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I. Minőségpolitika 

 
 
1. Az intézmény bemutatása 
 
Iskolánkat 1914-ben alapították. Megyer és Káposztásmegyer határán. Játszó- és sportudvarral övezett 3 
szintes épületben várja a gyermekeket nap-mint nap.  
A szakmailag jól képzett, lelkes tantestület és a munkájukat hivatásként tisztelő technikai dolgozók, 
mindent megtesznek azért, hogy az iskola méltó elismerést vívjon ki évről évre. 
 
Helyi pedagógiai programunkat úgy alakítottuk, hogy az a kor követelményeinek, valamint a gyerekek, 
a szülők, és a pedagógusok elvárásainak egyaránt megfeleljen. Az iskola ma meghatározó, kiemelt 
területeit, a szülők, pedagógusok és gyermekek igényfelmérése alapján terveztük meg első Helyi 
Pedagógiai programunk előkészítésekor. Az első kérdőívekben a hozzánk érkező tanulók családjai, és 
pedagógusaink, az informatika és a sport oktatását jelölték meg kiemelt feladatként. Az elmúlt években 
jelentkező igények miatt kiemelt helyet kapott feladataink között a nyelvoktatás is.  
Az iskola külső és belső környezetének átalakítását, annak terveit és folyamatát a gyerekek, szülők és 
pedagógusok igényeit figyelembevéve alakítottuk ki. Pályázatok és a Megyer 2000 Alapítvány 
segítségével igyekszünk az elvárásoknak megfelelő, igényes környezetet teremteni a gyerekek számára.  
 
A Megyer 2000 Alapítvány és a Szülői Közösség folyamatosan segíti munkánkat.  Véleményüket 
minden esetben meghallgatjuk, és az éves munkatervben meghatározottak szerint több alkalommal 
rendezünk alapítványi ülést és Szülői értekezletet.  
 
A Megyeri Úti Általános Iskolában meghatározó szerepe van az 1994 óta működő informatika 
tagozatnak. A 3. évfolyam első félévében iskolánkban minden tanuló megismerkedhet a számítógéppel. 
Minden osztályon belül fél év után dől el, melyik tanuló tanulhat a későbbiekben emelt szintű 
informatikát.  Természetesen a kerettanterv előírásai szerint 6. osztálytól minden diák kötelező tanórán 
sajátítja el a szükséges ismereteket informatikából. Tagozatos tanulóink emelt óraszámban szerezhetnek 
korszerű felhasználói ismereteket. A nyolcadik osztály befejezésekor vizsgát tehetnek, valamint ECDL 
Start vizsgára készítjük fel őket, melyet a nyolcadik év végén szerezhetnek meg. Tanulóink sikeres 
versenyeredményei és a középiskolák visszajelzése a tagozat sikeres működését igazolják.   
 
Fontosnak tartjuk a mindennapi testedzést. Ennek érdekében vezettük be az első négy évfolyamon a 
napi testnevelés órát. A tanórák keretében népi gyermekjátékot is tanítunk. A tánctanítást a felsőtagozaton 
a tánc és dráma órákon a társasági táncok tanításával folytatjuk.  
 Diákjaink a délutáni időkeretben úszásoktatáson, korcsolyaedzéseken és táncórákon vehetnek részt. 
Iskolánk minden tanulója részt vehet a diáksportkör szakosztályainak foglalkozásain. Foci, kosárlabda, 
röplabda, kézilabda, torna, labdajátékok foglalkozásokra járhatnak a gyerekek. A különórák, az 
órarendhez igazodnak. Bár Intézményünk nem testnevelés tagozatos, évről évre előkelő eredményeket 
érünk el a kerületi, illetve a fővárosi sportversenyeken.  
 
4. évfolyamtól az angol nyelv oktatását is kiemelt feladatként kezeljük. Bontott csoportokban, az 
informatika eszközeit is használva szervezzük a tanítást. 
A szakmailag jól felkészült pedagógusaink érdeme, hogy jelentkező tanulóink, a nyolcadik év végén 
Pitman alapfokú nyelvvizsgát szerezhetnek. 
Az első Helyi Pedagógiai programban határoztuk meg a jelenleg is működő vizsgarendszerünk szabályait. 
A vizsgarendszer a tanulás tanítását, és az alapkészségek további fejlesztését hivatott segíteni. 
Hagyományaink szerint történelemből 6. év végén, matematikából 7. év végén, magyarból 8. félévkor 
vizsgáznak tanulóink.  
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A rendhagyó osztályfőnöki órákon, mellyel a hetet indítjuk, a sok megoldásra váró feladat mellett, 
többek között, a tanulás módszereit is igyekszünk megismertetni tanulóinkkal. Pedagógusaink különös 
figyelmet szentelnek a gyerekek tanulmányi munkájára, amelyben különös szerepet vállalnak az 
osztályfőnökök és helyetteseik. Intézményünkre jellemző a nyugodt, fegyelmezett, családias légkör. 
Iskolán kívüli programokkal igyekszünk segíteni az oktató-nevelő munka sikerét és a közösségépítést. Ezt 
szolgálja az osztályok közötti, lassan 15 éve működő Megyeri verseny is.   
 
Az egésznapos nevelés keretein belül az önálló ismeretszerzés fejlesztése az egyik legfontosabb 
feladatunk, amelyet könyvtárral és informatikai eszközökkel igyekszünk segíteni.  
Az alsó tagozaton minden osztály életét egésznapos neveléssel szervezzük. Két tanító foglalkozik a 
gyermekekkel négy éven át. Tanítóink, tanáraink a tanterven túl is, igen széles körben, külön 
foglalkozások, iskolán kívüli programok keretében is fáradoznak a gyerekek érdeklődési körének 
bővítésén. A szabadidős foglalkozások keretein belül bábszínházba, színházba, moziba, állatkertbe 
járnak a csoportok. A programokat, az éves, illetve havi munkatervünk tartalmazza. 
 
Az iskola megújulását a Megyer 2000 Alapítvány is segíti. Az új és felújított bútorokkal berendezett 
tantermekre, az udvari játszótérre, a gyerekek is jobban vigyáznak. A dekorációkat a gyerekekkel együtt 
készítik a pedagógusok, így még fontosabb a megbecsülés 
 
Iskolánk életében meghatározó szerepet tölt be a diákönkormányzat. Ennek keretén belül a diákok minél 
nagyobb önállóságára törekszünk. A képviselők minden iskolai ügyben véleményt mondhatnak és sok 
esetben a döntés joga is az övék. Önállóan, kevés irányítással működtetik az iskola rádiót, közösen 
szerkesztik a Megyerekszáj című iskolaújságot. Közösen határozzák meg a diákönkormányzat 
programját, elkészítik az éves munkatervet. Havonkénti tartanak gyűlést pedagógusvezetőjükkel. A 
képviselőket az SZMSZ-ben leírtak alapján választják a diákok.  
A diákönkormányzat minden évben meghirdeti a Megyeri Versenyt, amelyben minden osztály, részt 
vesz. Ez egy egész tanéven átívelő tanulmányi és magatartási verseny, melyet félévkor és évvégén 
értékelünk. Havonta tájékoztatjuk tanulóinkat az addigi eredményekről nyilvános, jól látható helyen 
kifüggesztve, mindenki számára hozzáférhetően. 
Hagyományos programjaink: Luca napi kirakodóvásár, a testvérosztályok Mikulás ünnepsége, Valentin 
nap, Farsang, Megyeri Nap, Megyeri Gála. Ennek keretében iskolánk tanulói színvonalas színházi 
előadást mutatnak be évről évre. Egyre több osztály szervez vándortábort, osztálytábort. Nyaranta minden 
érdeklődő gyermeket el tudunk vinni, táborozni. 
 Az elmúlt években sok tanulmányi versenyen vettünk részt, ahol már a legifjabbak is szép 
eredményekkel öregbítették hírnevünket. Iskolánk tanulói szinte minden tantárgyból kiemelkedő 
helyezéseket érnek el. 
Különös gondot fordítunk a tehetséggondozásra, illetve a felzárkóztatásra. Minden kisiskolás számára 
biztosítunk rendszeres differenciált képességfejlesztő foglalkozást, melyet az adott év 
tantárgyfelosztása, valamint az órarend tartalmazza. Gyermekeink fejlődését a Nevelési Tanácsadó 
logopédusa, pszichológusa és gyermekorvos kíséri figyelemmel. Külön - év elején - meghatározott 
időpontban foglalkoznak tanulóinkkal. A szülőkkel minden esetben igyekszünk folyamatos kapcsolatot 
tartani a fejlődés érdekében. A szükséges esetekben munkánkat gyermekvédelmi felelős segíti. 
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2. Jövőképünk 
 
„Az iskola dolga, 
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka 
örömére és alkotás izgalmára, 
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, 
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” 
        (Szent-Györgyi Albert) 
 
Tantestületünk alapvető céljának a színvonalas oktatás megteremtését tekinti az ismeretek közvetítésével 
és a személyiség fejlesztésével. 
 
Kiemelt figyelemmel segítjük: 
 Az alapkészségek eredményesebb elsajátítását 
 alapvető magatartási, viselkedési normák elsajátítását 
 a tudás értékének elismerését 
 
Pedagógiai tevékenységünk középpontjában az "emberközpontú" nevelés áll. Célunk olyan alapvető 
ismeretek birtokába juttatni tanulóinkat, amelyek segítségével képesek bekapcsolódni az őket körülvevő 
mikrokörnyezet (család, iskola, lakóhely) valós életének gyakorlatába, dönteni tudjanak (egyedül vagy 
szüleik, gondviselőik segítségével) a továbbtanulásról, további életükről. Ugyanakkor nyitottak legyenek 
a makrovilág (haza és a nagyvilág) történései iránt is.  
Célunk továbbá nyitott fiatalok kibocsátása iskolánkból, megfelelő alapismeretekkel rendelkeznek, 
amelyek alapul szolgálnak egy magasabb szintű (középfokú) ismeretrendszer megszerzéséhez és életüket 
átfogó belső kényszerből fakadó önképzéshez. 
Olyan iskolát szeretnénk, ahol a belső légkör, a tartalmas együttes munka következtében jól érzi magát a 
tanuló és tanára egyaránt, ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának, ahol ötletei, 
játékai, feladatai, kérdései, versei, írásai, stb. szervesen beépülnek az iskolai foglalkozásba. Ahol 
megtanul helyesen és okosan tanulni, ahol felkeltik benne a tudás iránti vágyat, ahol felfedezheti az 
alkotás izgalmát és örömét. Helyi Pedagógiai Programunk kidolgozásánál mindezekre nagy gondot 
fordítottunk, éves munkatervünk összeállításánál minden év elején újra meg újra átgondoljuk e területen a 
feladatainkat, valamint a szakos tanítást végző pedagógusok az éves tanmeneteiket is e szellemben állítják 
össze. 
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3. Minőségpolitikai nyilatkozat 
 

 Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek 
megfelelő légkörben végzünk. 

 Partnereink elégedettségét rendszeresen mérjük, észrevételeiket beépítjük mindennapi 
tevékenységünkbe.  

 
Az iskola által meghatározott, kiemelt területek 
  

 A Fenntartó és az Intézmény házirendjében meghatározott erkölcsi és etikai értékek közvetítése. 
 Az iskola programjában az emeltszintű informatikaoktatás, a mindennapos testnevelés, a sport, 

valamint az idegen nyelv oktatása, kiemelt szerepet tölt be. 
 Támaszkodunk a családi és az óvodai nevelés eredményeire, célunk ezek zökkenőmentes 

folytatása. 
 Fontos feladatunk a sokféle szabadidős tevékenység szervezése, amely tanítványaink sokoldalú 

fejlődését, tehetségének kibontakoztatását szolgálja.  
 Gondoskodunk a különböző képességű, illetve eltérő ütemben haladó tanulók fejlesztéséről. 
 Tanulóink legyenek tisztába életkoruktól függően a közéletiség alapjaival, az állampolgári 

ismeretekkel. 
 
 
4. Minőségcélok 
 
4.1. Fenntartói 

 
 Használható tudással rendelkező, hazájukat szerető állampolgárok nevelése. 
 Tanulóink legyenek tisztában életkoruktól függően az állampolgári ismeretekkel. 
 Szorgalmazzuk a tanórákon és tanórákon kívül is az egészségtudatos nevelést. 

 
A Fenntartó által meghatározott célok intézményünk céljaival megegyeznek, Pedagógiai programunk és 
minőségirányítási programunk szerves részét képezik.   
 
4.2. Intézményi 

 
 Tantestületünk legyen jól felkészült, az új módszerek alkalmazására kész, megújulásra képes.  
 Pedagógusaink munkájuk során legyenek a minőség iránt elkötelezettek, segítőkészek 

partnereikkel szemben. 
 
4.3. Feladataink 
 

 Korszerű, változatos tanulási technikák tanítása, tanulóink felkészítése az élethosszig tartó 
tanulásra.  

 Folyamatosan megújuló pedagógiai módszerek alkalmazása 1-8. osztályig. 
 Egészséges, sportos ifjúság nevelése, a mindennapos testmozgás fenntartása a felső tagozaton. 
 A magatartás értékelési rendjének átdolgozása munkaközösségenként.  
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II. Minőségirányítási rendszer 

 
 
1. A vezetés  
 
A vezetői program célmeghatározásában kiemelt jelentőséggel szerepel a minőségi munkavégzésre való 
törekvés, a folyamatok fejlesztésének az igénye. Ez az éves munkatervünkben minden tanévben szerepel. 
A kiemelkedő minőség elérésében az intézmény vezetésének kulcsszerepe van. A vezetőnek a fentiek 
figyelembevételével kell munkáját végeznie, éves munkatervét kialakítania. Magatartásának tükröznie 
kell a minőségről, a minőségfejlesztésről a Minőségirányítási Programban megfogalmazottakat. Elő kell 
segítenie, a minőségfejlesztési rendszer kiépítését és működtetését. 
 
 
1.1. Jogszerű működés, jogi követelmények 
 
Az intézmény vezetőjének kötelessége a jogszerű működés kereteinek biztosítása. 
Az iskolavezetés feladata az iskola életét szabályozó jogi dokumentumok folyamatos figyelemmel 
kísérése, annak biztosítása, hogy ezek a dokumentumok ismertek és hozzáférhetők legyenek az iskola 
dolgozói számára. A dokumentumok megismerése, a tartalmuk betartása munkaköri feladat. 
 
Jogi dokumentumok azonosítása 

 Törvények  
 Rendeletek 
 Fenntartói szabályozók 
 Belső, iskolai szabályzatok  

 
 
1.2. Dokumentumkezelés 
 
A stratégiai dokumentumok ismertetése: Pedagógiai Program, MIP és a munkaterv megismertetése  
 

 a tantestülettel – tanévnyitó értekezleten 
 szülői szervezettel – első szülői értekezleten 
 diákönkormányzattal – az első DÖK ülésen 

 
Az intézményi céloknak megfelelő működés felülvizsgálata a dokumentumoknak megfelelően történik a 
munkaterveknek megfelelően. Az intézmény belső működési rendjének biztosítása az igazgató feladata. 
 
 
Belső dokumentumok kezelése: 

A belső dokumentálás szabályainak kialakítása, és elkészítése a hatályos törvényben foglaltak szerint 
történik az iskola szervezeti és működési szabályzatában megfogalmazottak szerint. 
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Biztosítani kell: 

 Az intézmény jogszerű belső működési rendjét. 
 A szervezeten belül az egyes szereplők hatáskörének szabályozását. 
 Az együttműködés, a szervezeten belüli kétirányú kommunikáció fórumainak és működési 

rendjének szabályozását. 
 A szervezeten belüli testületek, egyes közösségek egymáshoz való viszonyának, 

kapcsolatrendszerének szabályozását. 
 A minőségirányítási rendszer működését támogató szervezeti feltételeket. 
 Belső dokumentálás szabályait. 
 Folyamatok eljárásrendjének megismertetése a munkatársakkal. 
 A szabályozó dokumentumok rendszeres felülvizsgálatát. 

 
 
1.3. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 
 
A vezetőség és a nevelőtestület  
 
A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott 
pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg: 
 
A kibővített iskolavezetés tagjai: 

 Igazgatóhelyettesek 
 Munkaközösség vezetők 
 A minőség irányításért felelős vezető 
 Diákönkormányzat vezetője 
 Közalkalmazotti tanács vezetője 
 Szakszervezet vezetője 

 
A kapcsolattartás fórumai: 

 Az iskolavezetőség ülései 
 Nevelési értekezletek 
 Munkaközösségi értekezletek 
 Szülői munkaközösségi értekezletek 
 Technikai dolgozók értekezletei 

 
Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

 Az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés 
döntéseiről, határozatairól. 

 Az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit véleményét, javaslatait közvetíteni az 
igazgatóság, az iskolavezetőség felé. 

 
A szülők és a pedagógusok kapcsolattartásának formái: 
A szülők az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról a szülői 
szervezeten keresztül tájékozódhatnak. Az intézmény pedagógusai, különösen az osztályfőnökök, szóban 
és írásban rendszeresen közölnek minden, a gyermekeket és a családokat érintő dolgot a szülőkkel.  
Az osztályfőnökök minden tanévben legalább 3 szülői értekezletet tartanak, a tanév elején, a félévi 
értesítő kiadása után, és a tanév végén. Az intézmény minden pedagógusa minden hónap első keddjén 
fogadóórát tart. 
A diákönkormányzat és a vezetőség kapcsolattartásának rendje: 
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A diákönkormányzat felnőtt képviselője részt vesz a kibővített vezetőségi üléseken. A kapcsolattartás 
egyéb lehetőségei: 

 Elhelyezett hirdetőtáblán keresztül tájékoztat a programokról, 
 Az osztályfőnökök szóban, illetve írásban tájékoztatják a tanulókat az őket érintő programokról  

 
Az iskola vezetősége a működés rendjének megfelelő kapcsolatot tart a technikai dolgozókkal. 
 
 
1.4. Vezetői ellenőrzés 
 
Az intézmény jogszerű működésének, belső szabályozók által meghatározott munkarendjének vezetői 
ellenőrzése. 
 
A vezetői ellenőrzés szerepe: 
A vezetési tevékenységben kiemelkedő szerepet játszik az ellenőrzés.  
 
A rendszeres és szakszerű vezetői ellenőrzés célja: 

 segítse az intézmény szabályok szerinti folyamatos és zökkenőmentes működését, 
 jelentsen motiváló erőt a beosztottak számára, 
 segítsen megerősíteni a jól zajló folyamatokat, ismerje el az eredményeket, 
 mutasson rá az elkövetett hibákra, rosszul megválasztott módszerekre, 

 
A vezetői ellenőrzés területei: 
 
A stratégiai folyamatok ellenőrzése 

 a Pedagógiai Program 
 a Vezetői Program  
 a Minőségirányítási Program 
 a Pedagógus Továbbképzési Program 

 
A belső szabályozók működése 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 
 Házirend 
 Közalkalmazotti Szabályzat 

 
A vezetői ellenőrzés szintjei 

 Igazgatói szint 
 Igazgatóhelyettesi szint 
 Munkaközösség-vezetői szint 
 Gazdasági szint 
 Titkárság szint 
 Gondnoki szint 
 Technikai dolgozók 
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A vezetői ellenőrzés formái 

 dokumentumok elemzése, 
 interjúk, beszélgetések, 
 a munkavégzés közbeni ellenőrző látogatás (takarítás, karbantartás, díjak beszedése, rendezvény 

lebonyolítása), munkavédelmi bejárás alkalmával 
 az alsóbb vezetői szintű ellenőrzésről kért beszámoló (félév, évvégén) 

 
Az intézmény működésének értékelése 

 az intézményi működés időszakos mérése, értékelése 
 az intézmény év végi értékelési szempontrendszerének kidolgozása 
 Az iskolavezetés évente készít értékelést az intézmény és egyes folyamatai működésének 

eredményességéről és hatékonyságáról 
 
Az értékeléskor elemzésre kerülő dokumentumok 

 a partnerek visszajelzései 
 a javító, fejlesztő tevékenységek eredményei 
 korábbi elhatározott intézkedések megvalósulásának vizsgálata 
 a minőségfejlesztési munka eredménye 

 
Az értékelés eredményét nyilvánosságra kell hozni, a beszámolót megismerők köre: tantestület, fenntartó, 
szülői szervezet, DÖK. 



Megyeri Úti Általános Iskola  Minőségirányítási program 

 10 

 
2. Tervezés, szervezés 
 
2.1. A minőségfejlesztési program készítése 
 
A MIP célja a minőségfejlesztési rendszer létrehozása annak érdekében, hogy az iskola képes legyen a 
pedagógiai programban megfogalmazott értékek alapján eredményesen és hatékonyan működni. 
Biztosítja a minőségpolitikában megfogalmazott értékek megvalósulását. 
A MIP elkészítéséért az igazgató felelős. A feladat elvégzését erre alakult csoportok segítik. Munkájukat 
elfogadott ütemterv alapján végzik.  
 
Célok megfogalmazása 
Az iskola, minőségcéljait a tantestület tagjainak véleménye alapján, az SZMSZ és HPP tartalmának 
megfelelően határozza meg. A minőségcélokat az intézményi minőségpolitika (IMIP) és az 
önkormányzati minőségpolitika (ÖMIP) mérhető, konkrét követelményei, elvárásai alapján tervezik. A 
minőségi vezető gondoskodik arról, hogy a minőségcélokat az intézmény dolgozói megismerjék. A 
minőségcélok vezetőségi átvizsgálás alapján rendszeresen az éves munkatervben meghatározottak szerint 
módosításra kerülnek.  
 
Feladatok kijelölése 
Az intézmény meghatározza és megtervezi a tanév elején azokat a feladatokat (folyamatokat), amelyek 
szükségesek a partnerek által igényelt szolgáltatások minél tökéletesebb végrehajtásához. A feladatok 
hatékony megoldása érdekében az igazgató megfelelő hatáskörrel és döntési joggal ruházza fel a 
feladatok végrehajtásával megbízott személyeket, munkaközösség-vezetőket.  
 
Feltételek biztosítása 
Az intézmény igazgatója az éves munkatervben (minőségi tervben) meghatározza, és időben biztosítja a 
szükséges feltételeket a minőségfejlesztési rendszer fenntartásához és működtetéséhez. 
 
 
2.2.Emberi erőforrások 
 
A személyi feltételek megteremtése az igazgató felelőssége. A minőségfejlesztési rendszer fenntartása és 
folyamatos tökéletesítése érdekében az intézmény megszervezi a munkatársak tájékoztatását és 
bevonását.  
 
 
2.3.Tárgyi feltételek 
 
Az iskola csak olyan szolgáltatás megvalósítására vállalkozik, amelyekhez rendelkezik a szükséges tárgyi 
feltételekkel, vagy azok megteremtését a szolgáltatás megkezdéséig biztosítani tudja.  
Az iskola az alapító okiratban meghatározott telephelyen működik (1044 Budapest, Megyeri út 20.), ahol 
rendelkezik az előírt hatósági engedélyekkel és a szükséges tárgyi eszközökkel. 
 
Munkakörnyezet 
A szolgáltatások teljesítése, a minőségfejlesztési rendszer fenntartása nem igényli az átlagtól eltérő 
egészségvédelmi és biztonságtechnikai feltételek biztosítását. 
A tanulók, pedagógusok, technikai személyzet és a vezetés számára biztosított helyiségek, a rendezett, 
tiszta belső és külső környezet ideális feltételeket teremt a szolgáltatások megvalósításához. 
Az ideális munkakörnyezet biztosítása és rendszeres ellenőrzése a vezetés felelőssége. Ennek ellenőrzése 
a rendszeres munkavédelmi bejárással történik. 
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III. A pedagógiai munka tervezése 
 
 
1. Az iskola stratégiai dokumentumainak felülvizsgálata 
 
A vizsgálat célja, annak megállapítása, hogy az iskola belső dokumentumaiban meghatározott célok, 
hogyan valósulnak meg. 
 
Az intézményben folyó tervezőmunka szintjei 
 

1. Hosszú távú tervek:  
 Intézményi minőségirányítási program 
 

2. Középtávú tervek:  
 Pedagógiai program 
 Szervezeti és működési szabályzat  
 Házirend  
 Minőségfejlesztési intézkedési terv 
 

3. Rövidtávú tervek:  
 Éves munkaterv 
 Havi munkaterv 
 Munkaközösségek munkatervei  
 Tantárgyak tanmenetei 

 
4. Egy-egy adott feladatra, tevékenységre vonatkozó tervek 

 
 
Az iskola helyi pedagógia programját az oktatási törvény alapján már elkészítette, de a törvényi 
változások, partneri igények változásai miatt rendszeresen a törvényben foglaltak szerint, felül kell 
vizsgálnia. 
A pedagógiai program esetleges módosítása a partneri igényeknek, az önértékelés eredményeinek és az 
iskola érdekeinek figyelembe vételével történik. A feladat elvégzéséért az igazgató felelős, munkáját a 
feladat elvégzésére létrehozott csoport / csoportok segítik. Munkájukat elfogadott ütemterv alapján 
végzik, a tantestület teljes bevonásával. 
 
Az intézmény éves munkatervét, a HPP céljainak, és az aktuális feladatoknak megfelelően állítja össze az 
intézmény vezetősége. 
Az éves munkaterv elkészítésének célja, az iskola rövidtávú, tervezett működésének biztosítása. A tanév 
rendjét, az azt megelőzően kiadott miniszteri rendelet rögzíti. A tanév helyi rendjét, az egész intézményt 
érintő programok rendjét, idejét, felelőseit az éves munkaterv határozza meg. Az éves munkatervet az 
intézmény vezetése készíti el. A munkaterv elkészítéséhez javaslatot tesz minden munkaközösség, a 
minőségi vezető, a szülői közösség és a diákönkormányzat 
 
Az éves munkaterv előkészítése megkezdődik az előző év értékelő munkaközösségi megbeszélésén. A 
munkaközösség-vezető éves beszámolójában javaslatot tesz a következő tanév kiemelt feladataira, 
tervezett programjaira. 
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A tervezés folyamata: 

 az előző tanév tapasztalatainak áttekintése, a javaslatok számba vétele, 
 a stratégiai dokumentumok és a javaslatok alapján a prioritások meghatározása, 
 a konkrét feladatok meghatározása felelősökkel és határidőkkel 
 hónapokra lebontott terv készítése az összes javaslat figyelembe vételével 

 
Az elkészült éves munkaterv alapján készítik el a napokra lebontott havi programjukat a munkaközösség-
vezetők, amit a megadott határidőig az igazgatóhelyetteseknek átadnak. A részletes havi programok 
összeállítása és kifüggesztése a tanári szobában az igazgatóhelyettesek feladata. 
 
 
2. A stratégiai dokumentumok ismertetése 
 
Az iskola Helyi Pedagógiai Programját, Minőségpolitikáját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, a 
Házirendet minden új belépő pedagógus kollégával meg kell ismertetni, ez az igazgatóhelyettesek 
feladata. A felsorolt dokumentumok minden kolléga számára elérhető helyen megtekinthetők (könyvtár, 
igazgatói iroda), a pedagógusok számára az oktató-nevelő munkában ismeretük nélkülözhetetlen. 
A tantestület által elfogadott éves munkatervet a tanári szobában ki kell függeszteni. A munkatervet a 
szülőkkel az első SZMK ülésen, a diákönkormányzattal az első DÖK ülésen kell megismertetni 
szeptember 30-ig.  
A Házirendet az iskola minden új tanulója megkapja.  
A módosítandó stratégiai dokumentumok törvényben előírt részeit a megfelelő fórumon (SZMK ülés, 
DÖK gyűlés) szülők és a diákönkormányzat elé kell terjeszteni, hogy élhessenek előírt jogaikkal. A 
módosítás elkészülte utáni első ülésen valamennyi szervezettel meg kell ismertetni a módosított 
dokumentumokat, képviselőik számára elérhetővé kell tenni. 
A módosításra előkészített dokumentumot a Fenntartónak, jóváhagyásra meg kell küldeni. 
 
 
3. Mérés, értékelés 
 
 
3.1. Intézményértékelés  
 
Az iskola tevékenységében az ellenőrzésnek, értékelésnek és a minőségbiztosításnak együtt, egyszerre, 
egymásra épülő rendszerként kell jelen lennie. A két előző - hagyományos - funkciót intézményünkben 
szükséges volt a harmadikkal is kiegészíteni, hogy iskolánk partnerei (fenntartó, diákok, szülők, stb.) 
pontosan meghatározott szolgáltatást kapjanak és várhassanak el az intézménytől. 
 
 
3.2. Pedagógusok ellenőrzése 
 
A pedagógusok ellenőrzését az iskola igazgatója, mint munkáltató, illetve helyettesei, mint a 
pedagógusok közvetlen felettesei végzik. Segítségükre vannak ebben a szakmai munkaközösségek 
vezetői. 
Cél: Pedagógusok tevékenységének komplex értékelése annak érdekében, hogy láthatóvá váljanak az 
erős és fejlesztendő területek, konkrét visszajelzést kapjanak a teljesítményükről, teljesítményhez igazított 
elismerés valósuljon. 
 



Megyeri Úti Általános Iskola  Minőségirányítási program 

 13 

 
Munkajogi ellenőrzés és értékelés 
 
Az igazgató, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, ellenőrzi a pedagógusok munkavégzésének 
körülményeit a jogszabályokban előírt módon. Minden tanévben ellenőrzi a pedagógus továbbképzés 
teljesülését. 
Az igazgatóhelyettesek ellenőrzik a pedagógusok adminisztratív tevékenységét (haladási és mulasztási 
naplók, napközis napló, szakköri- és sportköri napló vezetése, anyakönyv vezetése). 
 
Szakmai ellenőrzés és értékelés 
 
A tanév elején a pedagógus köteles a munkaközösség-vezetőnek engedélyezésre átadni a tanévre szóló és 
tantárgyakra, osztályokra lebontott tanmenetét. Ez a dokumentum a pedagógus tanórákon végzett 
munkája, amelyet az igazgató helyettes joga ellenőrizni. A tanmenetnek összhangban kell lennie az iskola 
helyi tantervével. 
Az igazgató és helyettesei a munkaközösség-vezetőkkel egyeztetve tanévi, havi ellenőrzési tervet 
készítenek, melyben feltüntetik a pedagógusoknál esedékes óralátogatások várható idejét. Az 
óralátogatáson az igazgató és/vagy az adott tagozatot felügyelő igazgatóhelyettes és lehetőség szerint a 
munkaközösség-vezető vesz részt. A pedagógus munkájának hatékonyabbá tételének érdekében, valamint 
az intézmény szakmai működésének figyelembevételével szakmai továbbképzésének tervét minden 
tanévben meghatározott időre írásban leadja a munkaközösség vezetőnek. 
 
A vezetés és a pedagógusok teljesítmény mérésének szempontjai és az értékelés rendje 
 
Cél: Pedagógusok, vezetők tevékenységének komplex értékelése annak érdekében, hogy láthatóvá 
váljanak az erős és fejlesztendő területek, konkrét visszajelzést kapjanak a teljesítményükről, 
teljesítményhez igazított elismerés valósuljon. 
Felelős: Igazgató 
Hatókör: munkaközösségvezető, igazgatóhelyettes, minőségügyi vezető 
Dokumentum: méréshez, ellenőrzéshez, összesítéshez használt űrlapok, kérdőívek, osztály statisztika, 
versenyeredmények 
Folyamatleírás tartalma: 
A teljesítménymérést az alábbi táblázatban megadottak szerint kell végezni. 
 
Értékelés fajtái Ki végzi Mikor/meddig Módszer 
Önértékelés Minden pedagógus Évente, tanév végén Kérdőív 
Ellenőrzési adatok munkaközösség vezetők Évente legalább 

2 x (félév, évvége) 
Ellenőrzés 

Tanulók, osztályok 
Eredményei 
 
Vizsga felkészítés- és 
eredménye 

Pedagógusok saját 
osztályban,  
vezető helyettesek 
vezető helyettesek 

Félévkor és év végén 
 
 
Folyamatosan, 
vizsgákat követően 
 

Adatgyűjtés 

Vezetői értékelés Vezető és az általa bevont 
vezetés 

2 évente, tanév végén Kérdőív 
Megbeszélés 

Vezetők értékelése 
Önértékelés 
Magasabb vezető értékel 

 
Minden vezető 
Magasabb vezető 

 
2 évente, tanév végén 

 
Kérdőív 
Megbeszélés 
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Pedagógusok értékelése 
 
A teljesítményméréshez használt kérdésterületek, szempontok: 

• Tanítás, oktatás – nevelés: személyes tulajdonságok, hozzáállás, fellépés, megjelenés, hangnem, 
fegyelem és figyelem fenntartása, értékelés objektivitása, motiválás, szokásrendszer, mintaadás, 
következetesség. Óra tervezése, célok, feladatok, azok kidolgozottsága, játékosság, munkaformák, 
foglalkozási formák, eszközhasználat változatossága, időbeosztás. Tanulók bevonása, hibajavítás, 
képességfejlesztés, differenciálás, beszéltetés, kérdésfeltevés, értékelés, helyzetek kezelése, óra 
hangulata, tehetséggondozás, felzárkóztatás.  

• Többletek (vállalt feladatok, felkészültség): szaktárgyi felkészültség, továbbképzések, 
osztályfőnöki munka, szabadidő szervezése, napközi, ügyelet. Intézményszintű feladatok, 
érdekképviselet, munkaközösség vezetés, minőségügyi- és team munka.  

• Munkafegyelem, munkavégzés minősége, megbízhatóság: munkakörre vonatkozó előírások 
betartása, szabályok alkalmazása, betartása, lelkesedés, motiváció, sokoldalúság, feladatvégzés, 
pontosság. 

• Kapcsolatok, kommunikáció: kapcsolat a partnerekkel, munkatársakkal, kommunikáció jellemzői. 
• Együttműködés (az iskolai szervezethez való kötődés): az intézmény sikeres működéséért 

felelősséget és feladatot vállal, különböző partnerekkel eredményesen együttműködik, képes 
csoportnormákat kialakítani, betartani, betartatni, csoportban tevékenykedik. 

 
A teljesítményméréshez használt dokumentumok: 

• óra-megfigyelési lap (1. melléklet) 
• önértékelés (2. melléklet) 
• munkaközösség - vezetők értékelése (3. melléklet) 
• vezetői értékelés (4. melléklet) 
• értékelési összesítő (5. melléklet) 

 
Tanulók/gyerekek, osztály és csoport eredmények beszámításának, területei: 

• Osztály, csoport átlagok 
• Versenyeredmények 

 
A teljesítményértékelési szempontok mellett meg kell állapítani az egyes szempontok értékelésekor adható 
maximális pontszámokat is az alábbiak szerint: 

• kiemelkedő minősítés (az értékelő lapokon: 4 = nagyon jó / mindig igaz) három pont, 
• megfelelő minősítés (az értékelő lapokon: 3 = jó / gyakran igaz) kettő pont, 
• kevéssé megfelelő minősítés (az értékelő lapokon: 2 = közepes / részben igaz) egy pont, 
• nem megfelelő minősítés (az értékelő lapokon: 1 = a hiányosságokat feltétlenül javítani kell) 

nulla pont. 
 
A teljesítményértékelés eredményét a maximális pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz 
viszonyított aránya alapján a következők szerint kell meghatározni: 

• nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas, 
• hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas, 
• harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas, 
• harminc százalék alatt alkalmatlan minősítést kap a közalkalmazott. 

 
Ettől eltérően a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont 
értékelése nem megfelelő. 
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A teljesítménymérés maximum pontértékét meg kell határozni, előbb értékelési fajtánként, majd a 
hozzárendelt kérdésterületeken is. Tekintettel kell lenni arra, hogy a 4-es skálát kell használni. A 
teljesítménymérést az igazgatónak kell elrendelni a mérés évében. A megbízott irányításával a 
pedagógusok egyszerre kitöltik önértékelő lapjukat és azt mindenkinek összesítenie kell. Az összesítést a 
munkaközösség vezetők végzik. Az összesítőket az igazgatóhelyettes gyűjti és őrzi. Az ellenőrzést végző 
személyek is az igazgatóhelyettesnek adják az összesített ellenőrzési lapokat. 
Eredményeket az igazgatóhelyettesnek adja át, aki mellé rendeli a pontértékeket. Az egyéni összesítő 
lapok kitöltését az igazgatóhelyettes végzi a minőségügyi megbízott segítségével. Majd átadják az 
igazgatónak, aki az igazgatóhelyettessel közösen felkészül a vezetői megbeszélésre. A megbeszélésen 
részt vesz az érintett kollega, igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség - vezető, és közösen 
megbeszélik az erős és gyenge területeket, megalkotják az összesítést. Ezt hozzá kell adni az eddigiekhez 
és az így kapott eredmény a pedagógus teljesítményértékelés mutatója.  
A megbeszélés eredményeként meg kell határozni a fejlesztendő területeket, és ki kell tölteni a fejlesztési 
tervet. Melynek teljesültsége a következő teljesítménymérés alapja kell hogy legyen. 
 
Vezetők értékelése 
 
A teljesítményméréshez (magasabb vezetői értékelés, önértékelés) használt kérdésterületek, szempontok: 

• az intézmény jogszerű működésének biztosítása  
• forrásteremtés és elosztás 
• a szervezeti struktúra és kultúra 
• a pedagógiai folyamatok vezetése, fejlesztése  
• minőségirányítás, minőségfejlesztés 

 
Vezetők teljesítménymérése 
 
Az önértékelő lapok kitöltése a fentebb leírtak szerint történik. A megbeszélés menete, dokumentációja a 
fentebb leírtak szerint történik.  A vezetői munka teljesítményértékelés mutatójának szintjei és 
hozzátartozó %-os határok megegyeznek a pedagógus teljesítményértékelés mutatójával. 
Az elkészült dokumentumokat zárt helyen kell tárolni az irattárban. A kitöltött kérdőíveket a következő 
mérésig kell megőrizni. Az egyéni összesítőt és a fejlesztési tervet a személyi anyagban kell tárolni és 
nem selejtezhető. Az értékelés végén az eszközöket felül kell vizsgálni és szükség szerint, módosítani 
kell, melyért felelős a minőségbiztosítási megbízott az értékelés lezárta után 3 héten belül. 
 
 
3.3. A technikai dolgozók ellenőrzése 
 
Az intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottainak teljesítmény 
mérésének szempontjai és az értékelés rendje 
 
A nem pedagógus alkalmazottak teljesítményértékelése folyamatleírás az intézménnyel jogviszonyban 
álló, nem pedagógusi munkakörben foglalkoztatott minden alkalmazottra vonatkozik. 
 
Cél: A teljesítményértékelés célja, hogy az intézmény adminisztratív és technikai feladatait ellátó szemé-
lyek teljesítménye fokozatosan - különösen a feladatellátáshoz szükséges képességek, készségek, tudás és 
tapasztalat fejlesztésével- javuljon, és ezzel segítse az intézmény minőségcéljainak megvalósítását.  
Felelős: Igazgató 
Hatókör: Iskolatitkár, Gazdasági ügyintézők, Gondnok, Oktatástechnikus, Rendszergazda, Portás, 
Takarító (továbbiakban technikai dolgozók) 
Dokumentum: jelenléti ív, értékelő lapok, összesítő lap 
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A technikai dolgozók értékelésének módszerei 
 
A teljesítményértékelést az intézmény vezetője által megbízott, a szervezeti és működési szabályzatban az 
értékelt dolgozó területéért felelős vezető beosztású dolgozó végezheti. A mérés-értékelés folyamatába 
bevont dolgozókról az intézmény vezetője és a mérés vezetője dönt.  
 
A teljesítményméréshez használt kérdésterületek, szempontok: 

 a munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátása 
 szakmai fejlődés: elvárt ismeretek mélysége, önképzés, továbbképzés 
 emberi kapcsolatok, kommunikáció 
 felelősségi kör betartása 
 vagyonbiztonság, titoktartás betartása 
 a munka hatékonysága, munkafegyelem 
 megbízhatóság 
 helyzetfelismerés, kreativitás 

 
Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak négyéves időszakra tervezett komplex 
teljesítményértékeléséhez használt dokumentumok: 

 Technikai dolgozó értékelő / önértékelő lapja (6. melléklet): a megfelelő kérdőívet az értékelt 
személy (önértékelés) tölti ki, illetve az értékelésben résztvevők egymástól függetlenül töltik ki. 

 Technikai dolgozó teljesítményértékelésének összesítő lapja (7. melléklet): az értékelést végző 
személy tölti ki. 

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

 
A teljesítményértékelési szempontok mellett meg kell állapítani az egyes szempontok értékelésekor adható 
maximális pontszámokat is az alábbiak szerint: 

 kiemelkedő minősítés három pont, 
 megfelelő minősítés kettő pont, 
 kevéssé megfelelő minősítés egy pont, 
 nem megfelelő minősítés nulla pont. 

 
A teljesítményértékelés eredményét a maximális pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz 
viszonyított aránya alapján a következők szerint kell meghatározni: 

• nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas, 
• hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas, 
• harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas, 
• harminc százalék alatt alkalmatlan minősítést kap a közalkalmazott. 

 
Ettől eltérően a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont 
értékelése nem megfelelő. 

 
A teljesítményértékelés folyamata 
 

 Az értékelést végző felveszi a kapcsolatot az értékelésre kerülő munkatárssal, és egyezteti a 
folyamat kezdetének időpontját, tájékoztatja a folyamat módszereiről, időtartamáról; továbbá az 
értékelés folyamatos végzéséhez munkatársi támogatást kér.  
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 A mérés, ellenőrzés, értékelés során be kell tartani a 6. számú mellékletben szereplő mérőlap 

előírásait, az attól való esetleges eltérés okát írásban rögzíteni kell. 
 A mérőlapon szereplő rovatokat hiánytalanul ki kell tölteni. A tapasztalatok alapján az 

adatfelvevő néhány szóban rögzíti a megadott szempontok szerint megfigyelt tényeket.  
 A vezető által szignált és lepecsételt mérőlapokat a felkért kollégák kitöltik.  
 A dokumentumokból az értékelt egy példányt kap. 
 A vezető intézkedik a „Javaslatok” megvalósulásának nyomon követéséről. 
 A folyamatban keletkezett dokumentumokra a továbbiakban az intézmény iratkezelési szabályzata 

vonatkozik. 
 
 
MIP értékelésének szabályai 
 
Cél: A MIP működtetésének és a működés eredményeinek összegyűjtése és véleményeztetése, értékelése 
annak érdekében, hogy az intézmény gyakorlata egyre inkább közeledjen a kitűzött célokhoz. 
Felelős: intézményvezető. 
Hatókör: minőségügyi megbízott, igazgatóhelyettes. 
Dokumentumok: jegyzőkönyvek, jelenléti ívek és kérdéslista a szülőknek, egyéni, osztály és intézményi 
eredmények, intézkedési – és feladat tervek, MIP értékelésének szempontsora. 
Eljárás tartalma: 
Az intézmény Minőségirányítási Programját évente értékelni kell. Az értékeléshez az adatokat a 
minőségügyi megbízott gyűjti össze és készíti el az MIP értékelési szempontsor alapján az 
intézményvezető egészíti ki, a tanév végéig. 
 A minőségügyi megbízott átveszi a vezető helyettes által összegyűjtött csoport/osztályonkénti és 
intézményi eredményeket a gyerekek/tanulók egyéni fejlődési eredményeiről és az osztály illetve csoport 
eredményekről, amelyek ismeretében az intézményvezető összehasonlító elemzést végez az elvégzett 
mérések tükrében. Az elemzés eredményeit a nevelőtestület és a szülők számára ismertté kell tenni, hogy 
a vélemények és javaslatok megfogalmazásánál figyelembe tudják venni. 
  
Az értékeléshez ki kell kérni a szülői szervezet véleményét. A véleménykérés osztályonként történik, a 
tanév rendjében meghatározva, az intézmény által megfogalmazott kérdésekre adott válaszokkal. 

A osztályonkénti véleménynyilvánítást az adott osztály szülői közösségének vezetője irányítja és a 
szülői szervezet tagjai és az osztályhoz tartozó szülők vesznek, illetve vehetnek részt. A 
véleménynyilvánításról és a javaslatokról jegyzőkönyv készül, a jelenlévők jelenléti ívet töltenek ki. A 
szükséges formanyomtatványt az osztályfőnökök biztosítják a szülők számára. 
A kitöltött jegyzőkönyveket a szülői szervezet intézményszintű vezetőjének kell összegyűjteni és 
összesíteni a véleményeket és a javaslatokat, melyet legkésőbb évente a tanév rendjében meghatározva 
kell adnia az intézmény minőségügyi vezetőjének. 
 A MIP teljesüléséről véleményt nyilvánít a tantestület is a tanévzáró értekezleten. 

A kitöltött értékelési szempontsor alapján. A véleményekről és a javaslatokról jegyzőkönyvet kell 
készíteni, és jelenléti ívet kell vezetni. Az igazgató itt teheti meg a kiegészítéseit. A megfogalmazott 
javaslataikat egyszerű többséggel fogadják el, lehetőség szerint adják meg a felelőst és a határidőt is. 
Az így elkészült értékelést a nevelőtestület és a szülők javaslatait az igazgató átadja a fenntartónak, aki a 
szokásos módon gondoskodik a nyilvánosságra hozatalról. 
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3.4. Egyéb, a pedagógiai program szerint meghatározott terület 
 
Az igazgató és/vagy a tagozatot felügyelő helyettese jogosult bejelentés nélkül is órát látogatni, 
amennyiben súlyos pedagógiai vagy morális probléma gyanúja merül fel. 
Bármilyen óralátogatást a résztvevők, és a tanító pedagógus jelenlétében közösen értékelni kell. Az 
óralátogatást végzőknek tapasztalataikról, benyomásaikról írásos feljegyzést kell készíteniük 
(óralátogatási napló). 
Az igazgató és/vagy a tagozatot felügyelő igazgatóhelyettes kérheti a pedagógust tanévi munkája, 
pedagógiai céljai, eredményei, tervei írásos összefoglalására, amit az érintett pedagógusnak el kell 
készítenie. A munkaterv megvalósulásáról a munkaközösség-vezető, igazgatóhelyettes, igazgató írásban, 
illetve szóban bármikor beszámoltathatja a pedagógust. 
Az írásos beszámolót, az azt készítő jelenlétében közösen értékelni kell. 
Az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a napközis munkaközösség vezetője folyamatosan figyelemmel 
kíséri és ellenőrzi az iskolában folyó tanórán kívüli munkát. A napközis nevelők munkáját, a napközis 
nevelést felügyelő igazgatóhelyettes és a napközis munkaközösség-vezető az óralátogatások rendjével 
azonos módon ellenőrzi. A pedagógus szakmai munkájának fejlődését a kötelező továbbképzéssel 
teljesíti. A pedagógus szakmai közösség belső továbbképzésekkel segíti a korszerű ismeretekhez jutást. A 
továbbképzési keret felhasználását, a továbbképzés elveit a tantestület határozza meg, a pedagógiai 
programban meghatározottak szerint. 
 
 
3.5. Az iskolában folyó munka komplex értékelése 
 
Indikátorrendszer 
 
Cél: Az intézmény a folyamatok és tevékenységek ellenőrzésére és a partneri igény- és elégedettség 
mérések eredményeire alapozva (mérendő paraméterek) alakítsa ki azt az indikátorrendszert, melynek 
keretében az adatgyűjtést, adatfeldolgozást, és adatelemzést végzi. 
Az indikátorrendszernek illeszkedni kell a jogszabályokhoz, a fenntartói elvárásokhoz és az országos 
mérési és értékelési rendszerhez, annak érdekében, hogy az eredmények összehasonlíthatósága biztosított 
legyen. 
 
Az indikátorrendszer a következő területekre terjed ki: 
 

• Oktatási szempontok 
• Nevelési szempontok 
• Gazdálkodás 
• Feltételek, erőforrás 
• Szervezet és vezetés 
• Szolgáltatás 
• Partnerek 

 
Az indikátorrendszer forrásai: 
 

• Intézményi statisztikák 
• Kitöltött kérdőívek 
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Oktatási szempontok 
 

Indikátor Időpont Az adatközlésért 
felelős 

Összehasonlító 
értékelés Dokumentum 

Az iskola tanulmányi átlaga tanév vége tanévzáró értekezlet osztálystatisztika 

Tantárgyi átlagok tanév vége tanévzáró értekezlet osztálystatisztika 

Tantárgyi dicséterek tanév vége tanévzáró értekezlet osztálystatisztika 

Tantárgyi bukások tanév vége tanévzáró értekezlet osztálystatisztika 

Bukott tanulók tanév vége tanévzáró értekezlet osztálystatisztika 

Keresettségi mutatók tanév vége tanévzáró értekezlet statisztika 

Továbbtanulási mutatók május tanévzáró értekezlet statisztika 

Vizsgaeredmények tanév vége tanévzáró értekezlet statisztika 

Országos mérések február nevelési értekezlet statisztika 

Intézményi mérések tanév vége tanévzáró értekezlet osztálystatisztika 

Versenyeredmények tanév vége 

osztályfőnökök, 
szaktanárok, 

munkaközösség-
vezetők, 
igazgató-

helyettesek  

tanévzáró értekezlet statisztika 

 
Nevelési szempontok 
 

Indikátor Időpont Az adatközlésért 
felelős 

Összehasonlító 
értékelés 

Dokumentum 

Magatartás átlag tanév vége tanévzáró értekezlet osztálystatisztika 

Szorgalom átlag tanév vége tanévzáró értekezlet osztálystatisztika 

Dicséretek (osztályfőnöki, 
szaktanári, igazgatói, 

tanév vége tanévzáró értekezlet osztálystatisztika 

Dicséretek egy tanulóra eső 
aránya 

tanév vége tanévzáró értekezlet osztálystatisztika 

Jó tanuló, jó sportoló tanév vége tanévzáró értekezlet statisztika 

Jó sportoló tanév vége tanévzáró értekezlet statisztika 

Fegyelmi intézkedések 
száma 

tanév vége tanévzáró értekezlet osztálystatisztika 

Elmarasztalt és megdicsért 
tanulók aránya 

tanév vége tanévzáró értekezlet osztálystatisztika 

Prevenciós programok, 
azokban részt vevők száma 

tanév vége nevelési értekezlet statisztika 

Igazolatlan órák száma tanév vége tanévzáró értekezlet osztálystatisztika 

Hiányzási átlag tanév vége 

osztályfőnökök, 
szaktanárok, 

munkaközösség-
vezetők, 
igazgató-

helyettesek  

tanévzáró értekezlet osztálystatisztika 
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Belső audit szabályai 
 
Cél: Minőségirányítási rendszer, a szabályozott folyamatok ellenőrzése és értékelése évente, annak 
érdekében, hogy a működés hatékonya, az eljárásnak megfelelő legyen. 
Felelős: minőségügyi koordinátor. 
Hatókör: auditornak kijelölt kollégák. 
Dokumentumok és bizonylatok: éves audit terv, kérdéslisták, audit jelentések. 
A folyamatleírás tartalma: 
A vezetés az éves munkaterv részeként összeállítja az audit ütemtervét.  Az intézményvezetőnek a leendő 
auditorokat írásban meg kell bízni. A minőségügyi koordinátor felelős az auditorok képzéséért. Az 
auditoroknak az auditálandó terület eljárásait és dokumentumait át kell vizsgálni, és kérdéslistát kell 
készítenie. A vizsgálandó területek vezetőinek fel kell készülnie. Biztosítaniuk kell az eljáráshoz 
kapcsolódó összes dokumentumot megtekintésre. 
 
1. Az audit lefolytatásának első lépése a dokumentumok átvizsgálása (a dokumentumok, bizonylatok a 
szabályozásnak megfelelően vannak kitöltve. Hitelesek, azaz tartalmazzák az aláírást ahol szükséges. 
Tárolásuk a szabályozásban rögzített határideig történik). 
 
2. Interjúzás a szabályozásban megnevezettek körében. (Tisztában vannak feladataikkal, tudják a 
dokumentálási kötelezettségüket.) 
 
3. Az észlelt hibák rögzítése a kérdéslista megfelelő rovatában. 
Az auditoroknak három napon belül kötelessége elkészítenie az audit jelentést és átadnia az igazgatónak. 
Az igazgató szükség szerint elrendeli a helyesbítő tevékenységeket (kontrollintézkedések, az el nem 
végzett tevékenységek pótlása, esetleg a szabályozás módosítása). 
 
 
Intézmény teljes körű önértékelésének rendje 
 
Cél: Az intézmény szembenézzen önmagával, áthatóak legyenek az erősségek, a fejlesztendő területek, az 
intézmény működésébe épüljön be a folyamatos fejlesztés. 
Biztosítani az önértékelés ismételhetőségét, trendvizsgálatot. 
Hatókör: a mérésre felkért dolgozók 
Felelős: minőségügyi koordinátor 
A folyamat dokumentumai: a vizsgálati űrlapok: intézményi önértékelés, adottságok és eredmények, 
intézkedési terv, jegyzőkönyv, jelenléti ív 
A folyamatleírás tartalma: 
Az intézményi önértékelést a Közoktatás Minőségéért Díj szerint végezzük. 
 
Adottságaink vizsgálata 

 Vezetés 
 Stratégia 
 Emberi erőforrás 
 Közvetett partnerkapcsolatok és erőforrások 

 
Az eredmények vizsgálata 

 A közvetlen partnerek elégedettségével kapcsolatos eredmények 
 A munkatársak elégedettségével kapcsolatos eredmények 
 Kulcsfontosságú eredmények 
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Gyakorisága 
Az intézményi önértékelést 4 évente végezzük, legközelebbi: 2012. június 30. 
 
Az önértékelés módszere 
Kérdőív, adatgyűjtés 
 
Az intézményi önértékelés lefolytatása 
Az adottságok, eredmények vizsgálatát a mérésre felkért dolgozók végzik. A csoportok kétféleképpen 
gyűjtenek adatot az adottságokhoz: egyik eleme a hogyanok, a folyamatok feltárása, leírása, a másik a 
hivatkozások, dokumentumok megjelölése, amivel bizonyítani lehet megtörténést. 
Az eredmények összegyűjtése az adottságok vizsgálatával együtt történik. Diagramok, táblázatok, 
számadatok gyűjtését jelenti. 
Az adatok feldolgozása után a mérésre felkért dolgozók vizsgálják, hogy elegendő-e az adat, ami a 
birtokunkban van. Kell-e még adatot gyűjteni. 
Elegendő adat esetén kezdődik az elemzés, melynek eredményeként meghatározza az intézmény erős és 
fejlesztendő területeit, erről lista készül. 
A fejlesztendő területekről gyengeséglistát kell készíteni. 
A gyengeség lista alapján a mérésre felkért dolgozók meghatározzák a célokat és intézkedési tervet 
készítenek 3 héten belül. 
A vizsgálat lezárásakor a vizsgálatot végzők átgondolják az eszközök használhatóságát, és szükség szerint 
korrekciót javasolnak. 
 
Tájékoztatás: 
A dolgozókat 2 esetben, kötelező szóban és írásban tájékoztatni. 1. Az intézményi önértékelés 
eredményeinek (erősség, fejlesztendő terület, gyengeséglista) elkészítése utáni 1 héten belül.  
2. A célok és intézkedési terv elkészítése utáni 1 héten belül. 
 
 
Az egyes tanulók és egyes osztályok mérésének, fejlődésének és teljesítményének követési rendje 
 
Cél: a tanulókat érintő mérések tervezettek legyenek. A mérés adjon információkat a tanulók, osztályok 
jelenlegi teljesítményéről és a fejlesztés lehetőségéről. 
Hatókör: mérésben, fejlesztésben résztvevő pedagógusok 
Felelős: az igazgatóhelyettes 
Dokumentumok, bizonylatok: mérő lapok, összesítő, egyéni fejlesztési terv 
A folyamatszabályozás tartalma: az intézményben folyó mérések 
 
Mérési terület Évfolyam Felelős Határidő 

DIFER 1. évfolyam Alsós igazgatóhelyettes Október 
Szövegértés 4., 6., 8. 

évfolyam 
Magyar szaktanár Május 31. 

Matematika vizsga 7. évfolyam Matematika szaktanárok Tanév vége 
Magyar vizsga 8. évfolyam Magyar tanárok Az első félév 

végéig 
Történelem vizsga 6. évfolyam Történelem szaktanárok Tanév végéig 
Informatika vizsga  8. évfolyam Informatika szaktanár, 

technikus 
Május 31. 

Fizikai állóképesség 1-8. évfolyam Testnevelés tanár Tanév vége 
Tantárgyi tudásszint felmérése 
tanév elején és tanév végén. 

1-8. évfolyam Minden pedagógus Szeptember 30. 
Május 31. 
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A kompetencia mérések végrehajtásáért a mérési koordinátor a felelős. 
Az intézményi mérésekhez a mérőlapot el kell készíteni, vagy a felmérést végző személy rendelkezésére 
kell bocsátani. A mérőlap feladatait úgy kell összeállítani, hogy épüljön a tantárgy adott évfolyamon 
előírt tantervi követelményeire, illetve az adott életkorban 40 perc alatt megoldható, teljesíthető legyen. 
 
A mérőlapokat a szaktanárok állítják össze és a munkaközösségvezető hagyja jóvá. A jóváhagyott 
mérőlapok használata minden érintett számára kötelező. 
A mérés céljáról és idejéről a résztvevőket tájékoztatni kell (a tanulókat szóban, szülőket írásban). A 
mérésekhez nyugodt körülményeket és felügyeletet kell biztosítani. 
A táblázatban jelzett felelősök személyenként értékelik és összesítik a mérőlapok eredményeit. Az 
eredményeket a munkaközösségek elemzik, és fejlesztési irányokat határoznak meg. Az éves 
munkatervben meghatározott időben az egy osztályban tanítóknak megbeszélést kell tartaniuk a tanulók 
tanulmányi eredményeiről, a magatartás, a szorgalom értékeléséről az osztályozó értekezleten, a 
kompetencia mérés eredményeiről a mérési eredmény megérkezését követő két héten belül, illetve a 
tanulási módszerekről a munkaközösségi értekezleteken, az éves munkatervben meghatározottak szerint. 
Fél és évvégén a munkaközösség vezetőnek összegzést kell írnia a fejlesztések eredményeiről, és átadni 
az igazgatóhelyettesnek. 
A mérések és a fejlesztések eredményei az év végi értékelés része. Az adatokat a MIP értékelésekor és a 
javaslatok megfogalmazásakor figyelembe kell venni. 
 
 
Az országos mérés, értékelés eredményeinek értékelése 

 
Nevelőtestületünk – a közoktatási törvény 40. § (11) – ben foglaltaknak megfelelően – a szülői szervezet 
(közösség) véleményének kikérésével minden tanév végén értékeli az országos mérés, értékelés 
eredményeit figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. 
Az értékelés alapján – ha az iskola a jogszabályban meghatározott minimum alatt teljesített – kidolgozzuk 
azokat az intézkedéseket, melyek segítségével az intézményünk szakmai célkitűzései és a tényleges 
működés, valamint a szakmai eredmények közelítenek egymáshoz. 
Az intézményvezető feladata, hogy a nevelőtestület és a szülő szervezet (közösség) értékelését és a 
javasolt intézkedéseket megküldje a fenntartónak. 
 A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartó az értékelést és a 
javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. 
 
Intézkedési terv az országos kompetenciamérésre minimumszint alatti teljesítés esetén 
 

1. Cél: Eredményes országos kompetenciamérés 

Probléma: Az országos kompetencia mérések során az iskola a jogszabályban meghatározott 

minimum alatt teljesített 

Sikerkritérium: A jogszabályban meghatározott minimumszint teljesítése 

2. Erőforrások 

Humán: érintett tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök  

Dologi: Mérőeszköz és iskolai adatfeldolgozó szoftver (OH), számítógép 

3. Érintettek köre: tanulók, szülők, pedagógusok, fenntartó 
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Eljárásrend 
 

 
Tevékenységek/feladatok Módszer 

Határ-

idő 
Felelős 

1. Adatfeldolgozás minden tanulóra 
vonatkozóan 

Adatfeldolgozó szoftver 
segítségével (OH) 

2. Az adatok elemzése 

Teljesítmények 
kimutatása 
 Osztályok 

teljesítménye 
 Egyéni teljesítmények 

(tantárgyanként, 
feladatonként) 

3 héten 
belül 

érintett tanítók, 
szaktanárok 

A teljesítés okainak feltárása 

3. 

 Háttértényezők vizsgálata 
- Tanulói képességek mérése 

 
 
     - Szülők iskolázottsága 

Attitűdvizsgálat, induktív 
gondolkodás mérése, 
olvasási képességek 
mérése, stb. 
Háttérkérdőív 

4 héten 
belül 

érintett tanítók, 
szaktanárok, 

osztályfőnökök 
 

 Pedagógusok módszertani 
kultúrájának vizsgálata 

Eredményesség, 
hozzáadott érték, 
képességfejlesztés, stb. 

 

 Egyéb okok feltárása 

- Pedagógusok távolléte 
miatti helyettesítések, 
pedagógusváltás, 
betegség, stb. 
- Alkalmazott 
tankönyvek, 
szemléltetések 
- Motiválás 

  

4. A feltárt okok elemzése Összehasonlító vizsgálat 
a tanulói teljesítménnyel 

2 héten 
belül 

osztályfőnökök, 
érintett 

pedagógusok 
Fejlesztési terv készítése 

 Tanulókra vonatkozóan 

Tantárgyanként, 
osztályonként tanulókra 
lebontva az elemzések 
tapasztalatai alapján 

 Pedagógusokra vonatkozóan 

Alkalmazott módszerek, 
feladatok, tankönyvek, 
motiválás, tanulói 
képességek fejlesztése, 
tanulói munkáltatás, 
felzárkóztatás, stb. 

5. 

 Egyéb területek 
A feltárt okoknak 
megfelelő intézkedés 
meghozatala 

4 héten 
belül 

érintett tanítók, 
szaktanárok, 

igazgató-
helyettesek 
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Tevékenységek/feladatok Módszer 
Határ-

idő 
Felelős 

7. A szülők tájékoztatása a fejlesztési 
tervekről 

Fejlesztési tervek 
tartalma, együttműködés, 
szülők bevonása a 
fejlesztési tervek 
végrehajtásába 

1 héten 
belül osztályfőnökök 

8. A fejlesztési tervek megküldése a 
fenntartónak 

Iktatott anyag 
/dokumentálás 

1 héten 
belül igazgató 

9. A fenntartó által jóváhagyott 
intézkedési terv végrehajtása 

Beépítése az éves iskolai 
munkatervbe 

A jóvá-
hagyást 
követően 
azonnal 

igazgató, 
érintett 

pedagógusok 
 

 
Szülők tájékoztatása 
Az OM mérést követően (honlap, szülői értekezlet, tájékoztató levél). 
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IV. Partnerkapcsolatok 

 
 
1. Belső intézménykép 
 
 
A nyitott önértékelést a SWOT analízis segítségével végeztük el.  Összegyűjtöttük az intézmény 
legfontosabb jellemzőit, az erősségeket, a gyengeségeket, vagyis azon összetevőket, amelyeken magas 
színvonalon tud teljesíteni az intézmény és azokat a területeket amelyek nem kellően vagy nem 
kielégítően fejlődtek.  
Számba vettük az előttünk álló lehetőségeket és az esetlegesen ránk váró veszélyeket. A súlyozás és a 
kapcsolatok feltárása után megnéztük, hogy az erősségek milyen további lehetőségek kiaknázását segítik, 
mely területeken teszik lehetővé a veszélyek elhárítását. A gyengeségek közül melyek azok, amelyek 
megakadályozzák az egyes lehetőségek kiaknázását, illetve a tényleges veszélyek elhárítását. 
A partnerközpontúság kialakítása: a partnerekkel való folyamatos párbeszéd és egyeztetés beépül 
intézményünk mindennapi munkájába. 
A folyamatos kapcsolattartás módját minden munkaközösség meghatározza éves munkatervében. 
Partnereink elvárásainak, igényeinek megvalósítása érdekében folyamatosan meghatározott időközönként 
elégedettség mérést végzünk. 
 
A partnerközpontú működés folyamatábrája: 
 
2. Partnerazonosítás 
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Közvetlen partnerek: a tanítás-tanulás-nevelés folyamatának elsődleges szereplői 
Közvetett partnerek: valamilyen szabályozó rendszeren keresztül igényeket, elvárásokat fogalmaznak 

meg, segítik az intézményi célok elérését 
 
 
2.1.A közvetlen partnerek azonosítási listája 
 
 

Partner Azonosítás 
ismétlése 

Elégedettségmérés 
módszere 

Gyakorisága 

Tanulók évente interjú, kérdőív, 
beszélgetés 

Szülők évente kérdőív 
Tantestület évente kérdőív 
Technikai dolgozók évente kérdőív 
Óvodák évente kérdőív 
Középiskolák évente kérdőív 
Megyer 2000 Alapítvány évente interjú 
Logopédus évente interjú 
Pszichológus évente interjú 
Védőnő évente interjú 
Iskolaorvos évente interjú 

az éves 
munkatervben 

meg-
határozottak 

szerint 

 
 
2.2. A közvetett partnerek azonosítási listája 
 
 

Partner Azonosítás 
ismétlése 

Elégedettségmérés 
módszere 

Gyakorisága 

Nevelési Tanácsadó évente interjú évente 
Fővárosi 3.sz. Tanulói Képességeket 
Vizsgáló Bizottság 

évente interjú alkalomszerűen 

Újpesti Pedagógiai Szolgáltató 
Központ 

évente interjú 

Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház évente interjú 
Ady Művelődési Központ évente interjú 
Újpesti Önkormányzat Sportiroda évente interjú 
UTE Jégpálya 5 évente interjú 
MÁK évente interjú 
FPI évente interjú 
Pedagógus Szakszervezetek évente interjú 
Tankönyvkiadók- és szerkesztők évente interjú 
Terembérlők évente interjú 

alkalomszerűen 
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2.3. Partnerkapcsolatok irányítása 
 
 
Partnerazonosítás: közvetlen, közvetett 
 
 partnerek képviselőinek meghatározása 
 kapcsolatfelvétel a partnerekkel 
 igényfelmérés technikájának megválasztása: - kérdőív 

       - interjú 
       - adatok gyűjtése 
       - adatok elemzése, értékelése 

 rögzítés az intézmény dokumentumaiban 
 
 
3. Intézményi marketing 
 
 
Azon tevékenységeink összessége, amelyekkel mind a belső mind a külső partnerek számára bemutatjuk 
az Intézmény arculatát, eredményeit azért, hogy sikereink széles körben ismertté váljanak. Megjelenítjük 
azokat a kommunikációs csatornákat, melyeken az információk eljutnak a partnereinkhez. 
 
Ezen tevékenységek a következők: 

 tájékoztató anyag készítése az iskoláról 
 honlap készítése 
 publikációk 
 nyílt napok 
 bemutató órák 
 szülői értekezletek 
 fogadóórák 
 rendezvények 
 sportnapok 
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Záradék 
 
Hatálybaléptetés, hatályosság 
 
A nevelőtestület első olvasatban tárgyalja az előterjesztést: 2009. június 19. 
A Szülői Közösség véleményezi a programot: 2009. szeptember 28. 
A diákönkormányzat tájékoztatást kap és véleményezi a programot: 2009. szeptember 22. 
A nevelőtestület elfogadja: 2009. szeptember 29. 
A program készítője jóváhagyásra felterjeszti a fenntartónak: 2009. szeptember 30. 
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ÓRAMEGFIGYELÉSI LAP (1. melléklet) 
 
Tanító/Tanár neve:  ................................................................................ 

Tantárgy/Osztály:   .............................................…………………….... 

Értékelő: ...........................................................…………….................. 

Dátum:   ..............................................……………................................ 

 
 értékelés pont 

TANÍTÁS, OKTATÁS - NEVELÉS   
1. célok egyértelműsége, megválasztásuk indokoltsága   
2. megfelelő számú és jellegű feladat kitűzése   
3. a feladatok kidolgozottsága, előkészítettsége   
4. egyéni képességek fejlesztése, felzárkóztatás, tehetséggondozás   
5. a tanítási anyagok/eszközök változatossága, előkészítettsége   
6. az önálló tanulást segítő kulcskompetenciák fejlesztése   
7. a tanulók hibáinak kezelése   
8. a kitűzött célok megvalósítása   
9. a tanulók kognitív szintjéhez való alkalmazkodás képessége   
10. a helyi szokásrend kialakításában és betartatásában következetes   
TÖBBLETEK   
11. feladattípusok és munkaformák változatossága, egyensúlya   
12. időbeosztás   
13. gazdálkodás az idővel, az óra dinamikája   
14. a tanítási anyagok/oktatási eszközök használata   
15. a tanulók bevonása a munkába   
MUNKAVÉGZÉS MINŐSÉGE   
16. fellépése határozott, következetes, egyénekre és részletekre figyelő   
17. hangnem, beszédstílus, kapcsolat a tanulókkal   
18. a figyelem és az alkotó légkörű fegyelem fenntartásának képessége   
19. a váratlan helyzetek kezelése   
20. az óra hangulata, munkalégkör   
KAPCSOLATOK, KOMMUNIKÁCIÓ   
21. a mindennapi munkavégzésben kellő motivációval rendelkezik   
22. kérdezési technikák/kommunikáció a tanulókkal   
23. a tanulók teljesítményének értékelése objektív, személyre szabott, előremutató   
EGYÜTTMŰKÖDÉS   
24. óravezetés, a munka szervezése, átmenetek a fázisok között   
25. az utasítások világossága   
26. magyarázatok érthetősége, színessége   

 
 
MEGJEGYZÉSEK:          PONTSZÁM: ………...……… 
 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

1 = a hiányosságokat feltétlenül 
javítani kell 
2 = közepes / részben igaz 
3 = jó / gyakran igaz 
4 = nagyon jó / mindig igaz 
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ÖNÉRTÉKELŐ LAP (2. melléklet) 
 
Tanító/Tanár neve:   

..............................................................................………………….. 

 

 

 
 érté-

kelés 
pont-
szám 

TANÍTÁS, OKTATÁS - NEVELÉS   
1. Óratervezésemben a célokat, feladatokat megfogalmazom, időtervet készítek.   
2. A tanórák megtartásához kapcsolódó dokumentumok ismeretével rendelkezem.   
3. Tanóráimon a szóbeli kifejezőkészség folyamatos fejlesztése megjelenik.   
4. Az egyéni képességek fejlesztését végzem. (tehetségeket fejlesztek, felzárkóztatok)   
5. Tanóráimon változatos módon szemléltetek, demonstrálok, munkaformát alkalmazok és eszközhasználatot 
végeztetek. 

  

6. Az önálló tanulást segítő kulcskompetenciák fejlesztésére törekszem.   
7. A gyerekek munkáját rendszeresen ellenőrzöm, javítom.   
8. Tanítványaim objektív értékelésére törekszem, amely személyre szabott, előremutató és rendszeres.   
9. Óráimon a figyelem folyamatos fenntartása jellemző, a passzív tanulókat aktiválom.   
10. A helyi szokásrend kialakításában és betartatásában következetes vagyok.    
TÖBBLETEK   
11. A tanulók tanulmányi munkáját folyamatosan figyelemmel kísérem, segítem.   
12. Adminisztrációs fegyelmem megfelelő.   
13. Szakmai felkészültségemet önképzéssel, továbbképzésekkel (lehetőségek szerint) folyamatosan fejlesztem.   
14. Felkészítem tanulóimat iskolai, kerületi, budapesti versenyekre.   
15. Iskolán kívüli programokat is szervezek, megvalósításában részt veszek.   
MUNKAVÉGZÉS MINŐSÉGE   
16. Fellépésem határozott, egyértelmű.   
17. Munkámban toleráns és következetes vagyok.   
18. Tanóráimon az alkotó légkörű fegyelmi szint fenntartására képes vagyok.   
19. Fellépésem a gyerekek felé pozitív, a gyerekekkel szemben türelmes és megértő.   
20. Ügyeleti teendőimet pontosan látom el.   
KAPCSOLATOK, KOMMUNIKÁCIÓ   
21. Kérdéskultúrám, beszédstílusom megfelelő.   
22. Személyiségem pozitív minta tanítványaim előtt.   
23. Kollégáimmal kialakított kapcsolatom megfelelő.   
EGYÜTTMŰKÖDÉS   
24. A közös munkákban sikeresen együttműködöm a részt vevőkkel.   
25. Aktívan részt veszek intézményszintű feladatok ellátásában.   
26. Munkámmal hozzájárulok az iskola külső kapcsolatainak jobbításához.   

 
MEGJEGYZÉSEK:          PONTSZÁM: ………...……… 
 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

1 = a hiányosságokat feltétlenül 
javítani kell 
2 = közepes / részben igaz 
3 = jó / gyakran igaz 
4 = nagyon jó / mindig igaz 
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ÉRTÉKELŐ LAP MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐK RÉSZÉRE (3. melléklet) 
 
Tanító/Tanár neve:   

..............................................................................………………….. 

 

Értékelő: ...........................................................…………….................. 

 
 érté-

kelés 
pont-
szám 

1. A munkaközösség-vezető segíti és támogatja munkatársait feladataik teljesítésében.    
2. A munkaközösség-vezető elismeri a munkatársak teljesítményét.   
3. A munkaközösség-vezető közreműködik az intézmény működésének segítése érdekében 

szükséges külső szakmai segítség feltárásában, hasznosításában. 
  

4. A munkaközösség-vezető hatékonyan mozgósítja az emberi és tárgyi erőforrásokat a 
munkaközösség fejlesztése céljából. 

  

5. A munkaközösség-vezető a szervezeti struktúrában elfoglalt helyének megfelelően vállal 
felelősséget. 

  

6. A munkaközösség-vezető a szervezeti munkamegosztásban minden irányban hatékonyan 
együttműködik munkatársaival. 

  

7. A munkaközösség-vezető tevékenyen bevonja a kollégákat a munkájukat befolyásoló döntések 
meghozatalába. 

  

8. Tevékenyen részt vesz a kollégák teljesítményértékelésében.   
9. A munkaközösség-vezető szorgalmazza a nyílt, őszinte visszajelzést a munkatársak között.   
10.  A munkaközösség-vezető személyes példát mutat az intézményi értékrend képviseletében.   
11. A munkaközösség-vezető elvárja munkatársaitól az intézményi értékrend képviseletét.   
12. A munkaközösség-vezető aktív szerepet vállal a pedagógiai tevékenységek tervezésében és 

megvalósításában, a napi pedagógiai munkában. 
  

13. A munkaközösség-vezető jól irányítja a tanórán kívüli folyamatokat.   
14. A munkaközösség-vezető aktív szerepet vállal az intézmény diákközösségét érintő 

programokban. 
  

15. A munkaközösség-vezető aktív szerepvállalást vár el kollégáitól az intézmény diákközösségét 
érintő programokban. 

  

16. A munkaközösség-vezető elvárja kollégáitól és folyamatosan ellenőrzi a helyi tanterv 
megvalósulását. 

  

17. A munkaközösség-vezető aktívan részt vállal a pedagógiai folyamatok fejlesztésében.   
18. A munkaközösség-vezető a saját területén feladatokat vállal a partnerek igényeinek, 

elégedettségének mérésében, elemzésében, értékelésében. 
  

19. A munkaközösség-vezető saját területén biztosítja a folyamatos kommunikációt a teljes 
munkatársi körével. 

  

20. A munkaközösség-vezető részt vesz az intézményi nevelési- oktatási tevékenységek mérési, 
ellenőrzési, értékelési rendszerének működtetésében. 

  

21. Folyamatosan figyelemmel kíséri a munkaközösség munkatervének megvalósítását.   
22. A munkaközösség-vezető segíti az egységes követelményrendszer kialakítását és működtetését 

a munkaközösségen belül. 
  

23. A munkaközösség-vezető segítséget, támogatást nyújt a pályakezdő kollégák részére.   
 
MEGJEGYZÉSEK:          PONTSZÁM: ………...……… 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

1 = a hiányosságokat feltétlenül 
javítani kell 
2 = közepes / részben igaz 
3 = jó / gyakran igaz 
4 = nagyon jó / mindig igaz 
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ÉRTÉKELŐ LAP VEZETŐK RÉSZÉRE (4. melléklet) 
 
 
Pedagógus neve:   

..............................................................................………………….. 

 

Értékelő: ...........................................................…………….................. 

 
 érté-

kelés 
pont-
szám 

Az intézmény jogszerű működésének biztosítása   
1. A vezető biztosítja a jogi szabályok változásának figyelemmel kísérését munkatársai 

számára. 
  

2. A vezető biztosítja és segíti az intézményi szabályozó dokumentumok összehangolását.    
3. A vezető az intézmény valós működése során és a döntéshozatali folyamatokban 

jogszerűen és a belső szabályozók szerint jár el. 
  

4. A vezető folyamatosan ellenőrzi a jogszabályok betartását az intézmény mindennapi 
működésében. 

  

5. A vezető rendszeresen ellenőrzi a területéhez tartozó dokumentumokat.   
6. A vezető hatékonyan közreműködik az intézmény jogszerű működésének biztosításában.   
Forrásteremtés és elosztás   
7. Segíti és támogatja munkatársait terveik és feladataik teljesítésében, 

teljesítményük növelésében. 
  

8. A vezető elismeri a munkatársak teljesítményét.   
9. A vezető közreműködik az intézmény működésének segítése érdekében 

szükséges külső szakmai segítség feltárásában, hasznosításában. 
  

10. A vezető aktívan közreműködik forrásteremtő pályázatok elkészítésében, 
lebonyolításában. 

  

11. A vezető hatékonyan „mozgósítja” az emberi és tárgyi erőforrásokat az iskola fejlesztése 
céljából.  

  

A szervezeti struktúra és kultúra   
12. Jól látja a szervezet céljait, és azonosul azokkal, részt vesz a céloknak legjobban 

megfelelő struktúra kialakításában és működtetésében. 
  

13. A vezető a szervezeti munkamegosztásban minden irányban hatékonyan 
együttműködik munkatársaival.  

  

14. A vezető tevékenyen bevonja a kollégákat a munkájukat befolyásoló döntések 
meghozatalába. 

  

15. Tevékenyen bevonja a kollégákat a teljesítmény értékelésébe.   
16. A vezető szorgalmazza a nyílt, őszinte visszajelzést a munkatársak között.    
A pedagógiai folyamatok vezetése, fejlesztése    
17. A vezető személyes példát mutat és elvárja munkatársaitól az intézményi 

értékrend képviseletét. 
  

18. A vezető közreműködik az intézmény jövőképének, küldetésének 
megvalósításában. 

  

19. A vezető aktív szerepet vállal a pedagógiai tevékenységek tervezésében és 
megvalósításában, a pedagógiai folyamatok értékelésében és fejlesztésében. 

  

20. A vezető aktív szerepvállalást vár el kollégáitól a tanórán kívüli programokban.   
21. A vezető elvárja kollégáitól és ellenőrzi a helyi tanterv megvalósulását.   

1 = a hiányosságokat feltétlenül 
javítani kell 
2 = közepes / részben igaz 
3 = jó / gyakran igaz 
4 = nagyon jó / mindig igaz 
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 érté-

kelés 
pont-
szám 

Minőségirányítás, minőségfejlesztés   
22. A vezető aktívan részt vesz a működési körébe tartózó intézményi partneri körrel 

való együttműködés kialakításában és a kapcsolattartásban. 
  

23. A vezető a saját területén feladatokat vállal a partnerek igényeinek, 
elégedettségének mérésében, elemzésében, értékelésében. 

  

24. A vezető részt vesz az intézményi nevelési-oktatási tevékenységek mérési, 
ellenőrzési, értékelési rendszerének kialakításában, működtetésében és 
továbbfejlesztésében. 

  

25. Folyamatosan értékeli a tervek teljesítését, jól tervezi és irányítja a korrekciós 
folyamatokat. 

  

26. Az egyén és a szervezet egészére is fontosnak tartja a folyamatos fejlesztést, és 
menedzseli ezeket a folyamatokat. 

  

 
 
 
MEGJEGYZÉSEK:          PONTSZÁM: ………...……… 
 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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ÉRTÉKELÉSI ÖSSZESÍTŐ (5. melléklet) 
 
Pedagógus neve: 
 
Az értékelő megbeszélés időpontja: 
 
A mérőlapok összesített eredményei számokban 

 

Óralátogatás Vezetői értékelés 
 

1. 2. 

Ön-
értékelés Munkaközösség-

vezető Igazgató 

Teljesítmény-
mutató 
érték 

összesen 

Adható 
pontszám 78 78 78 78 78 390 

Elért 
pontszám       

Százalék  

 
Minősítés (a megfelelő aláhúzandó): 

Kiválóan alkalmas 80-100% 

Alkalmas 79-60% 

Kevéssé alkalmas 59-30% 

Alkalmatlan 30% alatt 

 
1. ÓRALÁTOGATÁSOK TAPASZTALATAI 
 

a. Kiemelkedő területek: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

b. Figyelmet igénylő, fejlesztendő területek: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
2. ÖNÉRTÉKELÉS /ÉRTÉKELÉS TAPASZTALATAI 
 

a. Kiemelkedő területek: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

b. Figyelmet igénylő, fejlesztendő területek: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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3. TÖBBLETEK, MUNKAFEGYELEM, KAPCSOLATOK, KOMMUNIKÁCIÓ, 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 

a. Kiemelkedő területek: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

b. Figyelmet igénylő, fejlesztendő területek: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
4. EGYÉNI CÉLOK ÉS VÁLLALT FELADATOK A KÖVETKEZŐ TANÉVEKRE 
 

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. A FEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖVETKEZŐ FELADATOKBAN ÁLLAPODTAK MEG 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
A vezetéstől várt támogatás:  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Különvélemény: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
………………………………………..   …………….…………………………. 
             Pedagógus aláírása                  Intézményvezető aláírása 
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ÉRTÉKELŐ LAP TECHNIKAI DOLGOZÓ RÉSZÉRE  (6. melléklet) 
 
Értékelt dolgozó neve:   

..............................................................................………………….. 

 

Értékelő: ...........................................................…………….................. 

 
 pont-

szám 
SZAKMAI ISMERETEI  
1. Szakmai felkészültsége.  
2. A lehetőségekhez mérten képzi önmagát.  
SZAKMAI, GYAKORLATI MUNKA  
3. Munkáját a munkaköri leírásnak megfelelően végzi.  
4. Munkáját jó minőségben végzi.  
5. Munkájában önálló.  
6. Munkaeszközeivel takarékosan bánik.  
7. Rendkívüli esetben munkaidőn felüli feladatokban is lehet rá számítani.  
MUNKÁJÁVAL KAPCSOLATOS PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉPESSÉG  

8. A munkavégzés során adódó problémákat felismeri és törekszik ezek mielőbbi megoldására  
9. Új eszközöket, módszereket szívesen próbál ki.  
10. Kezdeményező.  
11. Tapasztalatait, ötleteit másokkal megosztja.  
FELELŐSSÉG ÉS HIVATÁSTUDAT  
12. Munkájában megbízható.  
13. Vigyáz az iskola vagyonára.  
14. Új munkatársait segíti.  
15. Nem sérti meg a titoktartás szabályait.  
PONTOSSÁG, SZORGALOM, IGYEKEZET  
16. Kitartóan dolgozik, jól beosztja a munkaidejét.  
17. Munkaidejét pontosan betartja.  
18. A határidőket betartja.  
19. Segítőkész.   
EGYÉB SZEMPONTOK  
20. Munkatársaival együttműködő.  
21. Mások véleményét, kritikáját el tudja fogadni.  
22. Véleménynyilvánítása korrekt, építő jellegű.  
23. Munkatársaival szemben türelmes, megértő.  
24. A diákokkal megtalálja a hangot.  
25. A pedagógusokkal együttműködő, jó a kapcsolata.  
26. Ismeri az intézmény programjait, és együttműködésével segíti a sikeres megvalósítást.  

 
 
MEGJEGYZÉSEK:          PONTSZÁM: ………...……… 
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

0 pont = nem megfelelő 

1 pont = kevéssé megfelelő 

2 pont = megfelelő 

3 pont = kiemelkedő 
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ÉRTÉKELÉSI ÖSSZESÍTŐ TECHNIKAI DOLGOZÓ RÉSZÉRE  (7. melléklet) 
 
 
Értékelt dolgozó neve: 
 
Az értékelő megbeszélés időpontja: 
 
 
A mérőlapok összesített eredményei számokban 

 
 

 
Munka-
társak 

értékelése 

Ön-
értékelés 

Vezetői 
értékelés 

Teljesítmény-
mutató 
érték 

összesen 

Adható 
pontszám 78 78 78 234 

Elért 
pontszám     

Százalék  

 
Minősítés (a megfelelő aláhúzandó): 

Kiválóan alkalmas 80-100% 

Alkalmas 79-60% 

Kevéssé alkalmas 59-30% 

Alkalmatlan 30% alatt 

 
1. A DOLGOZÓ MUNKAVÉGZÉSÉNEK 

 
a. Erősségei: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Fejlesztendő területei: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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2. A DOLGOZÓ TOVÁBBI KOMPETENCIÁINAK: 
 

b. Erősségei: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Fejlesztendő területei: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. A FEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖVETKEZŐ FELADATOKBAN ÁLLAPODTAK MEG 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
A vezetéstől várt támogatás:  

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Különvélemény: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..   ……………….…………………………. 

Értékelt dolgozó aláírása     Intézményvezető aláírása 


