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BEVEZETÉS 

 

 

Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról  

 

 

Az intézményi minıségirányítási program elkészítését a törvény 40.§-a írja elı: 

 „(10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerő 

végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minıségpoli-

tikáját. A minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít 

ki és mőködtet. A minıségpolitikát és a minıségfejlesztési rendszert a közoktatási 

intézmény minıségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: in-

tézményi minıségirányítási program). Az intézményi minıségirányítási programot az 

intézmény vezetıje készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása 

elıtt be kell szerezni az iskolaszék / Kt. 60-61.§ / és az iskolai, kollégiumi diákönkor-

mányzat /Kt. 63.§/ véleményét. Az intézményi minıségirányítási program a fenntartó 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

 (11) Az intézményi minıségirányítási program határozza meg az intézmény 

mőködésének hosszútávra szóló terveit és a megvalósítását szolgáló elképzelése-

ket. Az intézményi minıségirányítási programban kell meghatározni az intézmény 

mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mé-

rési, értékelési feladatok végrehajtását. 

Az intézményi min ıségirányítási programnak tartalmaznia kell az intéz mény-

ben vezet ıi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakör ben foglalkoz-

tatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. 

A min ıségirányítási programban rögzíteni kell a teljes kö rő intézményi önérté-

kelés periódusát, módszereit és a fenntartói min ıségirányítási rendszerrel való 

kapcsolatát. 

A min ıségirányítási program végrehajtása során figyelembe  kell venni az or-

szágos mérés és értékelés eredményeit, figyelembe v éve a tanulók egyéni fej-

lıdését és az egyes osztályok teljesítményét. 
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Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosít-

ják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése 

folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestület és a szülıi szervezet érté-

kelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt in-

tézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. 

A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiá-

nyában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. 

 (12) A szervezeti és mőködési szabályzatot, a házirendet és az intézményi 

minıségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az 

óvodába, iskolába, kollégiumba történı beiratkozáskor a szülınek, tanulónak át kell 

adni.”  

 

A Kertvárosi ÁMK minıségirányítási programja (MIP) az intézmény stratégiai doku-

mentuma.  

 

1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 
 

 

Az intézmény neve:  Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 

 

Rövidített neve:     Kertvárosi ÁMK 

Székhelye:    2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a  

 

 Intézményegységei:  

1. Kertvárosi ÁMK Általános Iskolája   

• Bolyai János Általános Iskola (Tatabánya, Hadsereg u. 40/a) 

• Kölcsey Ferenc Általános Iskola telephelye (Tatabánya, Hadsereg u. 111.) 

• Kırösi Csoma Sándor Általános Iskolai telephelye (Tatabánya, Verebély u. 

1.) 

2. Kertvárosi ÁMK Bányász M ővelıdési Otthona  (Tatabánya, Hadsereg u. 98.) 

 

A Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ általános iskolai nevelést oktatást, 

közmővelıdési szolgáltatásokat ellátó  integrált intézmény. Megalapításával a 

fenntartó önkormányzat arra törekedett, hogy a rendelkezésre álló személyi és tár-
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gyi eszközeinek koordinált és hatékony felhasználásával biztosítsa a városrész la-

kosságának, a hozzáférést az oktatáshoz, a mővelıdéshez, kulturált szórakozásá-

hoz és az ehhez szükséges lehetıségeket, alkalmakat biztosítsa.  

 

2. AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA 
 

2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 

Bolyai: 

Intézményünk nyitott a társadalmi és oktatáspolitikai változások követésére. A part-

nerekkel való folyamatos kapcsolattartásra, információcserére törekszik.  

A partnerek együttes igényeinek megfelelı, átlátható nevelési, oktatási kínálatot biz-

tosítunk.  

A szülıknek, tanulóknak tetszı szabadidıs tevékenységet kínálunk.  

Az iskolai dokumentumokban megfogalmazott értékeknek, alapelveknek megfelelıen 

mőködünk.  

Iskolánk vezetıi és dolgozói elkötelezettek a minıségi munka, a folyamatos intéz-

ményi fejlesztés, a patnerközpontú mőködés iránt.  

 
Kölcsey: 
 
Munkánk középpontjában a gyerekek nevelése áll. Nevelı-oktató munkánk egyik 

legfıbb értékének humanizmusunkat valljuk, amely a tanulók személyiségének fejlı-

dését leginkább elısegítı viszony kialakításában, a kölcsönös tiszteletben és meg-

becsülésben, a velük való együttmőködésben nyilvánul meg. 

Fontosnak tartjuk, hogy az udvariasság, tiszteletadás, egymás megbecsülése való-

suljon meg a tanórán és a tanórán kívül. 

 

Arra törekszünk, hogy olyan értékrendet közvetítsünk tanulóink - és a környezet - 

számára, melyben a tudás, tőrıképesség, a másik ember tisztelete, szeretete, meg-

becsülése dominál.  

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy tanulóink a biztos alapkészségek birto-

kában korszerő, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert. 

 



Kertvárosi ÁMK  
Intézményi Minıségirányítási Programja 2010. 

 5 

Célunk, hogy színvonalas EU-konform oktatással szilárd alapmőveltséget, biztos 

alapkészségeket nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek 

megfelelı továbbhaladást. 

Feladatunknak tartjuk, hogy iskolánk olyan értékeket közvetítsen, amelyek pozitív 

hatást gyakorolnak a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, jövıjére, a 

családra és a társadalmi környezetre is. 

Célunk, hogy tanulóink mővelt és egészséges tagjai legyenek a társadalomnak. Ne-

velı-oktató munkánk során a gyermekközpontúság megvalósítása a legfontosabb 

alapelvünk. 

 
 
Kırösi: 
 
Iskolánk valamennyi dolgozója elkötelezi magát minden belsı és külsı tevékenysé-

gében, hogy partneri igényeit mind teljeseb körben igyekszik kielégíteni, alkalmaz-

kodva az intézményünket érintı kihívásokhoz. 

Arra törekszünk, hogy szilárd alapmőveltséget, biztos alapkészségeket nyújtsunk 

tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelı továbbhaladást. Az 

általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, 

fejlıdésük elısegítését, egyidejőleg a tanulási nehézségekkel küzdı tanulók felzár-

kóztatását, speciális igényeik teljesítését.   

 

Fontosnak tartjuk tanulóink teljesítményét az országos kompetencia - méréseken. A 

mérések eredményeit figyelembe véve határozzuk meg további feladatainkat. 

Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, melyet a társadalmi és partneri igé-

nyeknek megfelelıen gyermekközpontú, humánus légkörben végzünk.  

Segíteni kívánunk abban, hogy diákjaink kiegyensúlyozott, toleráns, pozitív irányult-

ságú  emberekké váljanak, akik gyakorlatiasak, kreatívak, alkotásra és boldogulásra 

képesek. 

 

Mindezeket jól felkészült, igényes, a minıség iránt elkötelezett, segítıkész munka-

társakkal valósítjuk meg. Intézményvezetésünk elkötelezett a minıségirányítási rend-

szer mőködtetésében, és biztosítja a hatékony mőködés feltételeit.  
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Kinyilvánítjuk, hogy szolgáltatásaink minıségének fejlesztése minden dolgozó sze-

mélyes felelıssége. Minıségpolitikánk lehetıvé teszi a környezettıl való elınyös kü-

lönbözıség elérését, mely intézményünk jövıjének záloga. 

 

Bányász  Mővelıdési Otthon 
 
  A közmővelıdési intézményegység a korábbi önállóságból magával hozott értéke-

ket  igyekszik minél magasabb szinten egyesíteni a közös intézményi együttmőködés  

keretein belül adódó lehetıségek és követelmények tárházával. Törekszik arra, hogy  

az ÁMK általános iskolai intézményegységével együttesen, telephelyeivel külön-

külön is megtalálja a minıségi közmővelıdés kapcsolatrendszerét.  Maximálisan 

igyekszik idomulni az új kihívásokhoz, keresi a lehetıséget eddig nem ismert  terüle-

tek feltérképezésére, befogadására teljes szellemi tıkéje és eszközrendszere bevo-

násával.    

   Az intézményegység közmővelıdési színtérként szeretné elérni, hogy az általa be-

fogadott alkotó- elıadómővészi csoportok,  társadalmi szervezetek, önképzı körök  

minél több lehetıséget kapjanak tevékenységük bemutatására, céljaik elérésére. 

Ezekhez a mővelıdési otthon mind személyi, mind technikai hátterét biztosítja.   

   Az intézményegység  dolgozói –különös tekintettel a szakmai dolgozókra- magun-

kénak vallják a kultúra terjesztés személyes elhivatottságát,  felelısségét,  munka-

idejükön túl is.   
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2.2. A fenntartói min ıségpolitika intézményünkre vonatkozó része 
A fenntartó elvárásait az alapító okiratban és az önkormányzati minıségirányítási 

program általános iskolákra vonatkozó részében fogalmazta meg.  

 

Feladatok Sikerkritériumok 
várható eredmények  

Módszerek, eljárá-
sok 

Felelısök, köz-
remőködık 

Megvalósí-
tás id ısza-
ka, gyakori-
sága, határ-

idı 

Az intézményi mi-
nıségirányítási 
gyakorlat folyama-
tos követése aktua-
lizálása, értékelése 

Az elkészült program 
koherens az önkor-
mányzati minıségirá-
nyítási programmal. 
Ez alapján mőködik az 
intézmény minıségfej-
lesztési rendszere 

Helyzetértékelés, 
Stratégiai cél, fel-
adat- és idıterv, 
Ellenırzési, mérés-
értékelési rendszer. 
Fejlesztési mutatók, 
Partnerek igényei, 
elégedettségi szint-
je. 

Intézmény veze-
tıje,  
Minıségi körök 
vezetıi, tagjai 

Folyamatos  

NAT-tal készített 
pedagógiai prog-
ramok jogszabály 
szerinti bevezetése, 
késıbbi beválásá-
nak folyamatos 
figyelemmel kíséré-
se 

Tanügyigazgatás tuda-
tos tervezés  
tantárgyi követelmé-
nyeknek való megfele-
lés 

Tervezés éves le-
bontásban; 
Ellenırzés,  
Értékelés 

Igazgató, 
Igazgatóhelyet-
tes, 
Munkaközösség 
vezetık, 
Szaktanárok 

Tanév kez-
dése elıtt 

Kompetencia alapú 
oktatás kiterjeszté-
se 

A NAT elvárásoknak 
való megfelelés, al-
kalmazkodás 

Kompetenciaalapú, 
módszertan elsajátí-
tása. 

Munkaközössé-
gek, Szaktanár-
ok, Tanítók 

Folyamatos 

Alapkészségek, 
képességek fejlesz-
tése 

Továbbhaladáshoz 
szükséges alapisme-
retek, alapkészségek 
megfelelı szintő al-
kalmazása 

Tanulási módszerek 
tanítása; Csoport-
bontásban történı 
oktatás, 

Tanítók, Napkö-
zis nevelık, 
Szaktanárok 

Folyamatos 

Tehetségekkel és a 
mentálisan hátrá-
nyos helyzetőekkel 
való egyenrangú 
törıdés 

Egyéni tanulási út biz-
tosított. Versenyeken 
eredményes szereplés 

Differenciált, egyéni 
személyiség és 
készségfejlesztés 
Tanórán és tanórán 
kívül- Szakkörök 

Osztályfınökök, 
szaktanárok, 
Napközis neve-
lık 

Folyamatos 

Az esély- 
egyenlıséget, 
esélyteremtést 
segítı, nevelési-
oktatási módszerek 
alkalmazása 

Egyéni bánásmód 
elvének érvényesítése 
Nevelıtestületi egysé-
ges elv érvényesülése 

IPR módszertani 
elemek, inklúziók. 

Pedagógus kö-
zösség Folyamatos 

Tankötelezettség 
teljesítése 

Tanulói továbbhala-
dás, 
átjárhatóság biztosí-
tott. 

A gyengébb képes-
ségő tanulók diffe-
renciált fejlesztése 

Igazgató 
Nevelıtestület Folyamatos 

Pályaorientáció, 
pályaválasztás se-

Tanulók, szülık nap-
rakész információkat 

Intézmények 
együttmőködése 

Osztályfınökök, 
Iskolai pályavá-

Folyamato-
san, 5-8-ig 
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gítése kapnak a lehetıségek-
rıl, az egyéni életpá-
lya tervezéséhez, és 
az azzal összefüggı 
továbbtanulási dön-
téshez 

Pályaválasztási 
tanácsadó: Önisme-
reti tesztek, Iskola-
látogatások  
Továbbtanulási or-
vosi vizsgálat 

lasztási felelıs 
K-EMÖPI  
Munkaügyi Köz-
pont 

minden évfo-
lyamon 

Nevelési feladatok 
teljesítése a peda-
gógiai programban 
foglaltak szerint 

Egészséges életmód,  
Közösségi tanulói te-
vékenységek, 
Szociális érzékenység, 
Magatartás és visel-
kedéskultúra alkalma-
zása a mindennapi 
életben is szokássá 
válik. 

Mindennapos test-
mozgás, 
Osztály 
kirándulások 
Diákönkormányzati 
tevékenység 
Iskolaegészség- 
ügyi ellátás 
megszervezése 
Közéletiségre  
nevelés a diák 
önkormányzat 
 munkájában 

Igazgató, 
Nevelıtestület, 
Szülıi munka-
közösség, 
védınık 

Folyamatos 

A halmozottan 
hátrányos helyzető 
fiatalokkal és a kü-
lönleges ellátást 
igénylı tanulókkal 
való foglalkozás 

Biztosított a differenci-
ált  fejlesztésük. A 
gyerekek a folyamatos 
fejlesztések eredmé-
nyeként bejutnak a 
választott középfokú 
oktatási intézmények-
be. 

Hátrány-
kompenzáció 
IPR alkalmazása. 
Együttmőködés a 
Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szol-
gálat munkatársával 
és a nevelési ta-
nácsadóval. 
Logopédiai ellátás, 
Gyógytestnevelés 
biztosítása. 
 

Gyermek- és 
ifjúságvédelmi 
felelıs, 
Osztályfınökök 
Családsegítı és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 
Pedagógiai 
Szakszolgálati 
Intézmények  
Szülı 

Tanév fo-
lyamán, 
Igény szerint 
nyári szü-
netben is. 

A HHH és az etni-
kai kisebbséghez 
tartozó gyerekek 
kulturális hátránya-
inak csökkentése 
 

Esélykompenzáció 
formáinak megterem-
tése. 
Felkészítés a tovább-
tanulásra. 
Továbbtanulásuk ki-
szélesítése, 
szorgalmazása 

Integrált oktatás: 
IPR adaptáció 

Igazgató helyet-
tes, 
Osztályfınökök, 
Napközis neve-
lık, Szaktanárok 

Folyamatos  

A mérés-értékelés 
iskolai rendszeré-
nek felülvizsgálata, 
korrekciója 

Egységes lesz az isko-
lában 

Tantárgyak köve-
telményrendszere, a 
közoktatási törvény 
alapján 

Igazgató 
Szaktanárok, 
Tanítók 

Tanévkez-
dés elıtt 

A pedagógiai prog-
ram racionalizálá-
sa, önértékelési 
rendszer kidolgo-
zása 

A pedagógiai program 
végrehajtásának érté-
kelése,  

Folyamatszabályo-
zás, Fejlesztési te-
rületek minıség-
központú elemzése; 
Partnerekkel való 
kapcsolattartás 
módjainak kidolgo-
zása, újraértelme-
zése 

Igazgató Prog-
ramkészítık, 
Pedagógusok 

2009. de-
cember 31. 

Az IMIP éves érté-
kelése    Igazgató, minı-

ségi team 
Minden év 
június 30-ig. 
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Az átmenetek pe-
dagógiai kezelése 
(óvoda-iskola) álta-
lános iskola, közép-
iskola 

Kölcsönös kapcsolat 
kialakul, állandósul; 
Részt vesznek egy-
más rendezvényein, 
versenyein. Sikeres 
beiskolázás. Program-
szerő együttmőködés 
alakul ki. 

Társintézményekkel 
szakmai tapaszta-
latcsere; óvodákkal, 
közmővelıdési in-
tézményekkel 
egészségügyi gye-
rekjólét intézmé-
nyekkel, középisko-
lákkal, Pedagógiai 
Szakszolgálati In-
tézményekkel.  
Nyílt napok, pálya-
választási kiállítás 

Igazgató, Mun-
kaközösség-
vezetık, Szak-
tanárok, Tanítók 

Folyamato-
san, az ak-
tuális intéz-
ménynél 

Fokozottabb kap-
csolattartás a szü-
lıkkel, fenntartóval, 
partnerekkel a HHH 
és a HH tanulók 
kezelése érdeké-
ben. 

Egységes szemlélet 
alakul ki a szülıi ház 
és iskola között  

Szülıi értekezletek, 
Fogadóórák, Csa-
ládlátogatás, Szülıi 
fórumok 

Igazgató helyet-
tes, Szülıi mun-
kaközösség 
vezetı, Osztály-
fınökök, Taní-
tók, Szaktanárok 

Tanévben 
folyamato-
san 

Hatékony, gazdál-
kodás; Osztálylét-
számok kialakítása; 
férıhely kihasznált-
ság tekintetében 

Törvény szerinti osz-
tálylétszámok férı-
hely-kihasználtsága a 
legoptimálisabb 

Statisztikai adatok 
elemzése, elırejel-
zések prognosztizá-
lása. Évenkénti fe-
lülvizsgálata. Az egy 
pedagógusra jutó 
tanuló számának 
aránya. 

Igazgató, Gaz-
daságvezetı, 

Beiskolázás 
idıszaka, 
minden év 
októbere 

 
 
3. A közoktatás rendszerét érint ı más ágazatokkal való kapcsolat 

3.l. Közmővelıdés és a sport ágazatával való kapcsolat 

 

• Együttmőködés tartalma: 

� Napi kooperáció az ÁMK pedagógiai-mővelıdési programok megva-

lósítása érdekében, 

� Korosztályi közmővelıdési programok szervezése, az érintett kor-

osztályok szünidei foglalkoztatása 

� A szabadidejük hasznos eltöltésének biztosítása, szervezése - mő-

velıdési házban, könyvtárban, sportlétesítményekben, egyesületek-

ben. 

� A könyvtár igénybevétele- az önálló ismeretszerzés gyakorlásánál. 
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• Kapcsolódási pontok: 

� Az ÁMK-k szervezeti keretei, mővelıdési ház, könyvtár, mővelıdési 

intézmények, sportlétesítmények, egyesületek azokat a pontokat 

vállalják fel, amelyeket az iskola már nem tud, a gyermekek, fiatalok 

napközbeni ellátásában, szabadidı hasznos, biztonságos eltöltésé-

ben vállalni 

� Az óvodák, iskolák a nagyobb rendezvényeiknél igénybe veszik a 

mővelıdési házak, sportszervezetek szakmai segítségét 

� Az intézmények számítanak a könyvtárra: tanulói győjtı- kutató-

munkák, kötelezı - ajánlott olvasmányok: önálló tanulás segítésé-

ben. 

 

• Tevékenységi formák, területek: 

� Szünidei programok, klubok, szakkörök mőködtetése 

� Pályázatok útján forrás/feltétel biztosítása: képzımővészeti, tudo-

mányos körök illetve a szünidık idején napközben ellátást biztosító, 

hasonló jellegő olvasótábor, sport tábor szervezésére 

� Könyvtári foglalkozások ünnepségek, megemlékezések, hagyo-

mányápolás. 

 

• Együttmőködés módja, a kapcsolattartás lehetısége: 

� Egymás kölcsönös megkeresése, a tevékenységformák, idıpontok, 

témák megbeszélése. 

� Az iskolák igazgatói, osztályfınökök, a közmővelıdési intézmények, 

a sportegyesületek vezetıivel, edzıivel tartják a kapcsolatot. 

 

• Az együttmőködés dokumentálásának módja: 

� Ütemterv készítése a kapcsolattartásról, az eseményekrıl, felelıs 

személyek tevékenységérıl, az együttmőködés eseményeirıl  

� Pontos, dátum szerint nyomon követhetıek legyenek a megállapo-

dások, (tevékenységek, felelıs személyek, határidık) 

�  Az együttmőködés eredményességének értékelése 
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4. Vezetık és pedagógusok értékelése 
 

A 2006. évi LXXI.  törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosítá-

sáról 40.§-sa kimondja: „ a minıségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körő 

intézményi önértékelés periódusát, módszereit …”. Intézményünk a Horváth&Dubecz 

Tanácsadó Kft-tıl megvásárolta a MÁSKÉPP modell a pedagógusok vezetıi értéke-

lésére címő program használati jogát. Ez a modell a kompetencia alapú értékeléshez 

ad segítséget, melyben a vezetı és a dolgozó külön-külön, ám ugyanolyan pontozási 

lapot használva készíti el az értékelést. Az összesítés során a program által készített 

grafikonok megmutatják az önértékelés és a vezetıi értékelés azonos és eltérı pont-

jait, illetve azok helyzetét az intézményi elvárásokhoz képest.  

A dolgozók értékelését a következı öt kulcskompetencia alapján dolgoztuk ki: 

• szakmai tudás alkalmazása, 

• kommunikáció, kapcsolatok kezelése, 

• megbízhatóság, felelısségvállalás, 

• együttmőködés, 

• komplexitás kezelése. 
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A pedagógusok értékelésének folyamata 
 
 
 

 

START 

Elıkészítés 

Az értékelésre kerülı dolgozók 
kijelölése 

Intézményi elvárások, maximumok 
meghatározása az értékelési idı-

szakban  

Feladat és hatáskörök szétosztása  

Az értékelı lapok kitöltése 

Dolgozó Vezetı vagy 
megbízottja 

Adatbevitel és grafikus megje-
lenítése 

Értékelı 
lapok 

Megbízások 

Emlékeztetı 

Grafikonok 

Egyéni grafikonok átadása a vezetınek és 
a dolgozónak 

Intézményi grafikon átadása a vezetınek 

Felkészülés az értékelı meg-
beszélésre 

Értékelı megbeszélés 

Megállapodások 
rögzítése 

 Egyéni 
Fejlesztési 

terv 

Nyomon-követés 

jó 

STOP 

Nem jó 

Korrekció 

Vezetıi elemzés 

Nevelıtestület tájékoztatása 

Célkitőzések, fejlesztési terv 
elkészítése  

Végrehajtás 

Szervezeti 
Fejlesztési 

terv 

Értékelés 
jó Nem jó  

Korrekció 

Felkészülés az értékelésre 

Tervezett / rendszeres adatgyőjtés 
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PONTOZÓLAP 
 
Bélyegzı  

Értékelt neve: ………………………………………… 

 

Tartalmi elemek 
sorszáma 

Adható maximális 
pontszám  

Önértékelés 
pontszáma 

Egyéb, a szervezet 
számára értékes 

kompetenciák 
1   

2   

3   

4   

5   

   6   

7   

8   

9   

10   

   11   

12   

13   

14   

15   

   16   

17   

18   

19   

20   

   21   

22   

23   

24   

25   

 

 
 
 
 
 
Készült:: ……………………………                                   Aláírás: ………………………………………. 
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PONTOZÓLAP  

Bélyegzı  

Értékelt neve: …………………………………………  

Tartalmi elemek 
sorszáma 

Adható maximális 
pontszám  

Vezetıi értékelés 
pontszáma 

Egyéb, a szervezet  
számára értékes 

kompetenciák 
1   

2   

3   

4   

5   

   6   

7   

8   

9   

10   

   11   

12   

13   

14   

15   

   16   

17   

18   

19   

20   

   21   

22   

23   

24   

25   

 

 
 
 
 
 
Készült: …………………………….                                     Aláírás: ………………………………………. 
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Az értékelés céljai  

• Dolgozóra irányuló célok:  

A dolgozó kapjon átfogó értékelést a munkájáról, amely 

� visszajelzést ad erısségeirıl és fejlesztendı területeirıl, 

� alapja és ösztönzıje további fejlıdésének, 

� támogatja, hogy egyéni törekvéseit össze tudja hangolni az intézményi célokkal, 

� fejleszti önismeretét, önértékelését. 

• Vezetıi / irányítási célok: 

� Az egyén hatékonyságának növelésével az intézmény mőködésének hatékony-

ságát növelje. 

� Javuljon a szervezet teljesítménye. 

� Javuljon a szakmai kommunikáció a vezetı és munkatársai között. 

• Szervezeti célok: 

� A rendelkezésre álló vagy szükségessé váló emberi erıforrás optimális felhasz-

nálása, vagy fejlesztése annak érdekében, hogy növelje az alkalmazottak telje-

sítményét, és ezzel megvalósítsa a szervezet célkitőzéseit és küldetését. 

� Javuljon a belsı szakmai kommunikáció a munkatársak között. 

� Kialakuljon a „tanuló” szervezet, mely képes jól reagálni a környezet elvárásaira, 

változásaira. 

� Közös értékké váljon, hogy mindenki számára lehetıség van a fejlıdésre: a 

gyengékbıl jók, a jókból kiválóak lehetnek, és a kiválóak megtalálják azokat a te-

rületeket, ahol még tovább fejlıdhetnek. 

 

Várható eredmény  

� A dolgozó önértékelése javul, 

� a dolgozó tudatosan törekszik munkájának javítására, fejlıdésre, 

� a vezetı számára a fejlıdés követhetı, 

� a vezetı következtethet a szervezet erısségeire és fejlesztendı területeire, és 

ehhez képest alakíthatja szervezetfejlesztı tevékenységét, 

� a szervezetben javul a szakmai kommunikáció, 

� kialakul a „tanuló-szervezet”. 
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Amit értékelünk 

A dolgozó munkavégzésének tükrében az öt kulcskompetencia teljesítésének szintjét, 

azaz megfelelését az intézményi elvárásokhoz viszonyítva. 

Aki értékel 

Az összegzı értékelést a vezetı végzi, illetve átruházott hatáskörben a vezetı helyet-

tes, vagy más munkahelyi vezetı.  

Az átfogó értékelések gyakorisága 

Az egyes dolgozók munkavégzéséhez szükséges kompetenciának átfogó, összegzı 

értékelésére legalább 3 évenként kerül sor. 

 

Kulcskompetenciák és tartalmi meghatározásuk  

Kulcskompetenciák Tartalmi jellemz ık 

1.  
SZAKMAI TUDÁS  
ALKALMAZÁSA 

A tantárgyához, beosztásához szükséges ismereteknek, 
képességeknek birtokában van, azokat képes munkája so-
rán, alkotó módon alkalmazni, tudását eredményesen átadni 
és folyamatosan fejleszteni. 

2.  
KOMMUNIKÁCIÓ,  

KAPCSOLATOK KEZELÉSE 

Magatartása és kommunikációja hiteles, érthetı, határozott 
és meggyızı. Figyelembe veszi partnere jelzéseit. Alkotó 
módon alkalmazza az IKT eszközeit. Képes kapcsolatokat 
felépíteni és hatékonyan fenntartani, a szervezetet képvisel-
ni. Konfliktusokat megfelelıen tud kezelni. 

3.  
MEGBÍZHATÓSÁG, 

FELELİSSÉGVÁLLALÁS 

Ismeri és betartja a munkakörére vonatkozó elıírásokat. A 
szabályokat megbízhatóan alkalmazza és meg tudja ítélni 
az elfogadható mértékő eltérést, szükség esetén korrekciós 
javaslatot tesz. Ítéletalkotásában, intézkedéseiben mérlegel. 
Vállalt feladatait felelısséggel, önállóan, pontosan teljesíti. 
Döntéseit vállalja, hibáit felismeri, és önállóan javítja.  

4.  
EGYÜTTMŐKÖDÉS 

 

Képes különbözı partnerekkel eredményesen együttmő-
ködni. Képes csoportnormákat kialakítani és azokat betarta-
ni és betartatni. Csoportszerepekhez alkalmazkodva tevé-
kenykedik. Képes a csoportcélokat követni és/vagy azok 
kialakításában részt vállalni. A bizalom és a számonkérés 
arányait helyesen kezeli. 

5.  
KOMPLEXITÁS KEZELÉSE 

 

Rutin és nyitott helyzetekben képes komplexen gondolkodni, 
dönteni és cselekedni. Alkalmazza az ok-elemzés, a prob-
lémamegoldás eszközeit, célokat tud meghatározni és/vagy 
elfogadni. Tevékenységét megtervezi, a tervek szerint végzi, 
az eredményeket elemzi, értékeli, szükség esetén korrekciót 
végez, javasol. Döntéseknél figyelembe veszi a feladat- és 
hatásköröket. 

EGYÉB, A SZERVEZET  
SZÁMÁRA ÉRTÉKES  

KOMPETENCIÁK 

Feladatainak megvalósítása során alkalmaz olyan, a szemé-
lyében rejlı lehetıségeket, a munkakör betöltéséhez köz-
vetlenül nem szükséges kompetenciákat, amelyek a szerve-
zeti célok megvalósulását támogatják, munkáját hatéko-
nyabbá teszik, teljesítményét fokozzák, vagy az intézmény-
rıl a partnerek által alkotott pozitív képet erısítik.  
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A bevezetés folyamata 

• A modell vezetıi megismerése / megismertetése szők körben. 

• Az eszközök kipróbálása szők körben. 

• Az értékelési modell megismertetése és elfogadtatása az alkalmazottakkal. 

• A szükséges döntések meghozatala, adaptálás:  

� A kompetencia területenként maximálisan adható 30 pont megosz-

tása a tartalmi elemek között.   

� A kompetencia elvárási szintek meghatározása.  

� Pontozás módja: külön-külön, egymástól függetlenül, vagy egymás 

után legyen az önértékelés és a vezetıi értékelés. 

� A szervezési, hatásköri feladatok meghatározása. 

• Az értékelés folyamatának szabályozása  

 

Az átfogó értékelés folyamata: 

• Tervezett adat- és információgyőjtés, adatok rendszerezése az értékelést megelı-

zıen. 

• Az adott idıszakban / tanévben / tanévekben értékelésre kerülı dolgozók körének 

megtervezése. 

• A dolgozói értékelı lap kitöltése.  

• Adatbevitel az Excel programba, az értékelés megjelenítése diagramon. Az egyéni 

diagramlap átadása a dolgozónak. 

• Az adatok vezetıi elemzése, következtetések levonása. 

• Értékelı megbeszélés  

� A dolgozó és a vezetı véleményének egyeztetése 

� A javasolt fejlesztési feladatok / irányok egyeztetése   

� Szükség esetén mentor / felelıs kijelölése, feladataik meghatározása 

• A dolgozói értékelés szöveges összegzése és megállapodás a fejlıdési feladatok-

ban” lap vezetıi kitöltése, megállapodás (aláírások), a dokumentum átadása a dol-

gozónak, archiválás. 

• A megállapodás nyomon-követése (vezetı, és/vagy kijelölt mentor, felelıs). 

• Az intézményi összesítések vezetıi értékelése, nyilvánossá-tétele a szervezetben, 

hasznosításának meghatározása. 

• Szervezetfejlesztési terv készítése. 
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Az öt kulcskompetenciára adható maximális 150 pont elosztásáról tantestületi értekez-

leten döntöttünk. Az értékelést a 25 kérdésbıl álló pontozási lap segítségével végezzük 

el, amely az öt kulcskompetenciára, és ezen belül 5-5 tartalmi elemre koncentrál. Min-

den kulcskompetencia maximálisan 30 pontot kap. A egyes kompetenciákon belül min-

den tartalmi elemet pontozni kell. A súlyozásról a tantestület döntött. 

Az egyén értékelése a diagramok alapján 

A dolgozó és a vezetı közötti értékelı megbeszélés alapja az egyéni diagram. A vezetı 

a diagramok elemzése és saját tapasztalatainak összevetése alapján alakítja ki véle-

ményét a dolgozó teljesítményérıl, megfogalmazza kérdéseit, átgondolja a lehetséges 

megállapodásokat.  

A szöveges összegzı értékelés és megállapodás táblázat értelem szerinti kitöltése a 

megbeszélés elıtt, illetve közben történhet.  

Szükség esetén a vezetı mentort kér fel és/vagy felelıst jelöl ki, akiknek feladatait kö-

zösen határozzák meg  

Az aláírt megállapodásból egy példányt kap a dolgozó, egy pedig az irattárba kerül.     

E dokumentum alapján lehet a megállapodás teljesítését / az egyéni fejlıdést nyomon 

követni, a fejlıdést értékelni.   

 
Az értékelı megállapításokban és a fejlıdési irányokban jó, ha egyetért az értékelı és 

az értékelt, de a dolgozónak joga van a saját véleményét is megjeleníteni. A megálla-

podásoknál azonban az esetleges véleménykülönbségek ellenére is kompromisszumot 

érdemes kötni. A meghatározott fejlıdési feladatoknak személyre szabottnak és reáli-

san elvégezhetıknek kell lenniük!  

 

Az egyes pedagógusok, vezetık vezetıi és önértékelése alapján a következı doku-

mentumok készülnek: 

• Dolgozói értékelés szöveges összegzése és megállapodás a fejlıdési feladatok-

ban 

• Megállapodás fejlıdési feladatokban, képzésben 
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Dolgozói értékelés szöveges összegzése és megállapo dás a fejl ıdési feladatokban  

 
Az értékelt NEVE:  
 

Az értékelés idıpontja: 
 

Munkaköre és megbízatásai:  

Munkakör betöltésének kezdete az intézményben:  Az összegzı értékelést végzı munkaköre:  

Elızı értékelés idıpontja: 
 

 

 
Összegzı megállapítások a kompetencia területek alapján 

 
Erısségei 

 
Gyengeségei 

 
Lényeges különbségek a vezet ıi-, az önértéke-

lés és az elvárás szint között 

 
 

 
 

 

 

Munkakörhöz szorosan nem kapcsolódó er ısségek / a szervezet számára értékes tevékenységek, kompetenciák: 
 

Az értékelt megjegyzései, jöv ıképe, jöv ıbeli elképzelései: 
 

Képzési igénye:  
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Megállapodás fejl ıdési feladatokban, képzésben   

 
Feladat Határidı 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
 
 

Megállapodás nyomon-követési feladatai: 

 
Felkért mentor:  
Feladatai:  

  

 
Munk. köz vez:  
Feladatai: 
 

 
Vez. h:  
Feladatai:  
 

Aláírás:  Aláírás: Aláírás: 
 

 
 
 
Keltezés  
 
         Értékelı aláírása                                                                           Értékelt aláírása  
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Adat- és információgy őjtés lehet ıségei táblázat 

A dolgozók átfogó értékelésnek tényszerőségét az jelenti, hogy megfelelı számú 

és minıségő ellenırzési, vizsgálati adat, információ alapján értékel a vezetı. Az 

ellenırzések, vizsgálatok eredményeinek értékelését minden esetben el kell vé-

gezni, és a dolgozóval tudatni, elfogadtatni. A tényszerőséghez hozzátartozik az 

adatok, információk dokumentálása is.  

Vezetıi feladat annak átgondolása, hogy mit jelent az intézményben a tényszerő-

séghez szükséges megfelelı adat és információ mennyiség, azokat hogyan, mi-

lyen forrásból biztosítja, milyen dokumentációs formában. A szükséges, lényeges 

elemekrıl tantestületi értekezleten döntöttünk.  

 

 

5. Intézményi önértékelés 

 

Megfelelı színvonalú, és elıremutató minıségfejlesztést az intézményi önértéke-

lés gyakorlattá válásával tudunk elérni. Ez azt jelenti, hogy az intézmény által 

meghatározott stratégiai területeken bizonyos idıközönként rendszeresen vég-

zünk önértékelést, amelynek elemzı értékelése ad majd segítséget az intézmény-

rıl alkotott kép szinten tartásához, szükség esetén a további változtatásokhoz, 

esetleges fejlesztésekhez. 

Az intézményi önértékelés gyakorisága: 

Intézményünk meghatározott idıközönként (5 év) teljes körő irányított önértékelést 

végez. Az intézményi önértékelést a COMENIUS-I. modellben leírtak figyelembe-

vételével végezzük. 

Az intézményi önellenırzést végzık köre: 

Az intézmény vezetése erre a célra egy önálló minıségfejlesztési kört alakít a fo-

lyamatgazdák részvételével, irányító szerepével.  
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Az intézményi önellenırzés területei: 

 

1. Az iskola irányítása 

Jogszabályok és a központi és helyi szabályozók megfelelı alkalmazása 

A vezetıi funkciók intézményi hatékonysága  

A belsı kapcsolatrendszer kialakítása az intézményben 

A döntési folyamatok mőködése, azok hatékonysága 

Külsı kapcsolatok tervszerősége, rendszere, mőködtetése 

Az iskolakultúra színvonala  

 

2. A pedagógiai munka tervezése, minısége 

A pedagógiai program, helyi tanterv elfogadása, módosítása, értékelése 

Célok meghatározása, szükséges eszközök biztosítása 

Pedagógiai innovációk megvalósulása 

Az oktatás adaptálása a kliensek elvárásaihoz 

 

3. Az intézményi személyi feltételei  

Szakképzettség 

Továbbképzés és igény 

Módszertani kultúra, innováció 

Szakmai teljesítmények 

Fluktuáció 

Egyéb feladatok vállalása  

  

4. A tanulók tudása, szociális és pszichológiai készségei, társadalmi környe-
zete 

Tantárgytesztek 

Országos mérések 

Versenyek és egyéb szereplések 

Az idegennyelv-tudás mérése 

Kommunikációs készségek 

Magatartás- és attitődvizsgálatok 

  

5. Az iskola felszereltsége, állapota, klímája 

Tantermek, iskolai létszám 
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Taneszközök és egyéb eszközök, segédletek 

Speciális helységek és felszereléseik 

Számítástechnika- internet-hozzáférés 

Iskolaklíma 

Szervezettség és kultúra 

 

6. Az iskola és a helyi társadalom kapcsolata 

Az iskola imázsa a mikro- és makrokörnyezetben 

Az iskolaválasztás motívumai, elégedettségi mutatók 

A következı iskolafokozat visszajelzései 

Segíti-e az iskola az igényelt készségek, képességek fejlesztését, attitődök, 
magtartás formálását 

Az iskola a helyi médiában (újság, tv stb.) 

 

Az önértékelés lebonyolítása 

 

- Az intézményi önértékelés bevezetésének kritériumai 

- az önértékelı csoport létrehozása 

- az önértékelésben részt vevı módszerek meghatározása 

- az önértékelés lebonyolításának megtervezése (felelısök és határidık) 

- segédanyagok elıkészítése, a szükséges kiegészítések meghatározása, 
elıterjesztése 

- adatgyőjtés a kitöltendı kérdıívekhez 

- interjúk, beszélgetések 

- a kérdıívek adatainak elemzése 

- a szöveges értékelés elkészítése 

- az értékelés ellenırzése 

- az önértékelés elfogadtatása az alkalmazotti körrel 

- az önértékelés eljárásrendjének esetleges módosítása a tapasztalatok 
alapján 

- fejlesztés indítása  

 

Az önértékelés módszerei 

 

- a már meglevı dokumentumok, értékelések, mérési eredmények elemzése  

- új adatok és információk begyőjtése (kérdıívek mellékelve)  
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- számszerősíthetı adatok (pl. tanulólétszám, kérdıívek adatai) 

- nem számszerősíthetı információk (interjúk, események) 

 

6. Az országos mérés, értékelés eredményeinek intéz ményi fel-

dolgozása 

• A nevelıtestület – a szülı szervezet véleményének kikérésével évente értékeli 

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

lıdését és az egyes osztályok teljesítményét. 

• Az intézményben intézkedési tervet kell készíteni, ha a fenntartó felhívja az isko-

la igazgatójának figyelmét, hogy az Országos Közoktatási Értékelési és vizsga-

központ értesítése alapján az iskolában folyó pedagógiai tevékenység az orszá-

gos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályban meghatáro-

zott minimumot. 

• Az intézkedési tervet az iskolának a felhívástól számított három hónapon belül 

kell megküldenie a fenntartónak. 

• Az intézkedési tervet a szakmai munkaközösségek javaslatai alapján az iskola 

igazgatója készíti el, és a nevelıtestület hagyja jóvá. Az intézkedési terv a fenn-

tartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

• Az intézkedési tervnek tartalmaznia kell: 

• Azokat az okokat, amelyek a pedagógiai tevékenység színvonalának elma-

radásához vezettek. 

• A feltárt okok megszőntetéséhez szükséges intézkedéseket. 

• Az intézkedések végrehajtásához szükséges iskolafejlesztési programot. 

• Azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítani lehet az intézkedési terv 

végrehajtásáig a megfelelı színvonalú oktatást. 

 

7. Bányász M ővelıdési Otthon  
 
    Minıségirányítási programként a  Mővelıdési Otthon az általános intézményi 

szintő szabályozásokat tartja maga számára érvényesnek.  
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8. A min ıségirányítási rendszer felülvizsgálata  

A belsı auditok felügyeletéért az intézmény vezetıje a felelıs. Az elıkészítésrıl, 

valamint az elıírásnak megfelelı lebonyolításról az MCS vezetıje gondoskodik. 

A minıségirányítási rendszert évente végzett belsı minıségirányítási audittal vizs-

gáljuk át, amely átfogja a teljes rendszert, az elıre kiválasztott területek ellenırzé-

sével. Indokolt esetben, amennyiben az intézmény vállalt elkötelezettségei, illetve 

a minıségpolitika, vagy a minıségirányítási rendszer érdemben változnak, vagy 

egyes tevékenységek nem megfelelısége esetén az intézmény vezetıje terven 

kívüli belsı auditot rendelhet el, amelyeknél lehetséges, hogy a minıségirányítási 

rendszer érvényességi tartományának egy részére terjed ki. 

A folyamat végrehajtását és a dokumentumok megfelelı elkészítését az MCS ve-

zetı ellenırzi. 

A teljes folyamatot az intézményvezetı felügyeli és az intézmény mőködésének 

értékelésekor hagyja jóvá. 

9. LEGITIMÁCIÓ  

9.1. A min ıségirányítási program elfogadása és jóváhagyása 

A Bolyai János Általános Iskola minıségirányítási programját az intézmény veze-

tıjének elıterjesztése alapján a nevelıtestület 2007. március 21-én fogadta el. 

Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot 

gyakorol a diákönkormányzat és az iskolaszék. 

A minıségirányítási program az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép ha-

tályba és ezzel az ezt megelızı minıségirányítási program érvénytelenné válik. 

 

9.2. A min ıségirányítási program nyilvánossága 

 

Az iskolai minıségirányítási program nyilvános, minden érdeklıdı számára meg-

tekinthetı. 

A pedagógiai program egy-egy példánya megtalálható: 

• az iskola igazgatójánál,  

• az iskola helyettesénél, 

• az iskola tanári szobájában, 
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• az iskola könyvtárában, 

• az iskola fenntartójánál. 

 



A Kertvárosi ÁMK  
INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI  

 PROGRAMJÁNAK  

ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA  
 
 
A Kertvárosi ÁMK minıségirányítási programját az iskolai diákönkormányzat 2010. szeptember 01. 

napján tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. 

 

Kelt: Tatabánya, 2010. szeptember 01. 

………………………………… 
diákönkormányzat vezetıje 

 
� � � � � 

 
 
A Kertvárosi ÁMK minıségirányítási programját az iskolaszék 2010. augusztus 26. napján tartott ülé-

sén véleményezte, és elfogadásra javasolta. 

 

Kelt: Tatabánya, 2010. augusztus 26. 

…………………………………… 
iskolaszék vezetıje  

 
� � � � � 

 
 
A Kertvárosi ÁMK minıségirányítási programját az iskola alkalmazotti közössége 2010. augusztus 23-

án tartott ülésén elfogadta. 

 

Kelt: Tatabánya, 2010. augusztus 23. 

 

…………………………………… 
igazgató  

� � � � � 
 



MELLÉKLETEK 
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PARTNER – ELÉGEDETTSÉGI KÉRD İÍV  

Tisztelt Partnerünk!  

Iskolánk fontosnak érzi, hogy az Ön véleménye is megjelenjen Intézményi Minıség Irányítási Programunk értékelésekor és módosítá-
sakor. Szeretnénk, ha a kérdıív kitöltésével hozzájárulna az iskolai célok, módszerek, folyamatok hatékonyabb szervezéséhez.  

Válaszait tisztelettel megköszönjük! 

További segítı együttmőködésében bízva: 

 a K-ÁMK tantestülete 

 

Kérem, tegyen X-et a választásának megfelelı négyzetbe! 0  nem válaszolok, nem tudom 
1 nem jellemzı  
2 részben jellemzı   
3 jellemzı  
4 nagyon jellemzı  

 
 
  0 1 2 3 4 
I.  Ismeri Ön az iskola fı céljait?      

 
Kérem, írja ide (számmal), hány pedagógust ismer az iskolából: ……….  
 
 
II. Az iskolánkra jellemzı, hogy: 0 1 2 3 4 
1.  természettudományos beállítottságú      
2. sport orientált      
3. mővészeti beállítottságú      
4. erıs informatikai képzés folyik       
5. jól felszerelt      
6. tiszta – rendezett       
7. emberközpontú      
8. rugalmas      
9. befogadó légkörő      
10. határozott arculattal rendelkezik      
11. elutasító      

 
EGYÉB:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
III. Ön szerint dolgozói közül ki(k)re lehet legbüszkébb az iskola? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
IV. Kérem, válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre! 
 
- Az iskola tevékenységében tetszik:……………………………………….…………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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- Az iskola tevékenységében nem tetszik:………………………………..…………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
- Ha tehetné, mit változtatna meg az iskolában?.…...……………………………………….………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
- Az eddigi legkellemesebb tapasztalatom az iskolával kapcsolatban: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
- Az eddigi legkellemetlenebb tapasztalatom az iskolával kapcsolatban: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
- Ön szerint mire lehet legbüszkébb az iskola? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
V. JAVASLAT, EGYÉB MEGJEGYZÉS (akár a kérdıívvel kapcsolatban is): 
 
………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………………………….... 
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SZÜLİI IGÉNYFELMÉR İ KÉRDİÍV  

Tisztelt Szülık!  

Iskolánk fontosnak érzi, hogy az Önök véleménye is megjelenjen Intézményi Minıség Irányítási Programunk értékelésekor és módo-
sításakor. Szeretnénk, ha a kérdıív kitöltésével hozzájárulnának az iskolai célok, módszerek, folyamatok hatékonyabb szervezéséhez. 
A kérdıívek kitöltése név nélkül történik. Az Önök véleményét is figyelembe véve fogjuk meghatározni a következı idıszak fejlesz-
tési terveit.  

Válaszaikat tisztelettel megköszönjük! 

További segítı együttmőködésükben bízva:  

     K-ÁMK tantestülete  

 
Kérem, tegyen X-et a választásának megfelelı négyzetbe! 0  nem válaszolok, nem tudom 

5 nem jellemzı  
6 részben jellemzı   
7 jellemzı  
8 nagyon jellemzı  

 
I. Önök milyen szempontok szerint választanak iskolát?  
  0 1 2 3 4 
1.  az iskola helye, közelsége alapján       
2. az óvó néni tanácsai alapján      
3. ismerısök elbeszélései alapján      
4. saját tapasztalatok (testvér, rokon itt tanult) alapján      
5. A tanító néni személye alapján      
6. az iskola épületének állapota, tárgyi feltételei alapján      
7. felajánlott emelt szintő oktatás alapján      
8. fejlesztı foglalkozások lehetısége alapján      

 
  9. Egyéb: .………………………………………………………………………… 
 
II. Véleményük szerint milyen a jó pedagógus? 
Fontos, hogy a tanító - tanár/néni:  
  0 1 2 3 4 
1.  egyformán fogadja el tanítványait      
2. érthetıen és érdekesen magyarázzon      
3. legyen szigorú, következetes      
4. legyen engedékeny, mindent megbocsátó      
5. legyen közvetlen, de támasszon követelményeket is      
6. legyen okos, mővelt, szakmailag alapos      
7. legyen jó kedélyő      
8. legyen türelmes, megértı      
9. ismerje el, ha téved      
10. soha ne kivételezzen      
11. foglalkozzon egyénileg is a gyerekekkel      

 
  12. Egyéb: .………………………………………………………………………. 
III. Önök szerint melyik lehetıség alapján kaphatnak szülıként a legtöbb információt gyermekük tanulmányi munkájáról, 
iskolai életérıl?  
 
  0 1 2 3 4 
1.  szülıi értekezlet (osztályfınök által)      
2. fogadóóra (minden tanár által)      
3. nyílt nap (szabad iskolai látogatási lehetıség)      



Kertvárosi ÁMK  
Intézményi Minıségirányítási Programja 2010. 

Köszönjük, hogy megtisztelt válaszaival!  32 
 

4. családlátogatás (osztályfınök és ifjúsági tanácsadó)      
5. írásbeli üzenetek (ellenırzı, üzenı füzet)      
6. egyéni beszélgetési alkalmak (külön idıpontban, érintettekkel)      
7. közös tanórán kívüli programok      
8. az iskola honlapja      

 
Javaslat, jó tapasztalat, amit még be lehetne venni a felsorolásba: 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
IV. Melyik tantárgy/ak – képességterületek emelt szintő oktatását részesítenék elınyben?  
 
  0 1 2 3 4 
1.  testnevelés – sport      
2. informatika – számítástechnika      
3. angol nyelv      
4. német nyelv      
5. mővészetek (rajz, tánc, színjátszás, daléneklés)      
6. természettudományok (biológia, földrajz, fizika, kémia)      

 
Egyéb tantárgy vagy ágazat megnevezése, ill. a felsorolás részterületeinek pontosítása: 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
V. JAVASLATOK, ÖTLETEK, EGYÉNI VÉLEMÉNY (akár a kérdıívvel kapcsolatban is): 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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K-ÁMK TANTESTÜLETI  ELÉGEDETTSÉGI  KÉRD İÍV  
 

      A kérdıívre adott válaszok számértékeit a telepített excel táblázat soraiba kell begépelni. Egy vízszintes sor, egy tanár 
válaszait tartalmazza, a felsı oszlopokban olvashatóak a kérdések sorszámai, aminek megfelelıen ki kell tölteni a táblázatot. 
Ha valakinek egyéb, vagy más jellegő, személyesen kifejtendı véleménye van, külön cetlin adja le a gondolatait, pontosan 
megjelölve a vonatkozó kérdés sorszámát. A táblázat kitöltésénél ügyeljünk, hogy csak a saját sorunkba gépeljünk, a beírt 
számértékek pedig kizárólag csak 0, 1, 2, 3, 4 lehetnek! Ha végeztünk, mentsük el a táblázatot, simán, a saját nevén! Ha hibáz-
tunk, ne mentsük el a táblázatot, hanem újra megnyitva kezdjük újra a munkát. A gyakorlatlanabb kollégák készíthetnek 
papíron is egy sorszámozott kódsort, aminek a begépelésében szívesen segítek!  
       
KÓDOK:   0 nem válaszolok 
 

9 nem jellemzı 
10 részben jellemzı 
 
11 jellemzı 
12 nagyon jellemzı 

 
A jövınk közös felelısségünk, így a kérdıíveket környezetvédelmi szempontok miatt nem sokszorosítom. Megértését és segít-
ségét minden kollégának köszönöm!  
 
Tatabánya, 2010. 09. 01.                                                                             

 
 

I. JELENLEGI PROFIL  
(A számítógép táblázatának (vízszintes sor) rublikáiba adott kérdésnél csak az éppen aktuális kódszámot kell beírni, tehát csak a 
válasznak megfelelı számot!) 
 
A mi iskolánk fı profiljára jelenleg jellemzı, hogy inkább: 
              0    1    2    3    4    
1. természettudományos                    
       
2. sport orientált                 
 
3. mővészeti beállítottságú                  
       
4. informatika alapú                  
       
5. humán (magyar – nyelv – történelem)                   
       
6. befogadó légkörő (SNI - magatartászavar)          
 
7. nincs meghatározó profil                  
       
8. nehezen meghatározható                  
   
Egyéb: …………………………………………..….   
II. JÖVİBELI PROFIL  
(A számítógép táblázatának (vízszintes sor) rublikáiba adott kérdésnél csak az éppen aktuális kódszámot kell beírni, tehát csak a 
válasznak megfelelı számot!) 
 
A mi iskolánk fı profiljára a jöv ıben jellemzı legyen, hogy inkább: 

    0    1    2    3    4    
9.   természettudományos                    
       
10. sport orientált                 
 
11. mővészeti beállítottságú                  
       
12. informatika alapú                  
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13. humán (magyar – nyelv – történelem)                   
       
14. befogadó légkörő (SNI - magatartászavar)          
 
15. maradjon a jelenlegi, így jó!                  
       
16. nem tudom, tényleg fogalmam sincs…                  
   
Egyéb: …………………………………………..….   

 
 
 

III. PROBLÉMÁK  MEGOLDÁSA   
(A számítógép táblázatának (vízszintes sor) rublikáiba adott kérdésnél csak az éppen aktuális kódszámot kell beírni, tehát csak a 
válasznak megfelelı számot!) 
 
Az iskola általam tapasztalható fı problémáinak megoldását, a hiányok pótlását elsısorban a  / az ……………..……………- 
tól várom: 

    0    1    2    3    4    
17. a tantestület egészétıl                    
       
18. magam fogom megoldani                 
 
19. a fenntartótól (Önkormányzat) 
       
20. a szülıktıl                  
       
21. a gyerekektıl 
       
22. az iskolai vezetıi kört ıl 
 
23. az Oktatási Minisztériumtól 
       
24. senkire sem számíthatok 
   
Egyéb: …………………………………………..….   
IV. ELÉGEDETTSÉG    
(A számítógép táblázatának (vízszintes sor) rublikáiba adott kérdésnél csak az éppen aktuális kódszámot kell beírni, tehát csak a 
válasznak megfelelı számot!) 
 
A jelenlegi tanév során leginkább a / az ……………..…………… munkája tetszett, velük elégedett vagyok: 

    0    1    2    3    4    
25. iskolavezetık                    
       
26. napközi / tanszoba 
 
27. diákönkormányzat 
       
28. H.E.F.O.P. koordinátorok                  
       
29. minıségirányítás 
       
30. közalkalmazotti tanács  
 
31. érdekképviselet (szakszervezet) 
       
32. munkaközösség vezetık 
   
Egyéb (esetleg név szerint valaki): …………………...……………..….   
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V. ELÉGEDETTSÉG  FOLYT.    
(A számítógép táblázatának (vízszintes sor) rublikáiba adott kérdésnél csak az éppen aktuális kódszámot kell beírni, tehát csak a 
válasznak megfelelı számot!) 
 
A …………………………….. munkájával általában elégedett vagyok: 

    0    1    2    3    4    
33. takarító személyzet – tisztaság                     
       
34. titkárság 
 
35. karbantartás 
       
36. közvetlen kollégáim 
       
37. saját munkám 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. TERVEK – MEGVALÓSULÁS  

    0    1    2    3    4    
38. A minıségirányítás tanév elején kitőzött céljai megvalósultak:                     
  
39. A következetesség és egységesség elve folyamatosan érvényesül: 
 
40. A teherviselés egységesedése elkezdıdött: 
       
41. A tantestület klímáját jónak ítélem: 
            
42. Az iskola külsı kapcsolatai jól mőködnek: 
 
43. A külsı partnerek véleményét fontosnak tartom:  
 
44. Az iskola nyitott a szülıi közösség felé: 
  
45. A szülıi közösség véleményére kíváncsi vagyok: 
          
46. Jól érzem magamat, szeretek itt dolgozni:       
 
47. A pedagógus-értékelés szempontjai világosak számomra (elfogadom): 
      
48. Az iskolaimázs az elmúlt idıszakban -úgy érzem- javult: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖSZÖNÖM SZÉPEN AZ ÁTGONDOLT, İSZINTE VÁLASZOKAT! A KÉRD İÍV  
ÉRTÉKELÉSÉRİL MINDENKIT TÁJÉKOZTATNI FOGOK. 

 
További jó munkát kívánok!                                                                      
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SZÜLİI ELÉGEDETTSÉG KÉRD İÍV  

Tisztelt Szülık!  

Iskolánk fontosnak érzi, hogy az Önök véleménye is megjelenjen Intézményi Minıség Irányítási Programunk értékelésekor és módo-
sításakor. Szeretnénk, ha a kérdıív kitöltésével hozzájárulnának az iskolai célok, módszerek, folyamatok hatékonyabb szervezéséhez. 
A kérdıívek kitöltése név nélkül történik. Az Önök véleményét is figyelembe véve fogjuk meghatározni a következı idıszak fejlesz-
tési terveit.  

Válaszaikat tisztelettel megköszönjük! 

További segítı együttmőködésükben bízva: 

  K-ÁMK tantestülete 

Kérem, tegyen X-et a választásának megfelelı négyzetbe! 0  nem válaszolok, nem tudom 
13 nem jellemzı  
14 részben jellemzı   
15 jellemzı  
16 nagyon jellemzı  

 
  0 1 2 3 4 
I.  Ismeri Ön az iskola fı céljait – Pedagógiai programját?      

 
Kérem, írja ide (számmal), hány pedagógust ismer (találkozott, beszélt vele) gyermeke tanárai  
 
közül:…………..  
 
II. Elégedett –e Ön… 
  0 1 2 3 4 
1.  az iskola tisztaságával?      
2. az iskolai szabadidıs programokkal?      
3. az iskola látogatási lehetıségeivel? (szülıi értekezlet, fogadóóra, nyílt nap)      
4. gyermeke tanáraival?      
5. az iskola oktató – nevelı munkájával?      
6. gyermekérıl való informálódás lehetıségeivel?      
7. gyermeke osztályának létszámával?      
8. gyermeke osztályának neveltségi szintjével?      
9. a tanárok fegyelmezési módszereivel?      
10. az osztályfınök munkájával?      
11. a fejlesztı pedagógiai munkával?      
12. az iskola vezetésével?      
13. az iskola felszereltségével?      
14. az iskola gyermek-egészségügyi szolgáltatásával?      
15. az iskolai étkeztetéssel?       
16. az iskola internetes honlapjával?      

 
III. (csak 8.o. végén) Ön szerint dolgozói közül ki(k)re lehet legbüszkébb az iskola? (maximum 3 név): 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
IV. Érzelmek – benyomások az iskolával kapcsolatban:                             
Úgy érzi, hogy… 
  0 1 2 3 4 
1.  gyermeke szereti az iskolát?      
2. meghallgatják véleményét a gyermekét érintı kérdésekben?      
3. szívesen látják Önt az iskolában?      
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4. udvariasak, segítıkészek Önnel az iskolában?      
5. az iskola által képviselt értékek megegyeznek az otthoniakkal?      
6. általában elégedett az iskolával?      

 
V. Kérem, válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre! 
 
- Az iskola tevékenységében tetszik:……………………………………….…………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
- Az iskola tevékenységében nem tetszik:………………………………..…………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
- Ha tehetné, mit változtatna meg az iskolában?.…...……………………………………….………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
- Az eddigi legkellemesebb tapasztalatom az iskolával kapcsolatban: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
- Az eddigi legkellemetlenebb tapasztalatom az iskolával kapcsolatban: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
- Ön szerint mire lehet legbüszkébb az iskola? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
JAVASLAT, EGYÉB MEGJEGYZÉS (akár a kérdıívvel kapcsolatban is): 
 
………………………………………………………………………………………………………………….... 
 


