

8.2 A minőségirányítási rendszer (program) felülvizsgálata 
  

A MIP felülvizsgálatára évente kerül sor a tanévzáró értekezlet előtt. 
A felülvizsgálatot a minőségbiztosítási team és a vezetőség végzi, majd 
ismertetés után a tantestület is jóváhagyja a változtatásokat.  
 

8.3 Dokumentumok kezelése 
 

A minőségfejlesztési munka dokumentációit külön szekrényben őrizzük 
a tanári szobában. A szekrény polcain dossziékban tároljuk a lefűzött összesítő 
lapokat. A többi dokumentumot az alsó polcokon dobozolva őrizzük. A kitöltött 
kérdőíveket, jegyzeteket az ismételt vizsgálatok után megsemmisítjük. 

A dokumentumok karbantartását, rendezését a minőségbiztosítási team tagjai végzik. A 
dokumentumok mindenki számára hozzáférhetőek. 
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MELLÉKLETEK 
 
 

Óralátogatási értékelő lap 
 
 
Személyes tulajdonságok: 

1. a tanításhoz, a tantárgyhoz, a tananyaghoz való hozzáállás 
2. fellépés, megjelenés, hangnem, stílus, kapcsolat a tanulókkal 
3. a figyelem és a fegyelem fenntartásának képessége 
4. a tanári figyelem terjedelme 
5. a tanulók kognitív szintjéhez való alkalmazkodás képessége 
6. a tanulói teljesítmények objektív értékelésének képessége 
7. a saját teljesítmény objektív értékelésének képessége 

 
Óratervezés minősége: 

8. célok egyértelműsége, megválasztásuk indokoltsága 
9. megfelelő számú és jellegű feladat kitűzése 
10. a feladatok kidolgozottsága, előkészítettsége 
11. feladattípusok és munkaformák változatossága, egyensúlya 
12. időbeosztás 
13. a tanítási anyagok/eszközök változatossága, előkészítettsége 

 
Tanítás minősége: 

14. óravezetés, a munka szervezése, átmenetek a fázisok között 
15. gazdálkodás az idővel, az óra dinamikája 
16. az egyes óraelemek/feladatok lebonyolítása 
17. a tanítási anyagok/oktatási eszközök használata 
18. az utasítások világossága 
19. magyarázatok érthetősége, színessége  
20. kérdezési technikák/kommunikáció a tanulókkal 
21. a tanulók bevonása a munkába 
22. a tanulók hibáinak kezelése 
23. a kitűzött célok megvalósítása 
24. a tanulók munkájának értékelése 
25. a váratlan helyzetek kezelése 
26. az óra hangulata, munkalégkör 
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1. számú melléklet a 2008. évi LXI. törvényhez 

„1. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. törvényhez 

Minősítési lap(technikai dolgozók) 

1. A közalkalmazott személyi adatai 
Neve (születési neve): ............................................................................................................... 
Anyja neve: ............................................................................................................................... 
Születési hely, idő: .................................................................................................................... 

2. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok 
A közalkalmazotti jogviszony kezdete: .................................................................................... 
A közalkalmazott besorolása: ................................................................................................... 
A vezetői megbízás/munkakör betöltésének kezdete: .............................................................. 
A minősítés indoka: .................................................................................................................. 

3. A közalkalmazott minősítésének szempontjai 

3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek 
Kiemelkedő (3 pont) - Megfelelő (2 pont) - Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont) 
Szöveges indokolás: .................................................................................................................. 

3.2. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka 
Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő 
Szöveges indokolás: .................................................................................................................. 

3.3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség 
Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő 
Szöveges indokolás: .................................................................................................................. 

3.4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat 
Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő 
Szöveges indokolás: .................................................................................................................. 

3.5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet 
Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő 
Szöveges indokolás: .................................................................................................................. 

3.6. A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok: 
Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő 
Szöveges indokolás: .................................................................................................................. 

4. Vezetői megbízásához/munkakörhöz kapcsolódó minősítési szempontok 

4.1. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala 
Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő 
Szöveges indokolás: .................................................................................................................. 

4.2. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése 
Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő 
Szöveges indokolás: .................................................................................................................. 

5. A közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés, a kevéssé alkalmas területek 
fejlesztésére vonatkozó javaslatok, célkitűzések: 

.............................................................................................................................................................................................................
..... 

6. A közalkalmazott minősítése 
kiválóan alkalmas (80-100%) - alkalmas (60-79%) - kevéssé alkalmas (30-59%) - alkalmatlan (30% alatt) 

7. A közalkalmazott által a minősítésre tett észrevétel: ............................................................... 

Dátum: 

 A minősítés megállapításait a közalkalmazottal 
ismertettem. 

 A minősítés tartalmát ismerem, észrevételeimet 
megtettem. 

 ........................................................................  ........................................................................ 
 a minősítést végző aláírása, beosztása  a minősített aláírása” 
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A 3.1-es ponthoz tartozó értékelési szempontok: 
 

- A nevelés hatékonyságát segítő tevékenységek pl.: beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését szolgáló új 
pedagógiai módszerek ismerete 

- A tanítás-tanulási folyamat tervezettsége 
- Versenyekre való felkészítés, tehetséggondozás 
- Évfolyamfelmérők összeállításában való közreműködés 
- Változatos, tartalmas foglakozás tartása (órán kívül is) 
- V/1. Továbbképzéseken való részvétel 

 
A 3.2-es ponthoz tartozó értékelési szempontok: 
 

- Módszertanilag igényes munkavégzés 
- A nevelés hatékonyságát segítő tevékenységek pl.: beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését szolgáló új 

pedagógiai módszerek alkalmazása, differenciált foglalkozások elterjesztése 
- A tanítás-tanulási folyamat tervezettsége 
- Korszerű oktatási módszerek használata 
- Szervezési módok, eszközök, technikák 
- Motiválás, kölcsönhatás, eredményesség 
- Ellenőrzés, értékelés 
- Felzárkóztatás, korrepetálás 

 
A 3.3-as ponthoz tartozó értékelési szempontok: 
 

- Egymás munkájának elismerése, segítése 
- Ügyeleti feladatok pontos ellátása (folyosóügyelet) 
- Helyettesítési feladatok ellátása (gyakoriság, minőség) 

 
A 3.4-es ponthoz tartozó értékelési szempontok: 
 

- Példamutató tanári magatartás, hitelesség 
- A házirendben foglaltak következetes betartása, betartatása 
- Munka-, környezetvédelmi szempontok betartása,  betartatása 
- Az iskola hagyományainak megőrzése érdekében  végzett munka 
- Az iskola állagának megőrzését szolgáló tevékenység (osztály, szaktanterem, szemléltető eszközök rendben tartása) 
- Közösségépítés 
- Kapcsolattartás a szülőkkel 
- Az osztály érdekeinek képviselete 

 
A 3.5-ös ponthoz tartozó értékelési szempontok: 
 

- Ügyeleti feladatok pontos ellátása (folyosóügyelet) 
- Helyettesítési feladatok ellátása (gyakoriság, minőség) 
- Értekezleteken való aktív részvétel 
- Pontos órakezdés, befejezés 
- Naplóvezetés, statisztika, törzskönyv pontos vezetése 

 
A 3.6-os ponthoz tartozó értékelési szempontok: 
 

- Versenyekre való felkészítés, tehetséggondozás 
- Részvétel a DÖK munkájában 
- Kapcsolattartás a DÖK-kel 
- Részvétel az iskolai rendezvényeken 
- Szabadidős és sportprogramok szervezése, lebonyolítása 
- Ünnepélyekre való felkészítés 
- IV. Részvétel pályázati munkában 
- Programszervezés az osztály tanulóinak 
- Kapcsolattartás más oktatási intézményekkel 
- Tanulmányi-, sportversenyeken való részvétel 
- Részvétel, képviselet különböző szintű szakmai szervezetek munkájában 
- Az iskolai rendezvényszervezés főbb pontjainak teljesítése: 

– Részletes forgatókönyv-készítés a feladatok, felelősök feltüntetésével 
– Az összes érintett felelős személyes felkérése a munkára 
– A forgatókönyv ismertetése a vezetéssel 
– A munkafolyamatok folyamatos ellenőrzése 
– Részvétel az adott rendezvényen 
– A rendezvény szóbeli értékelése 
– Az elvégzett feladatok dokumentálása 
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A Minőségirányítási programot elfogadom: 
 

Báthory Géza  
Czaheszné Ujvári Zsuzsanna  
Csányi Balázs  
Gengné Valachi Margit  
Fényesné Weisz Zsuzsanna  
Haspel Pál  
Kis-Szölgyémi László  
Kovács Béla Attila  
Kovács János  
Kuti Zoltán  
Lesták Zoltán  
Lilli Zoltánné  
Major Ákos  
Melis Sándor  
Németh Lehel  
Németh Péter  
Rédei Gábor  
Rózsár Péter  
Sotkóné Adamecz Irma  
Terék Lajos  
Tóth Tibor  
Horváth-Szeder Katalin  
Ménesné Horváth Erika  
Porubszky Lászlóné  
Kemenes Ákosné  
Kókai Károly  
Ifj. Batyik István  
Szendei Józsefné  
Horváth Lászlóné  
Fehér Zsuzsanna  

 
 

 
 

Esztergom, 2009.november 05. 
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A Szülői Munkaközösség tagjaként a Minőségirányítási programban leírtakkal 

egyetértek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esztergom, 2009. november 05. 
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Az iskolai Diákönkormányzat tagjaként a Minőségirányítási programban leírtakkal 

egyetértek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esztergom, 2009 november 05. 
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Az iskola fenntartójaként a Minőségirányítási programban foglaltakat jóváhagyom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………….. 
 

      aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esztergom, 2009 november 05. 
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