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I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 
 

I.1. Az intézmény fekvése, története 

 

Ásotthalom 

 

A Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium (6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc 

krt. 76 sz.) a Duna-Tisza köze és a Tiszántúl egyetlen olyan iskolája ahol iskolai rendszerű 

erdészeti szakmunkás szakképzés folyik.  

Ásotthalom a Dél- alföldi régióban, Csongrád megyében található a Szegedet Bajával összekötő 

55-ös főközlekedési út mellett, Szegedtől 30 km távolságban. Fenntartója a Csongrád Megyei 

Önkormányzat. 

Az intézmény kor- és iskolatörténeti (szakképzés-történeti) jelentőségű, hiszen 1883 október 10-

től, azaz az iskola megnyitásától az erdészképzést (is) szolgálja.  

A kiegyezést követő konszolidáció kedvezően hatott az alsó és középfokú erdészeti 

szakemberképzés kibontakoztatására. Az 1879. évi XXXI. tc. (erdőtörvény) 37.§-a (ami szerint 

az állami, és a jogi személyek erdőbirtokain a törvény kihirdetésének napjától – 1879 június 14 

– számított 10 év letelte után csak olyan erdészek alkalmazhatók, akik bizonyítvánnyal képesek 

igazolni az erdőőri szakvizsgát) alapozta meg az alapfokú erdészképzést, aminek 

eredményeképpen elsőként Ásotthalmon, később Liptóújváron, Temesvár-Vadászerdőn és 

Görgényszentimrén alapítottak erdész iskolákat. 

Az ásotthalmi iskola a Királyhalmi Erdőőri Szakiskola néven vált híressé, mintegy 

gyöngyszemévé a későbbi erdész dinasztiáknak. A névváltozást Őfelsége I. Ferenc József 

császár 1883. október 16-ai látogatása emlékére tisztelettel kérték, amit Őfelsége nagy kegyesen 

engedélyezett. 

A tanítás 11 hallgatóval és két tanárral indult meg a 670 kh-nyi tanerdővel ellátott iskolában, 

amelyben   1883-1918 között Erdőőröket  

1918-1935 között Erdőőr-vadőröket  

1935-1945 között Alerdészeket  

1945-1950 között Erdészeket 

1968-2000 között Erdőművelő-fakitermelő szakmunkásokat képeztek, képeztünk, 

2000-   től Erdészeti szakmunkásokat és 

2001-   től Virágkötő-berendező szakmunkásokat is képzünk. 

 

A közoktatásban és a szakoktatásban bekövetkezett változások iskolánkat is érintették. 

Az 1998/1999. tanévben beindítottuk – a fenntartó Csongrád Megyei Önkormányzat által 

elfogadott Pedagógiai Program és Helyi Tanterv alapján – a 2+2-es típusú képzést. Az oktatás 

korszerűsítése, tartalmi bővítése most is fontos feladatunk. 2004-2005-ös tanévtől 

szakközépiskolai képzést is folytatunk. 

 

Pusztamérges 

 

Pusztamérges a Duna-Tisza közi homokhátságon, Csongrád és Bács-Kiskun Megye határán 

terül el. Az első írásos emlékek alapján a település története az 1200-as évekre nyúlik vissza. 

IV.(Kun) László király (1272-1290) itt is megszállt és mulatott asszonyaival. 

A természeti környezet kialakulásában nagy szerepe volt az Ős-Duna ágak valamikori 

folyómedreinek és a köztük kialakult homokbuckás hátságoknak. A község külterületének 

változatos arculata innen származik. Ma a homokpusztából egy 40 hektáros, a vizenyős, lápi 

életközösségből egy 60 hektáros természetvédelmi terület szolgálja az eredeti állapot 

fennmaradását. Ezen a tájon a tanyás ingatlanok kialakulása, a szőlő- és gyümölcstáblák 

telepítése ökológiai szempontból is nagy jelentőségű volt, ugyanakkor meghatározta a település 
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mezőgazdasági jellegét. A szőlőtermesztés mellett a borászat vált az emberek fő megélhetési 

forrásává.  A községnek ma körülbelül 1300 lakosa van, több száz tanyán élnek családok.    

Pusztamérges község 1908-ban lett önálló közigazgatású település. A község belterületén 1926-

ban épült az általános iskola Felszabadulás utcai épülete. 1932 - 1977. közt külterületi 

iskolákban is folyt oktatás. 1977-től a tanyán lakó tanulók is a község iskolájában tanultak. 1983 

-1993. közt általános művelődési központként, majd 1993-tól 1996-ig részben önálló 

intézményként működött az általános iskola. Pusztamérges község önkormányzata 1996-tól a 

helyi közszolgáltatás keretében gondoskodik az óvodai nevelésről, a tankötelezettség 

teljesítéséhez szükséges általános iskolai oktatásról, továbbá felvállalta a megyei önkormányzat 

kötelezettségi körébe tartozó középiskolai és kollégiumi ellátást is. 

A középiskolai és kollégiumi ellátást a 2003/2004-es tanévtől a Csongrád Megyei 

Önkormányzat látja el. 

Pusztamérgesen a lakosság létszáma hosszú időn keresztül csökkent, illetve stagnált, jelenleg az 

országos jellemzőknek megfelelően sajnos nincs változás. A tanulólétszám folytonosságának 

érdekében minden évben jól megszervezett „toborzóprogramot” tartunk. 

A településen olyan vállalkozások indultak el és működnek, amelyek a lakosság megélhetését 

biztosítani fogják. (Pl. a Fobu Kft. több mint 500 millió forintos beruházást hajtott végre.) Ezek 

a vállalkozások elsősorban a település mezőgazdasági jellegéhez kapcsolódnak. A környező 

települések gazdálkodására is a homoki kultúrájú mezőgazdaság a jellemző. 

Pusztamérgesen és környékén a lakosság jelentős része mezőgazdasági tevékenységből tartja 

fent magát. Ennek az utóbbi években tapasztalt bizonytalan jövedelmezősége miatt jelentősen 

csökkent a megművelt földterület (pl. szőlőművelésnél 80%-os csökkenés), másrészt a 

privatizáció miatt átstrukturálódott a termelés. Jellemzővé vált a háztáji kisgazdaságok 

újjáéledése, melyek 1-10 hektáron nem nagyüzemi gazdálkodást folytatva elsődlegesen annyit 

termelnek, amennyi a család fenntartását esetleg biztosítja, de beruházásra és felhalmozásra nem 

elegendő. A spárgatermesztés jelentett még jó néhány családnak megélhetési vagy kereset 

kiegészítő forrást.  

Ugyanakkor a vállalkozói körben végzett felmérések azt támasztják alá, hogy további 

nagyszámú munkahely nem teremtődik a közeljövőben, ezért is fontos az önerős családi 

vállalkozások megerősítése. Fontos feladat, hogy rendkívül nagy szervezőmunkával a térség 

lehetőségeit idegenforgalmi szempontból is hasznosítsuk. A falusi vendéglátó házak száma 

jelenleg 20-25 között mozog, a legnagyobb ilyen jellegű építmény maga az iskola és kollégium.  

A középfokú képzés általánossá válásával és a tankötelezettség kiterjesztésével a csökkenő 

gyermeklétszám mellett is szüksége van a térségnek egy középfokú oktatási intézményre. A 

fentiekben vázolt lehetőségek figyelembevételével és a megkérdezett szülők, diákok válaszai 

alapján a kistérség (Ruzsa, Öttömös, Balotaszállás, Zsana) számára elsősorban az általános 

képzések (gimnázium, alapműveltségi vizsgára felkészítő évfolyamok), a mezőgazdasági 

szakképzés és a falusi vendéglátó szakképzés mutatkozik célszerűnek, míg az idegenforgalmi 

szakképzés terén körzeti beiskolázással számolunk. Az eddigi évek tapasztalata azt mutatja, 

hogy nagy az érdeklődés Makó, Hódmezővásárhely, Szentes térségéből is. A gimnáziumi 

képzésünkre különösen Bács-Kiskun megyéből vannak érdeklődők. 

 

I.2. Ellátandó szakfeladatok és megnevezésük 

 

Alaptevékenység:  

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 27., 28., 29., 32. §-aiban meghatározott 

középiskolai, szakiskolai és kollégiumi feladatok ellátása, a 78.§ (1) szerinti felnőttoktatás. 

A szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI. tv. 15.§-ban meghatározott iskolai rendszerű szakmai 

elméleti és gyakorlati képzés. 

Feladatok:  
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Gimnáziumi képzés keretében általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és 

felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik. 

 

Szakközépiskolai képzés keretében általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára 

felkészítő szakmai orientáció, szakmai alapozó oktatás.  

 

Szakiskolai képzés keretében alapműveltségi vizsgára felkészítő, az általános műveltséget 

megalapozó nevelés-oktatás, továbbá pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása. 

 

 A képzés a következő szakterületeken és szakmacsoportokban folyik: 

  - agrár szakterület 

- mezőgazdaság szakmacsoport 

  - gazdasági-szolgáltatási szakterület 

- vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport. 

  - műszaki szakterület 

- gépészet szakmacsoport 

- környezetvédelem, vízgazdálkodás szakmacsoport. 

 

A szakképzési évfolyamokon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési 

követelmények szerint folyik a vizsgára történő felkészítés. 

 

I.3. Az oktató-nevelő tevékenység személyi és tárgyi feltételei. 

 
I.3.1. Személyi feltételek 

 

Az  ásotthalmi iskola oktató-nevelő munkáját 36 fő pedagógus végzi.  

 Szakmai végzettség szerint:  

 Erdőmérnök-tanár       4 fő 

 Kertészmérnök      2 fő 

  Agrármérnök-tanár       3 fő 

  Gépész-üzemmérnök-tanár      1 fő 

   Kereskedelmi üzemmérnök-tanár                               1 fő 

  Gépész technikus szakoktató                5 fő 

  Erdész technikus szakoktató               3 fő 

  Mezőgazdasági technikus szakoktató   1 fő 

  Közismereti tanár                 16 fő 

 

A pusztamérgesi tagintézmény oktató-nevelő munkáját 16 fő pedagógus végzi 

 Szakos egyetemi végzettséggel rendelkezik            15 fő 

 Főiskolai végzettséggel rendelkezik                          1 fő 

 

I.3.2. Tárgyi feltételek 

 

Ásotthalmi intézetünk 1994 január 1-től ismét megkapta a tanerdő kezelési jogát (az állam a 

tanerdőt 1950-ben a Szegedi Erdőgazdaság Ásotthalmi Erdészete kezelésébe adta) amelyet 

alapításkor Szeged város azzal adott az iskolának, hogy „…mindaddig, amíg ezen iskola 

fennáll, vagy ennek megszűntével az iskola épületek más, de kimondottan erdészeti értékeket 

szolgáló módon használtatnak”. A tanüzemben erőgépek, az erdészeti technológiákhoz 

illeszkedő munkagéppark, motorfűrészek, személyszállító járművek, javító és karbantartó 

műhelyek, tanműhelyek, fűthető fóliasátor szolgálják a szakmai gyakorlati képzést. 

A 2004/2005-ös tanévben elkészült egy négy tantermes tanulmányi épület, amellyel a meglévő 

szaktantermek jól kiegészülnek és magasabb szintű oktató-nevelő tevékenységnek biztosítanak 

feltételeket.  
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Az épület tetőterében a leánytanulók számára sikerült kollégiumi férőhelyeket kialakítani, ahol a 

kor igényeinek megfelelő színvonalú elhelyezésüket tudtuk biztosítani. Ezzel kiváltottuk a régi 

kollégiumot, ahová újra a fiúk térhettek vissza.  

A tanulók elhelyezését az iskola kollégiumai, a szabadidő kultúrált eltöltését az iskola 

sportlétesítményei (tornaterem, kondicionáló terem, füves és portalanított sportpályák), 

könyvtára, a park létesítményei biztosítják. 

 

Pusztamérgesi tagintézményben minden tanulócsoportnak önálló tanterme van. Tornaterem 

egyelőre még nincs, a téli testnevelés órákat a községi Művelődési Ház nagytermében illetve a 

B. épület konferencia termében tartjuk. 

Az „A-épület”: 

 két 30 fős és hat 20 fős tanterem,  

 a 12 kiskonyhából álló tankonyha és a tanebédlő,  

 egy 60 fős előadóterem,  

 az iskolarádiót tartalmazó stúdió,  

 kialakításra kerülő két szertár, 60 fős ebédlő, 400 adagos üzemi konyha, 

 klubszoba és az iskolaújság szerkesztősége, két tanári, 4 iroda, kiszolgáló helyiségek 

 a tetőtérben 48 férőhellyel fiúkollégium, társalgó, ügyeleti szoba, mosoda, mosdók és a  

  kiszolgáló helyiségek 

 2 informatika labor, az egyik 13 számítógéppel, a másik 12 számítógéppel és  

  internethozzáféréssel 

A „B-épület”: 

 88 fős leány kollégiumi szárny, 80 fős előadóterem, 4 tanterem, könyvtárszoba,  

  szakoktatói tanári, kollégiumi nevelői és ügyeleti szoba, félig kész betegszoba kiszolgáló  

  helyiségekkel. 

 A tetőtérben működik a SULINET rendszer Internet központja, a rendszergazda  

  szobával.  

 Ebben a szárnyban már megépítésre került a tornatermet kiszolgáló öltöző és szociális  

  blokk.  

A középiskolához egy 5.4 hektáros terület tartozik.  

A széleskörű szakmai tapasztalatszerzés mellett a szabadidős tevékenységeket is szolgálja a 37 

személyes autóbusz, mely immár folyamatos felújításra szorul. Ezzel és még 1 db. 9 fős 

kisbusszal oldjuk meg a Szegedről kijáró pedagógusok és a tanulók külső szakmai gyakorlatra 

való szállítását, valamint az árubeszerzést. 

 

I.3.3. Az intézményben folyó oktató-nevelő tevékenységek 

 

Iskolai rendszerű képzési formák. 

 - Gimnázium 

 - Szakközépiskola 

 - Szakiskola 

  - 33 6262 01   Erdészeti szakmunkás 

  - 33 7862 05   Virágkötő-berendező 

  - 31 6207 02  Szőlő-gyümölcstermesztő 

  - 31 7822 01 Falusi vendéglátó 

  - 51 7872 01 Idegenforgalmi ügyintéző 

  - 9-10. osztályban szakiskolai képzés keretében alapműveltségi vizsgára 

felkészítő, az általános műveltséget megalapozó pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek 

oktatása. 

 - 9. osztályban szakközépiskolai képzés keretében általános műveltséget megalapozó, 

érettségi vizsgára felkészítő szakmai orientáció, szakmai alapozó oktatás. 

 - esti képzés szakmunkások érettségire, gimnáziumi érettségire felkészítő oktatása 
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Iskolai rendszeren kívüli képzési formák.  

A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ által 06-0004-06 nyilvántartási számon 

nyilvántartásba vett felnőttképzési és szolgáltatási tevékenységeink: 

  

a) 21 6262 01 Erdőművelő 

b) 31 5262 03 Fafeldolgozó 

c) 31 6280 02 Fakitermelési gépkezelő 

d) 31 6262 01 Fakitermelő 

e) 21 5262 01 Famegmunkáló 

f) 21 6280 03 Fűrészipari gépkezelő 

g) 32 5233 01 Fűrészipari szerszámélező 

h) 21 6206 01 Gombatermelő 

i) 31 6280 03 Közelítőgép-kezelő 

j) 34 6262 01 Lakott területi fakitermelő 

k) 31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő 

l) 31 6206 02 Növényvédő- és méregraktár-kezelő 

m) 21 6207 05 Parkgondozó 

n) 21 6280 02 Motorfűrész-kezelő 

o) 21 7862 01 Virágkötő 

p) 31 5256 02 Könnyűgépkezelő 

q) 00 6200 20 Mező-, erdő,- és halgazdasági képesítések 

(Feltételes forgalmú növényvédőszer-kezelő) 

   r) 21 6201 01 Ezüstkalászos gazda 

   s)        32 6201 01 Aranykalászos gazda 

 t)        32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó 

 

II. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 
 

Intézményünkre, mint a magyar oktatás egyik fontos láncszemére, a jövőben is jelentős 

feladatok várnak. Az egységesülő Európában elfoglalt helyünk, szerepünk nagymértékben fog 

függni az oktatás minőségétől. Az oktatás minőségén múlik, hogy csupán formálisan 

csatlakoztunk Európához, vagy az életminőség tekintetében is sikerül fölzárkóznunk a kontinens 

jobb módú országaihoz. 

A fölzárkózás sikeres megvalósítása érdekében iskolánk számára kiemelten fontos a minőség 

kérdése. A megvalósítandó célok eléréséhez szükség van a minőségpolitikai célok 

megfogalmazására, a célok megvalósítását lehetővé tevő megoldások meghatározására, és a 

folyamat megvalósítása során jelentkező tanulságok, tapasztalatok elemzésével, a program 

egyes elemeinek folyamatos javítására. 

Intézményünk minőségpolitikájára jellemző a partnerközpontúság. Minőségirányítási 

programunk kidolgozása során fontos szempont, hogy a meglévő partnerközpontú gondolkodást 

megtartsuk, folyamatosan fejlesszük, és az intézményi működés minden területére kiterjesszük.  

 

Fontos, hogy a minőségirányítási rendszer kiépítésével és működtetésével biztosítani tudjuk az 

iskola működése során lezajló folyamatok szabályozottságát. 

A minőségirányítási rendszer által szabályozott folyamatokat a társadalmi-gazdasági környezet 

változásai miatt, az azokkal együtt változó partneri igényeknek megfelelően, folyamatosan kell 

fejlesztenünk.  

Intézményünk nagy hangsúlyt kíván fektetni a szervezeti kultúra folyamatos építésére és 

fejlesztésére. Az előzőekben megnevezett elemek építését és fejlesztését a kiterjedt intézményi 

élet valamennyi résztvevőjének széles skálájú elvárásai alapján kívánjuk megvalósítani. 
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Az intézmény, a jövőjével kapcsolatosan meghatározott célokat csak abban az esetben képes 

megvalósítani, ha tevékenységi körének minden területére és szintjére alapvetően jellemző a 

gyermekbarát és tanulóbarát intézményi működés.  

Az előző pontban meghatározottakkal együtt kell elérni, hogy a jövőben is jellemzője maradjon 

iskolánknak a – minden partner által egységesen megítélt – magas színvonalú oktató-nevelő 

tevékenység, továbbra is jellemezze a folyamatos megújulási készség. 

A megújuló elvárások figyelemmel kísérése és kezelése az intézmény folyamatainak 

szabályozásával és hatékony működtetésével biztosítható, a szervezeti kultúra és folyamatos 

fejlesztés képessége pedig lehetővé teszi ezek beépítését a mindennapos intézményi működésbe. 

A partnerekkel való együttműködés és a közös értékek tisztázása lehetővé teszi, hogy az 

intézmény meghatározza szakmai működésének kereteit, azt a követelmény és feltételrendszert, 

amely mindenki számára megszabott, de amely keretek között a pedagógus szakmai 

autonómiája érvényesülhet.  

A közös felelősség és az egyéni szakmai szabadság egyensúlya az intézmény kiszámítható 

működésének alapja. 

 

II.1. Minőségpolitikai nyilatkozat 

 

Intézményünk dolgozóinak, alkalmazottainak célunk, hogy olyan minőségirányítási rendszert 

hozzunk létre, és működtessünk, mely kiterjed az intézmény mindazon folyamataira, melyek 

befolyásolják az oktató-nevelő tevékenységet. 

 

Az intézmény működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges dokumentumokat – mint a 

pedagógiai program, éves munkatervek, minőségpolitikai nyilatkozat – a külső és belső 

jogrendszer, szabályozók előírásainak betartásával hozzuk létre. 

 

Járatlan utakon járunk. Nincs az oktatás egész területére egy az egyben alkalmazható 

minőségbiztosítási rendszer, bevált módszer, ezzel kapcsolatos hosszú távú tapasztalat. Nem 

lehet és nem is szabad az iparban, vagy más országokban alkalmazott módszereket közvetlen 

módon átvenni! Minden intézménynek a saját egyedi körülményei között érvényesíthető 

eljárásrendet kell kialakítania és követnie, melynek folyamatos ellenőrzését és 

továbbfejlesztését a mindennapos tevékenységei közé be kell építeni. Ez segíti, szolgálja az 

intézmény minőségi munkáját, a széles társadalmi rétegek által keresett és igénybe vett szakmai 

képzés továbbiakban is magas színvonalú gyakorlását. 

 

Intézményünk az Európai Uniós csatlakozást követően, a modern kor elvárásainak és 

követelményeinek megfelelően, tevékenysége során a meglévő lehetőségeket kihasználva úgy 

szándékozik végezni munkáját, hogy a minőségfejlesztés gondolata, mozzanata, eredménye 

folyamatosan jelen legyen az általa nyújtott szolgáltatásban, ezáltal megfeleljen a fenntartó 

Csongrád Megyei Önkormányzat és a gazdasági-társadalmi környezet által megfogalmazott 

elvárásoknak.  

 

 

 

 

 

II.2. A fenntartói minőségpolitika intézményünkre vonatkozó része 

 

Csongrád Megye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata, fenntartói 

minőségirányítási programja (ÖMIP) határozza meg intézményünk minőségirányítási 

programját. 

Kivonat a Csongrád megye Önkormányzatának Minőségirányítási Programjából: 
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Az erdészeti képzésben országosan a legnagyobb múlttal és hagyománnyal rendelkező 

intézmény a képzés szolgálatában, a korábbiakban megvalósított pedagógiai értékeit a 

szakközépiskolai képzésben örökítse tovább. 

Az intézmény tárgyi feltételeinek javításában jelentős eredményeket felmutató pályázati és más 

külső erőforrás-bevonó tevékenység a továbbiakban is szolgálja a képzés infrastruktúrájának 

javítását. 

Az intézmény őrizze meg a szakmai tanulmányi versenyeken elért eredményességét.  

Az intézmény pedagógiai programja(i) hatékonyabb megvalósításával csökkentse a képzésből 

kimaradók számát, javítsa a beiratkozottak és a végzettek arányát. 

Az iskola biztosítsa a törvényesség érvényesülését, és az eredményes szakmai-pedagógiai 

munkavégzést. 

 

II.3. Pedagógiai (minőség) céljaink 

 

Intézményünkben, mint állami szolgáltatást ellátó oktatási intézményben folyó nevelés és 

oktatás célját, az országos és a helyi társadalmi-gazdasági igények, valamint az iskolafenntartó, 

a Csongrád Megyei Önkormányzat által meghatározott feladatok és a Megyei 

Közoktatásfejlesztési Tervben leírtak együttesen határozzák meg. 

 

Az iskola alapfeladatait az alapító okiratban az iskolafenntartó fogalmazza meg. Ez 

meghatározza az intézet fejlesztésének fő irányait, profilunkat, tevékenységünknek azt a részét, 

amelynek finanszírozásáért a fenntartó kötelezettséget vállal. 

 

Az iskolánkban folyó oktató-nevelő tevékenység céljait elsősorban az oktatni kívánt 

szakképesítések határozzák meg. 

 

A következőkben, a nevelőtestület által fontosnak tartott célok elérését segítő alapelvek 

felsorolása következik: 

 

ALAPELVEK 

 

Nevelési alapelvek:  

 Motiváció elve. 

 Komplexitás elve. 

 Egyenrangúság elve. 

 Tapasztalatszerzés elve. 

 Következetesség elve. 

 Koncentráció elve. 

 

 

Didaktikai alapelvek: 

 A gyermekek mindenek felett álló érdeke.  

 Rendszeresség és fokozatosság elve. 

 Tudatosság és szakszerűség elve. 

 Életkori sajátosságok figyelembevételének elve. 

 Személyes tapasztalatszerzés és tanulói öntevékenység elve. 

 Azonos életkorú gyermekek különbözőségének elve. 

 Konkrétumok és absztrakciók egységének elve. 

 Hátrányos megkülönböztetés tilalma.  

 Vallási-világnézeti semlegesség. 

 Erkölcsösség, lelkiismereti és vallási szabadság. 

 Felelősség. 
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Az alapelvek megvalósulásának színterei: 

- Munkára nevelés 

- A kulturális alapkészségek elsajátítása 

- Személyiségfejlesztés 

- Egészséges életmódra nevelés 

- Családi életre nevelés 

- Indulási hátrányok csökkentése 

- Környezeti nevelés 

- Testi nevelés 

- Hazafias nevelés 

- Hagyományápolás 

- Tanulási készségek kialakítása 

- Szociális ellátás 

- Kreativitás fejlesztése 

- Értékközvetítés 

- Tehetségfejlesztés 

- Szabadidő-szervezés 

- Munkaerőpiaci igényeknek való megfelelés 

- Kommunikáció megtanítása magyar és idegen nyelven 

- Manuális képességek fejlesztése 

 

Munkaerő racionalizálással, minőségfejlesztéssel az országos és helyi gazdasági-társadalmi 

igényeknek történő egyre jobb megfelelés érdekében céljaink között az alábbi részletesen 

meghatározott feladatok megoldása szerepel: 

- Pedagógus továbbképzési lehetőségek bővítése, belső, intézményi továbbképzések  

szervezése 

- Könyvtárfejlesztés, szakirodalmi, szépirodalmi és ismeretterjesztő irodalmi téren  

egyaránt 

- Ifjúságvédelmi tevékenység fejlesztése, személyiségfejlesztő foglalkozások  

osztályfőnöki munkába építése 

- Diákönkormányzat bevonása az étlaptervezet összeállításába 

- A gyakorlati oktatás előtérbe helyezése 

- A gyakorlati foglalkozások módszertani szervezése 

- A tanulók jobb motiválása a gyakorlati foglalkozásokon 

- Új szakmai gyakorlati szakkörök indítása, az igényt indokoló igényfelmérést követően 

- Ismeretterjesztő előadások, színházlátogatások, műsoros est szervezése 

- Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon a színvonal emelése 

- Diákonként, tantárgyanként havonta legalább egy érdemjegy szülessen  

- 9. 10. és 11. évfolyam végén a fontosabb tantárgyakból tudásszint felmérő teszt  

megíratása 

- A követelményszintek emelése 

- Eszközökkel, energiával, üzemanyaggal való takarékosabb bánásmód elérése 

- A szabad szilencium járandóságának havonkénti felülvizsgálata 

- A csoportfoglalkozások programjának tervezése, megvalósítása 

- A dohányzás, az alkoholfogyasztás és a droggal való kapcsolatok visszaszorítása 

- A felsőbb évesek agresszivitásának visszaszorítása 

- Szabadidős programok szervezése 

- Az egyes munkaközösségek aktívabb részvételének elérése az oktató-nevelő munkában 

- A fegyelmi helyzet javítása 

- Iskolarendszeren kívüli tanfolyamok szervezése 

- Tanulói vétségek egységes kezelése 

- A továbbképzési terv átdolgozása az iskola képzési profiljához és az iskolával szemben  
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megváltozott követelményekhez igazítva 

- Határidők betartása 

- Javítani kell a problémameglátó és megoldáskereső hozzáálláson 

- Tantermek dekorálása 

- Kollégiumi szobák szigorúbb ellenőrzése 

- Egymás munkájának segítése és megbecsülése 

- Rend, tisztaság, fegyelem egységes megkövetelése, pontosság betartása és betartatása 

- Az ellenőrzések és értékelések tervszerűvé és rendszeressé tétele minden szinten 

- Hiányzások csökkentése 

- Új pedagógiai program és helyi tanterv kidolgozása 

- Rajzkészségek fejlesztése a virágkötő-berendező szakmában 

- Osztályfőnöki, tanári-oktatói adminisztráció javítása 

- Iskolai szintű nyári táborok szervezése. 

-    „Tanulási kedv” növelése. 

-     Az iskola tanulmányi átlagának javítása. 

-    Több sikeres felvételiző bejuttatása a felsőoktatásba. 

 

II.4. Szervezeti (minőség) céljaink 

 

Intézményünk szervezeti felépítését elsősorban a ráháruló ellátandó feladatok szabják meg.  

 

ALAPELVEK 

 Hatékonyság. 

 

ÉRTÉKEK 

 Stabilitás, szakértelem, precizitás. 

 Következetesség. 

 Ellenőrizhetőség. 

 Folyamatosság. 

 Választhatóság. 

 Hozzáférhetőség. 

 Áttekinthetőség. 

 Dinamika. 

 Érzékenység. 

 Felelősség. 

CÉL  

 Hatékonyság fokozása. 

 Partnereknek való megfelelés:  

 információ, kommunikáció (információhoz való hozzáférés, kommunikációs rendszer,  

rendszeres tájékoztatás, idegen nyelven van-e lehetőség informálódni), 

 megbízhatóság (feladatok időben, következetesen, pontosan valósulnak-e meg), 

 szakértelem, kompetencia (megfelelő végzettségek, továbbképzés, önfejlesztés), 

 hozzáférhetőség, hozzájutás (mindenki hozzáférhet a szolgáltatásokhoz), 

 panaszkezelés (eljárási rendszere, munkatársak hogy kezelik, jogok), 

 kézzelfogható tényezők (épületek, berendezések állaga, tisztasága), 

 érzékenység, felelősségtudat (speciális igények, partneri igénymérés, hibák kijavítása,  

dinamikus-e a testület), 

 bevonódás, figyelmesség (alternatívák vannak-e, fogyasztó befolyásolhatja-e), 

 a fogyasztó (szülő, tanuló) helyzete, személyes ismerete (döntésben benne van-e, 

tanácsadás van-e, osztályfőnök ismeri a szülőket arcról). 
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FELADAT 

 Mindenki törekedjék a céloknak megfelelő minőségű feladatellátásra. 

 A szakmai munka rendszeres külső és belső ellenőrzése. 
 

ESZKÖZÖK 

 Konkretizálni az egyéni feladatokat. 

 Kommunikációs rendszerfejlesztés. 

 Szélesebb bevonása a pedagógusoknak és a partnereinknek a feladatok kivitelezési  

rendszerébe. 

 Anyagi háttér megerősítése, a pályázati rendszer hatékonyabb kihasználása. 

 Többrétű, segítő jellegű ellenőrzés, végső esetben szankcionálás. 

 

Az iskolával szervezetileg szerves egységet alkotó kollégium feladata megteremteni a nyugodt 

hátteret, a pihentető megújulási feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához. Humánus 

légkörben folyó neveléssel az iskolai tanulmányok, a személyiségfejlesztés segítése, a tehetség 

kibontakoztatása. A sportolás, a művelődés, az önképzés lehetőségeinek biztosítása. Az 

önállóság, a felelősségtudat kialakítása, fejlesztése. 

A tanulók nevelése, jellemformálása az alapműveltséget adó szakaszban, a szakképzettséget adó 

szakaszban és a kollégiumban egyaránt folyik. 

Az iskola valamennyi tanulója számára gyakorlóhelyet biztosít. Gyakorlati lehetőségek nem 

csak az iskola tanműhelyeiben (erdészeti, virágkötő-berendező), hanem parkjában, 

gyakorlókertjében, és tanulmányi erdejében egyaránt adottak. 

 

Az iskola szervezeti felépítése: 

1. alapműveltséget megalapozó szakasz 

2. szakmai elméleti képzés 

3. szakmai gyakorlati képzés 

4. kollégium 

5. tanerdő 

6. szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttképzés 

7. szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszeren kívüli felnőttképzés 

8. szakközépiskolai képzés, érettségire fölkészítés 

9. gimnáziumi képzés, érettségire felkészítés 

10. egyéb, alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás 

Az intézmény irányítását a Csongrád Megyei Közgyűlés által kinevezett igazgató végzi. 

Munkáját segíti az Igazgató Tanács, a tagintézmény vezető, vezetőség, melynek tagjai az 

igazgatóhelyettes, a gyakorlati oktatásvezető, a kollégiumvezető, a gazdasági vezető, és a 

gyakorlóhely vezető. Az intézmény működését segítik még a Közalkalmazotti Tanács, az 

Iskolaszék, a Diákönkormányzat, a Nevelőtestület, az azon belül működő Szakmai 

Munkaközösségek, a Minőségbiztosítási Munkacsoport. 

 

 

 

 

Az anyaintézmény vezetési szerkezete 

 

 

 

 

Közalkalmazotti Tanács 

Szülői Közösség 

Diákönkormányzat 
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         Igazgató              

 

Igazgatóhelyettes Gazd. vez. Kollégiumvezető Gyakorlati oktatásvezető  

  

Gyakorlóhely vezető  Minőség irányítási mk. 

 

Elméleti tanárok   Kollégiumi nevelők  Szakoktatók 

  

 

Iskolatitkár   Gazd. üi.   Élelmezés vez. Műhelyfőnök 

  

Adminisztrátor           Porta  Konyhai dolgozók Karbantartók 

    

Gk. vezetők 

    

                                   

                                      Takarítók 

 

Igazgató Tanács 
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A tagintézmény vezetési szerkezete 

 

Közalkalmazotti Tanács 

Szakszervezet 

Szülői Közösség 

Diákönkormányzat 
 

 

 

 

                   IGAZGATÓ                        Igazgató Tanács                

 

 

 

 

           kollégiumvezető        tagintézmény-vezető          Titkárság           

 

 

 

 

             munkaközösség-vezetők        gondnok     élelmezésvezető             

                                                                                                                                                         

     

 

 

 

 

     kollégiumi nevelők      tanárok     takarítók               konyhai dolgozók            pénztáros 

         karbantartó                                      könyvelő                            

             portás 

                sofőr 

 

 
 

 

 

 

Az iskola valamennyi dolgozója a munkakörére készített munkaköri leírás alapján végzi 

munkáját. 

Az intézményi minőségirányítási rendszerben működteti az anyaintézmény Mérési Értékelési 

Munkaközösségét és a tagintézmény  Minőségirányítási  munkaközösségét, amelyek a 

következő szempontok alapján végzik munkájukat: 

- Az iskolában létrehozandó minőségirányítási program kialakítását és koordinálását 

munkacsoport végzi, de a konkrét feladatok végrehajtásában, a maga területén, az intézet 

valamennyi dolgozója, tanulója részt vesz. 

- A munkacsoport a minőségirányítási feladatok megvalósítása, a minőségi munkavégzés 

fejlesztése érdekében jön létre. 

- A munkacsoport négy főből áll, tagjait az igazgató jelölése alapján, a tantestület 

jóváhagyásával választják. A munkacsoport tagja lehet bárki, aki az intézménnyel 

közalkalmazotti jogviszonyban áll. 

- A csoport munkáját egy választott vezető irányítja. 

- A vezető feladata a csoport megbeszéléseinek összehívása, munkájának koordinálása, 

munkatervének elfogadtatása. 

Mellérendelt viszony 

Alá-fölérendelt viszony 
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- A csoport döntéseit konszenzussal hozza, szükség esetén szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel, szavazategyenlőség esetén a csoport vezetőjének szava dönt. 

- A csoport tagja a munkatervben meghatározott időközönként tartanak megbeszélést, 

beszámolnak egymásnak az elvégzett tevékenységeikről, kiosztják egymás között a 

következő időszak feladatait. 

- A csoport, munkájáról rendszeresen tájékoztatja az alkalmazotti közösséget, valamint az 

iskola partnereit. 

 

III. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 
 

III.1. Az intézményben folyó tervezőmunka szintjei 

 

1. Hosszú távú tervek:  

 Intézményi minőségirányítási program. 

 

2. Középtávú tervek:  

 Pedagógiai program:  

o Nevelési program,  

o Helyi tanterv.  

 Szervezeti és működési szabályzat.  

 Házirend.  

 Továbbképzési program.  

 Minőségfejlesztési intézkedési terv. 

 

3. Rövid távú tervek:  

 Éves munkatervek (intézményi éves munkaterv, munkaközösségek és iskolai 

szervezeteink éves munkatervei, havi intézményi munkatervek, eseményenkénti 

munkatervek). 

 Költségvetés. 

 Feladatellátási terv.  

 Beiskolázási terv. 

 Belső ellenőrzési terv. 

 Munkaközösségek munkatervei.  

 Tantárgyak tanmenetei.  

 Egy-egy adott feladatra, tevékenységre vonatkozó tervek. 

 

Stratégiai tervezés 

 Egy tanévnél hosszabb időre szól. 

 A fenntartó elvárásaihoz mérten az igazgató és/vagy a nevelőtestület végzi. 

 IMIP, Pedagógiai program, SZMSZ, Házirendek, Beiskolázási terv. 

 

Munkatervi tervezések 

 Egy tanévre szól. 

 Munkatervek.  

 Tanmenet, foglalkozási terv, tanórán kívüli foglalkozások terve.  

 Tantárgyfelosztás, órarend, tanórán kívüli foglalkozások rendje. 

 

III.2. Az ellenőrzés fogalma, feladata, célja 
 

Fogalma: 

1. Ellenőrzés: az intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a nevelési, 
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illetve a Pedagógiai program alapján. 

2. Az ellenőrzés azt vizsgálja, ahogy az intézmény működése megfelel, vagy nem felel meg a 

jogszabályok, illetve a belső szabályzatok előírásainak.  

 

Feladata: 

 adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó tevékenységekről, illetve a 

tevékenységek által elért eredményekről (hatékonyság elősegítése). 

 

Célja: 

 segítő jellegű legyen, 

 és a feltárt adatok, tények alapján olyan intézkedéseket lehessen hozni, amelyekkel az 

elvégzett munkák magasabb szinten kerülnek ellátásra, illetve az esetleges hibák, 

problémák kijavíthatóak. 
Ehhez azonban az ellenőrzés eredményeit elemezni kell, és ezt a folyamatot nevezzük 

értékelésnek. 

 

A szakmai munka ellenőrzése lehet külső (megyei önkormányzat, országos felmérés, külső 

szakértő) és lehet belső ellenőrzés. A külső ellenőrzés esetén a teendőnk minden kért információ 

biztosítása illetve az ellenőrzés eredményeinek ismeretében a hatékonyság javítása. 

A belső szakmai ellenőrzés, mérés, majd értékelés csak akkor lesz átfogó és hatékony: 

 ha minden kapcsolódási pontot és kimenetet érint,  

 ha rendszeres,  

 ha hierarchikusan egymásra épül, 

 megfelelően dokumentált, 

 mindig követi visszacsatolás, beavatkozás. 

 

Az intézményben folyó belső ellenőrzés  

 

A belső ellenőrzés feladatai, a belső ellenőrzési terv 

 

Az ellenőrzés 

 

 biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában és 

egyéb belső szabályzataiban előírt) működését; 

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát; 

 segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését; 

 az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről; 

 feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és jogi 

előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt, 

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos belső 

és külső értékelések elkészítéséhez. 

Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, 

illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési 

terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős. 

 

A dolgozók ellenőrzésének általános szempontjai 

 

1. Minden dolgozóra vonatkozóan: 

 a munkafegyelem megtartása, 

 a munkaidő kihasználása, 

 a munkakörhöz tartozó feladatok elvégzése és annak színvonala,  
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 a munka-, a tűz- és a vagyonbiztonság előírásainak betartása, 

 a leltár rendje. 

2. Pedagógusokra vonatkozóan: 

 a szakmai munka színvonala, 

 a munkatervben meghatározott feladatok elvégzése, 

 a tanulói házirend betartatása a tanulókkal, 

 tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása és adminisztrációja, 

 tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, 

 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

 a tanügyi adminisztráció pontossága, beadott dokumentumok minősége, határidők 

betartása, 

 nevelői ügyelet ellátása, 

 kapcsolattartás a szülőkkel. 

3. Ügyviteli dolgozókra vonatkozóan: 

 közalkalmazotti nyilvántartás vezetése, 

 tanuló-nyilvántartás vezetése, 

 irattári rend. 

4. Gazdasági dolgozókra vonatkozóan: 

 a takarékos gazdálkodás, 

 a gazdálkodási és pénzügyi feladatok előírásszerű ellátása, 

 analitikus nyilvántartások vezetése, 

 leltár előkészítése, értékelése. 

5. Konyhai dolgozókra vonatkozóan: 

 az étkező és a konyha rendje, tisztasága, 

 a tanulói étkeztetés, a tálalás kulturáltsága. 

6. Takarítókra vonatkozóan: 

 az iskola tisztasága, 

 az épületek és udvarok általános tisztasága, rendje, 

 az épületek előtti járdák tisztasága.  

7. Karbantartókra vonatkozóan: 

 az épületek, berendezések állapota, 

 az épületek és udvarok általános tisztasága, rendje, 

 karbantartási, javítási munkák minősége. 

 

III.3. A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben 

 

Az intézményvezetés a minőség iránti elkötelezettségét az alábbiak biztosításával nyilvánítja ki: 

 

III.3.1. Jogi követelmények 

 

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

különböző szintű rendeletek a fenntartó, illetve az intézmény belső szabályzói – minden 

munkatárs számára hozzáférhetőek legyenek, azokat mindenki ismerje és betartsa. 

Az erre vonatkozó szabályokat a Dokumentumok kezelése című fejezet tartalmazza. 

A jogi követelmények betartását a vezetői ellenőrzésekkel támogatja az iskolavezetés. 

 

III.3.2. Stratégiai tervezés 

 

Az intézményvezetés gondoskodik a stratégiai tervezési folyamat szabályozásáról. A stratégiai 

tervezési folyamat leírja az intézmény működését hosszú távon meghatározó dokumentumok 

elkészítésének rendjét, tartalmát, valamint az egyes dokumentumok egymáshoz való viszonyát. 
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Ebbe a körbe tartozik: 

- az intézmény hosszú távra szóló küldetésnyilatkozata, 

- a partneri igények felmérése alapján a nevelőtestület által elkészített pedagógiai, illetve 

nevelési program, 

- az intézmény minőségpolitikáját meghatározó dokumentum (IMIP) 

- az intézményvezetői pályázat stratégiai vállalásai, és az 

- ezeket valóra váltó éves munkatervek, valamint az ezekben megjelenő és mérhető 

minőségi célok. 

Az intézményvezetésnek további feladata még az intézményi stratégia és a célok szervezeten 

belüli megismertetése. 

 

III.3.3. Az intézmény belső működési rendjének biztosítása 

 

Az intézmény belső működési rendjének szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat, 

valamint annak mellékletei együttesen tartalmazzák. 

Az iskolai minőségirányítási rendszer működtetése minőségügyi munkaközösség keretében 

történik. A munkaközösség vezetőt az iskola igazgatója bízza meg az iskola vezetés 

véleményének a kikérésével. A minőségügyi munkaközösség vezető szervezeti hierarchiában 

elfoglalt helyét az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A minőségügyi 

munkaközösség vezető feladatait az Intézményi Minőségirányítási Programban, valamint az 

igazgató által a személyére készített munkaköri leírása alapján végzi. 

Az iskola működését szabályozó belső dokumentumok alkotják a minőségirányítási rendszer 

dokumentációját. Ez a következő elemekből épül fel: 

- Alapító Okirat 

- Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei 

- Pedagógiai Program és mellékletei 

- Szakmai program és mellékletei 

- Helyi Tanterv 

- Önkormányzati Minőségirányítási Program 

- Intézményi Minőségirányítási Program 

A minőségirányítási dokumentációt elektronikus formában tároljuk. A tárolást úgy kell 

biztosítani, hogy minden kolléga számára elérhető legyen, valamint az elérhetőséggel egy 

időben véleményét átadhassa a minőségügyi munkaközösség vezetőnek, aki a beérkezett 

javaslatokat a munkaközösség tagjaival megvitatja, és ha indokolt, a módosítást kezdeményezi. 

Az elektronikus dokumentációk egy példányban kinyomtatásra kerülnek, melyen a nyomtatás 

dátuma mindig legyen feltüntetve. A papíralapú dokumentáció irattárban kerül elhelyezésre. 

 

III.3.4. A vezetői ellenőrzés  

 

Az iskola vezetése meghatározza és nyilvánossá teszi az intézmény működésével, 

folyamatainak ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket. Ezek a hatáskörök az intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzatában kerültek megfogalmazásra. 

Így meghatározásra kerülnek azok a területek, amelyeket az ellenőrzés során az 

intézményvezetés vizsgál, és ehhez a szükséges módszereket is megadja. 

Rendkívül fontos a folyamat során egyértelművé tenni, hogy az egyes folyamatok mely 

szakaszait kívánja a vezető személyesen ellenőrizni, illetve melyet delegáltja útján. 

Ugyancsak meg kell határozni azt is, hogy mely területeken kerül sor a véletlenszerű 

ellenőrzésekre. 

A vezetői ellenőrzésekről feljegyzés, esetenként jegyzőkönyv készül. Mindig sor kerül az 

ellenőrzött személy jelenlétében az ellenőrzés tárgyára vonatkozó záró megbeszélésre, a 

lehetséges javítási lehetőségek feltárására. 

Az iskola vezetője az ellenőrzési tapasztalatok alapján meghatározza a vezetői ellenőrzés során 

nyert információk felhasználási módját, valamint az ellenőrzést követő beavatkozás lépéseit. 
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III.3.5. Az intézmény működésének értékelése 

 

Az intézmény vezetése meghatározott időszakonként és meghatározott szempontok alapján 

megvizsgálja az intézmény működésének gyakorlatát a folyamatos alkalmasság, a 

szabályozásnak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és hatékonyság biztosítása 

érdekében. Minderről időszakos beszámolókat, értékeléseket készít, és biztosítja az ezek 

feldolgozásához szükséges fórumokat. Az időszakos beszámolókat félévente készíti el. A 

félévente elkészített értékelések feladata annak a vizsgálata, hogy az intézmény, illetve egyes 

folyamatai milyen hatékonysággal működnek, felmerült-e igény az intézményi működés 

módosítására. 

Az intézmény értékelését a fenntartó Önkormányzati Minőségirányítási Programjában 

foglaltakhoz igazodóan évente egy alkalommal az intézményvezető nyilvánosságra hozza. 

A beszámolót, értékelést megküldi a fenntartónak, valamint a közvetlen partnereket szóban 

tájékoztatja. 

A vezetői átvizsgálásnak az alábbi területekre is ki kell terjedni: 

- Vezetői ellenőrzések 

- Belső auditok 

- Partneri visszajelzések 

- Az indikátorrendszer mutatóinak értékei 

- Az első és a második félév értékelése 

- Helyesbítő, megelőző, fejlesztő tevékenységek 

- A korábbi értékelő beszámolók során elhangzott intézkedések megvalósulásának vizsgálata 

- Az esetlegesen megváltozott körülmények számbavétele 

- A minőségfejlesztési munka eredményei. 

 

III.3.6. Az intézmény működésének javítása, fejlesztése 

 

Az intézmény vezetése az intézményt érintő külső és belső mérések, valamint belső értékelések 

tapasztalatainak összegzése alapján határozza meg azokat a javítandó, fejlesztendő folyamatokat 

és területeket, amelyek esetében vezetői beavatkozásra van szükség 

A korrekció, illetve a vezetés megelőző döntéseinek a célja a hiányosságok csökkentése, a hibák 

kiküszöbölése, illetve újbóli előfordulásuk megakadályozása. Ezért szükséges, hogy az 

intézményvezetés biztosítsa az intézményen belül a folyamatos fejlesztés eszközrendszerét. 

 

III. 4.  Az intézmény értékelése 

 

Az iskolát fenntartó Csongrád Megyei Közgyűlés az Önkormányzati Minőségirányítási 

Programjában meghatározta azokat a szempontokat, amelyek alapján a nyilvánosságra hozandó, 

tanévenkénti értékelést az intézményvezetőnek el kell végezni. Ezek a következők: 

Az intézményvezetői beszámoló szempontjai 

 

Az intézmény környezete, partnerek 

- Az intézmény közvetlen társadalmi környezete, a település, a helyi társadalom és az 

iskolafenntartó jellemzői.  

- A tanulók és szülők társadalmi-gazdasági jellemzői. 

- Az iskolába belépő gyermekek, tanulók felkészültsége. 

- Speciális csoportok a gyermekek, tanulók között. 

 

Az anyagi feltételek 

- Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek. 

- Egy tanulóra jutó költségek. 
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- Hatékonyságmutatók, egy pedagógusra jutó tanulók, tanulócsoportok száma, nagysága. 

- A gazdálkodás ésszerűsége. 

- Saját bevételek lehetőségei. 

- Az épület és a környezet fizikai állapota. 

- A tanulást segítő eszközök állapota és hiánya. 

- A sport- és szabadidős foglalkozáshoz szükséges eszközök állapota és hiánya. 

 

Szervezeti - vezetési jellemzők 

- A vezetés filozófiája, érvényesíteni szándékozott stílusa, minősége. 

- A belső erőforrások elosztása. 

- A belső értékelési (minőséget biztosító) technikák. 

- A vezetői munka és felelősség-megosztás. 

- A pedagógiai munka belső ellenőrzésének szabályozása és gyakorlati megvalósítása. 

- A belső ellenőrzés tapasztalatainak következményei. 

- A belső ellenőrzés dokumentálása. 

- A belső információk áramlása. 

- Az innováció támogatása. 

- A tanulók aktivitása a szervezetben. 

- A pedagógusok és a tanulók közötti kapcsolatok. 

- Az intézmény alkotói, tevékenységi légköre. 

- A vezetői elismerések rendszere és a tárgyidőszakra jellemző tevékenység. 

- A vezetői elmarasztalások rendszere és a tárgyidőszakra vonatkozó tevékenység. 

- A pályázati tevékenység lehetősége és eredményessége. 

- Önértékelés eljárásrendjének tanévi tapasztalatai, az arra foganatosított intézkedések, 

különös tekintettel a fenntartói minőségpolitikában meghatározott intézményi feladatok 

teljesítésének kvantitatív mutatóra. 

 

A személyi feltételek alakulása 

- A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége. 

- Az új pedagógusok alkalmazásának módja, szempontjai. 

- A pedagógusok javadalmazása, a minőségi munka értékelése. 

- A pedagógusok továbbképzése, önképzésének támogatása. 

- A pedagógusok által kezdeményezett innovációk elbírálása és sorsa. 

- Az alkotó (szaktudomány, tankönyv, tanterv, stb.) pedagógusok tevékenysége. 

- Az oktatást segítő személyzet. 

 

Tantervi programok, taneszközök, tevékenységek 

- Az alkalmazott tantervi programok jellemzői és előnyei, hátrányai. 

- A tantervi programok karbantartása. 

- Az alkalmazott tankönyvek és tanulmányi segédletek jellemzői. 

- A tanítást segítő eszközök használata. 

- A tanórán kívüli tevékenységformák és azok hatékonysága. 

- A hátrányos helyzetű tanulók segítésének eszközei, módszerei. 

- Differenciálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás a tanításban, nevelésben. 

- A környezetvédelmi-, és az egészségügyi nevelés helyzete, eredményei. 

- Iskolaközi programokban való részvétel és eredményesség. 

 

Tanulói teljesítmények, a tanulók neveltség szintje 

- A tanulói minősítés (érdemjegyek) szabályozottsága és a szabályok érvényesülése. 

- A tanulói osztályzatok és vizsgaeredmények véleményezése. 

- A tanulói csoportok fejlődésének összegzése. 
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- A tantárgyi teljesítmények eredményei. 

- Felvételi, továbbhaladás, végzettség, továbbtanulás. 

- Az évismétlések, lemorzsolódások okai, adatai. 

- A tanulmányi és sportversenyeken való részvétel és eredményesség. 

- A tanulmányi teljesítmények elismerése. 

- Fegyelmi problémák, deviancia. 

- A nevelési célok megközelítésének helyzete, neveltségi szintmérés eredményei. 

 

A törvényes, jogszerű működés helyzete 

- A közoktatási törvényben előírt alapvető és kötelező belső szabályzatok megléte, 

jogszerűsége és összhangja a napi gyakorlattal. (SZMSZ és mellékletei, pedagógiai 

program, intézményi minőségirányítási program, házirend, munkatervek, 

nyilvántartások, adatszolgáltatás, belső adminisztráció, stb.) 

- Kapcsolat az iskolafenntartóval, az önkormányzati döntések megvalósítása. 

 

III. 5. A minőségirányítási rendszer működtetése 

 

A minőségirányítási munkaközösség vezetőjét az igazgató bízza meg az iskola vezetőségének a 

véleménye alapján. 

 

III.5.1. A minőségirányítási munkaközösség vezető feladata: 

 

Rendszeresen beszámol az iskolavezetésnek az intézményi minőségirányítási munkákról. 

Felelősségébe tartozik a minőségüggyel kapcsolatos tevékenységek, módszerek, eszközök, 

dokumentációk szakmai anyagok értékelése (belső audit). 

Javaslatot tesz a feltárt problémák kezelésére, javítására. Rávilágít a fejlesztési lehetőségekre. 

Gondoskodik a korrekció végrehajtásáról. 

Tevékenységéhez tartozik a minőségügyi kultúra szervezettel való megismertetése, terjesztése, 

valamint a fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek szakmai támogatása. 

Minőségügyi tréningeket, továbbképzéseket szervez. 

Segíti és koordinálja a minőségi és fejlesztő körök munkáját. 

Előkészíti a minőségügyi területet érintő nevelőtestületi döntéseket. 

A minőségügy területén állandóan fejleszti tudását, képességeit, értékelési eszközrendszerét és 

kommunikációs kultúráját. 

 

A minőségügyi irányításból eredő feladatai: 

- A minőségirányítási munkaterv elkészítése. 

- A támogató szervezet kiépítésének segítése. 

- A szükséges képzések megtartása, és az ahhoz szükséges tárgyi feltételek (tanterem 

előkészítése és az audiovizuális eszközök biztosítása) 

- A fejlesztő munkák koordinálása. 

- Az intézkedési tervek végrehajtásának, ellenőrzésének, értékelésének a koordinálása. 

- A nevelőtestület tájékoztatása az elvégzett munkáról. 

- A munkajelentések leadása. 

- Kapcsolattartás az igazgatóval, a fejlesztő munkacsoporttal, a nevelőtestülettel, valamint 

a dolgozói közösséggel. 

 

III.5.2. A minőségügyi munkaközösség feladata: 

 

Az intézményi pedagógiai programban kimunkált és elfogadott célok megvalósításához 

szükséges tevékenységek munkafolyamatba rendezése, és szabályozással a célnak való 

megfelelés elősegítése. 
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Tevékenysége: 

- Elkészítik munkatervüket. 

- Rendszeresen üléseznek. 

- Elkészítik a folyamatleírásokat. 

- Tájékoztatják a nevelőtestületet a munka eredményeiről. 

- Ajánlásokat, javaslatokat dolgoznak ki a döntéshozók részére. 

- A munkacsoport zárójelentését, valamint folyamatszabályozási elképzeléseit az 

intézményvezetés és a nevelőtestület megvitatja, és konszenzusos formában elfogadja. 

 

A minőségügyi munkaközösség munkájának végterméke: 

- Dokumentációs lapok az ülésekről. 

- A folyamatszabályozás leírása. 

- Zárójelentés. 

 

III.5.3. A minőségügyi munkaközösség működésével kapcsolatban az igazgató feladata: 

 

- A rendszer kialakításának, működtetésének a támogatása. 

- A szakmai működési keret biztosítása. 

- Folyamatos tájékozódás. 

- A támogató szervezet biztosítása. 

  

Ezen feladatok ellátásához a feltételeket megteremti. 

 

a., Humánerőforrás terén: 

-  Nyilvános   (a nevelőtestület előtti) megbízás. 

- A feladatok megszabása. 

- Az elvárt kimenet meghatározása. 

- Hatáskör és felelősségi körök meghatározása. 

- A szükséges szakmai fejlesztés biztosítása (képzések, könyvek). 

- A feladatteljesítés határidejének a meghatározása 

- Ösztönző források biztosítása (anyagi és erkölcsi). 

       

 

b., A dologi feltételek terén: 

- Hely biztosítása. 

- Eszközök biztosítása. 

- Anyagok biztosítása. 

          

 

IV. AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS BELSŐ RENDJE 
 

IV.1. Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése 
 

Az Intézményi Minőségfejlesztési Program elsődleges célja az, hogy az intézményi belső 

folyamatok szabályozása, a szervezet működésére hasson. Kellő figyelem fordítódjék az 

intézményre jellemző értékek, emberi kapcsolatokon, együttműködésen alapuló fejlesztésére. 

Az egész minőségrányitási rendszer a partnerkapcsolatokon alapul. A partnerral való 

együttműködés segítségével alakítható ki a minőségrányitási rendszer lényege, a közös 

vállalások, az együttműködés és az ezek megvalósulását biztosító szakmai felelősség. A partneri 

igények és -elégedettség beépítése a mindennapi működésbe előmozdítja az oktatási nevelési 

feladatok pontos meghatározását. 
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A partnerekkel való együttműködés, a közös érdekek és értékek tisztázása lehetővé teszi, hogy 

meghatározzuk szakmai működésűnk kereteit, azt a feltétel- és követelmény rendszert, amely 

mindenki számára megszabott, de amely keretek között az intézmény illetve a tantestület 

szakmai autonómiája érvényesülhet. A közös felelősség és az egyéni szakmai szabadság 

egyensúlya a kiszámítható működés alapfeltétele. A partnerkapcsolatokra épülő 

minőségirányítási rendszer fő feladata ezen egyensúly megteremtése. 

A partneri elvárások, az oktatási nevelési feladatok, az intézménnyel szembeni kihívások 

folyamatosan változnak, melyeknek meg kell felelni. Az Intézményi Minőségfejlesztési 

Program feladata a megújuló elvárások folyamatos figyelemmel kísérése, az azoknak való 

megfelelés. A partnerekkel való rendszeres, ismétlődő kommunikáció során szerzett 

tapasztalatok alapján. A partnerkapcsolatok során szerzett tapasztalatokra épülő 

minőségfejlesztési program csak akkor lehet sikeres, ha az intézményben, a tantestületben, az 

intézményvezetésben már kialakult egy bizonyos partnerközpontú szemlélet. A 

partnerkapcsolatokban valamennyien résztvevők vagyunk, vagy kapcsolattartóként, vagy 

partnerként. A Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi Modellje 

– Partnerközpontú Működés – megvalósítása során számos jól felhasználható tapasztalatot 

gyűjtöttünk. Meghatároztuk, azonosítottuk külső és belső partnereinket, önértékelést végeztünk, 

vizsgáltuk a partneri igényeket és a partneri elégedettséget.  

Az IMIP-ot ennek folytatásaként kezeljük. Ha a partnereinkkel őszinte, nyílt kommunikációt 

tudunk megvalósítani, segítségükkel pontosan tudjuk munkánkat tervezni, időben tudunk az 

oktató- nevelő munkánkban korrekciót végrehajtani. A MIP irányítása, menedzselése, 

koordinálása, a partnerkapcsolatok építése a kommunikáció megteremtése az erre a feladatra 

létrehozott minőségfejlesztési csoport feladata. A team az intézményvezetővel közvetlen 

munkakapcsolatot tart fenn. 

A partnerazonosítási folyamat eredményeként az alábbi partnereket vonjuk be a 

minőségfejlesztési programunkba. 

 

IV.1.1. Közvetlen partnerek: a nevelési oktatási folyamat elsődleges szereplői.  

 

Ezek a következők: 

- Alkalmazottak 

Ide tartoznak az intézmény pedagógus és nem pedagógus munkavállalói, azaz, mindazok, akik 

az iskolával határozott idejű, vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban vannak. Az 

alkalmazottak személyükben vesznek részt az azonosítási folyamatban. 

- Tanulók 

Azonosított tanulók közé tartoznak mindazok, akik a felmérés időpontjában az iskolával tanulói 

jogviszonyban állnak. A tanulók személyükben vesznek részt az azonosítási folyamatban. 

- Szülők 

 Az azonosításban, a felmérés időpontjában az iskolával tanulói jogviszonyban álló diák szülője, 

gondviselője, törvényes képviselője vesz részt, mégpedig tanulónként egy fővel. 

 

IV.1.2. Közvetett partnerek az iskolával tulajdonosi, intézményes és/vagy rendszeres 

kapcsolatban lévők, továbbá azok, akik az intézménnyel együttműködési szerződésben állnak, 

és az iskola volt diákjai.  

 

A közvetett partneri körök: 
- Fenntartó 

- Szakmai főhatóságok 

- Szakmai szervezetek 

- Együttműködő oktatási intézmények 

- Támogató gazdálkodó és civil szervezetek 

- Helyi települési önkormányzat 

- Az iskola végzett diákjaiból egy osztály 
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- Településünkön élő, tevékenykedő magánszemélyek, vállalkozók. 

 

Egy partneri körhöz több érdekelt fél (partner) is tartozhat. Az azonosított partnert képviselő 

személyének kiválasztásánál elsősorban az érintett fél vezetője, illetve az iskolával kapcsolatot 

tartó személy megnevezését a melléklet tartalmazza.  

A partnerazonosítási folyamatot minden igényfelmérést megelőzően, de legalább kétévenként el 

kell végezni. Az azonosítás eredményének megfelelően kell jelen szabályzatot módosítani, 

illetve a közvetett partnerek esetében a mellékletet módosítani. 

 
IV.2. Kommunikáció a belső (közvetlen) partnerekkel 

 

Alkalmazottakkal való kommunikáció 

 

Az intézményvezetés kéthetente (illetve szükség szerint) vezetői értekezletet tart melyen 

megbeszélik az elmúlt két hétmunkáját, tapasztalatait és a következő időszak feladatait. A 

vezetői értekezletet az intézmény vezetője irányítja. A pedagógusok felé a vezetőhelyettesek 

továbbítják az információkat (általános igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, 

kollégiumvezető, gyakorlóhely vezető). 

A gazdasági, technikai dolgozókkal való kommunikáció intézményi szintű felelőse a gazdasági 

vezető. A pedagógusok számára tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezletet tartunk. Ezen kívül 

pedagógus továbbképzésre, illetve rendkívüli esetben ülésezik a tantestület. Ezeken határozzuk 

meg az oktató-nevelőmunkára, az intézmény életére vonatkozó legfontosabb tennivalókat. Itt 

kerülnek megvitatásra és elfogadásra a tartalmi munkára vonatkozó legfontosabb 

dokumentumok. Ezekről jegyzőkönyv készül, és abban elemezzük az időarányosan elvégzett 

munkánk eredményességét és megfogalmazzuk a további tennivalókat. Évente legalább két 

alkalommal összdolgozói értekezletet tartunk ahol az intézményvezetés átfogó tájékoztatást ad 

valamennyi dolgozónak az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. E 

fórum összehívását az intézményvezető, a Közalkalmazotti Tanács, illetve a kettő együttesen 

kezdeményezheti. 

 

Diákokkal való kommunikáció 

 

A tanulókkal való kapcsolattartás, kommunikáció alappillére, meghatározó személyisége az 

osztályfőnök. Ő tájékoztatja a diákokat az intézményi elvárásokról, lehetőségekről, 

követelményekről. A nevelőtestület, vagy intézményvezetés diákokat érintő döntéseiről, 

ügyeiről az osztályfőnök ad tájékoztatást. Az osztályfőnök az a pedagógus, akivel a diákok 

megbeszélhetik az osztályt, vagy magukat, családjukat érintő legfontosabb problémáikat. 

Az osztályfőnök az ellenőrző útján értesíti a szülőket szülői értekezlet időpontjáról, büntetésről, 

dicséretről, tanulmányi kirándulásról, iskolai rendezvényekről, a tanuló érdemjegyeiről. Adott 

esetben levélben, telefonon kommunikál a tanulót érintő problémákról. A diákok számára 

további fontos fórum, kommunikációs lehetőség a jól működő Intézményi Diákönkormányzat. 

A DÖK munkáját pedagógus segíti. Munkájukat éves munkaterv szerint végzik. Évente egyszer 

diákközgyűlést tartunk ahol az intézményvezetés és a diákok képviselői találkozhatnak, és ahol 

a diákok által felvetett problémákat nyíltan, őszintén meg lehet beszélni. Tanév végén a DÖK 

értékeli, hogy a munkatervében meghatározott célok hogyan valósultak meg. 

 

A szülők és az intézmény közötti kapcsolattartás 

 

 A kapcsolattartás legfőbb fóruma a szülői értekezlet. Évente szükség esetén de legalább két 

alkalommal tartunk szülői értekezletet. Erre tanévközben, októberben és februárban kerül sor. 

Az első éves tanulók számára a tanévnyitót követően tartunk egy szülői értekezletet. Ez a fórum 

az, ahol legfontosabb megbeszélnivalók: mit adunk a tanulóknak, mit várunk el a tanulóinktól és 
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a szülőktől. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a szülőket tájékoztassuk az intézmény 

gondjairól, fejlesztési elképzeléseiről, a tanév rendjéről, az iskolai és a kollégiumi házirendről. 

Intézményi sajátosságunknak tekintjük, hogy nem jelölünk ki külön fogadónapot, fogadóórát 

sem a vezetőknek, sem az osztályfőnököknek, sem a szaktanároknak. 

Mi nyitott iskola vagyunk, bennünket bármikor fel lehet keresni az esetlegesen felmerülő 

kérdések, problémák megbeszélésére. 

Belső partnereink igény és elégedettségmérésére az intézményi önértékelés elvégzése kapcsán 

kétévenként kerül sor. Formája kérdőív. 

 

IV.3. Kommunikáció a külső partnerekkel 

 

 A külső partnerekkel való kapcsolattartás mind az időbeni, mind pedig személyhez kötést 

illetően nem szabályozható, illetve nem határozható meg egyértelműen. A kapcsolatfelvétele az 

aktuális problémát illetve feladatok felmerülése, megoldása kapcsán történik meg. 

A kommunikáció formái: levelezés, elektronikus levelezés, telefon. 

 

Oktatási és Kulturális Minisztérium 

Régión túlmutató problémakezelés, illetve a minisztérium által kiírt pályázatok kapcsán. 

- Észak-Rajna-Wesztfália tartomány 

- romániai Zsombolya 

Kapcsolattartó: igazgató 

 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Természeti Erőforrások Főosztálya és 

Szakigazgatási Főosztály 

Szakmai pályázatok, szakmai oktatás kérdései. 

Kapcsolattartó: igazgató 

FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet 

Oktatási, képzési kérdések, új szakmák, tantervek és követelmény rendszerek kimunkálása, 

tankönyvírás, vizsgáztatás. 

Szakma Kiváló Tanulója Verseny szervezése, lebonyolítása. 

Kapcsolattartó: igazgató, gazdasági vezető. 

 

Fenntartó (Csongrád Megyei Önkormányzat) 

Költségvetés, a működés egészére vonatkozó dokumentumok, szabályzatok, belső ellenőrzés, 

általános felügyelet. 

Kapcsolattartó: igazgató, gazdasági vezető 

 

Országos Erdészeti Egyesület 

Az erdészeti szakképzés jövője, közép és hosszú távú tervezés. 

Kapcsolattartó: igazgató 

 

Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Erdészeti Igazgatóság 

A tanerdővel kapcsolatos szakmai feladatok, szakmai bemutatók, szakmai  

pályázatok. 

Kapcsolattartó: igazgató, gyakorlóhely vezető. 

 

Agrárkamara 

Szakmai gyakorlati képzés ellenőrzése, szakmai vizsgákban való részvétel. 

Kapcsolattartó: igazgató, gyakorlati oktatásvezető. 

 

Állami Erdészeti Részvénytársaságok 

Tanulmányi kirándulások szervezése, szakképzési támogatások, nyári szakmai gyakorlatok 

megszervezése. 
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Kapcsolattartó: igazgató, gyakorlati oktatásvezető. 

 

Erdészeti Tudományos Intézet 

Tudományos megfigyelésekben, kutatásokban való együttműködés, kutatási eredmények 

megismerése. 

Kapcsolattartó: igazgató, gyakorlóhely vezető. 

 

Fagazdaságok Országos Szövetsége 

         Kapcsolattartó: igazgató 

 

Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 

Pályázatok 

Kapcsolattartó: igazgató 

 

Csongrád Megyei Munkaügyi Központ 

Pályaválasztás, pályakezdés, továbbképzések támogatása, pályázatok. 

Kapcsolattartó: igazgató, igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető. 

 

Oktatási Hivatal Országos Képzési és Vizsgáztatási Központ 

         Dél-alföldi Regionális Igazgatósága 

Pályázatok, tudásszint felmérések lebonyolítása, vizsgáztatási engedélyek, képzési formák 

regisztrációja. 

Kapcsolattartó: igazgató, igazgatóhelyettes. 

Közlekedési Felügyelet 

A mezőgazdasági vontatóvezetésre való felkészítés elméleti és gyakorlati részének felügyelete, 

vizsgáztatás. 

      Kapcsolattartó: igazgató, iskolavezető 

 

Társiskolák 

Az országban működő erdészeti jellegű képzést folytató intézményekkel való szakmai, 

kulturális és sportkapcsolatok.       

Kapcsolattartó: igazgató, igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, kollégiumvezető. 

 

Helyi Önkormányzat 

Intézményünk e településen van közigazgatási szempontból. Infrastrukturális  

feladatok együttes megoldása, faluszépítés, közös kulturális és sportnapok  

szervezése, együttes pályázatok lehetősége, helyi általános iskolával való kapcsolat, közös 

sportcsarnokhasználat. 

Kapcsolattartó: igazgató, igazgatóhelyettes, testnevelő tanár.3. 

 

Végzett diákok 

Osztálytalálkozók szervezése, visszalátogató diákokkal való beszélgetés. 

Kapcsolattartó: osztályfőnökök 

 

 

V. Emberi erőforrás biztosítása és fejlesztése 

 
V.1. Az iskola nevelőtestülete 

 

Az iskola nevelőtestülete 36 fős. 

Ebből elméleti tanár: 11 fő 

Közismereti: 6 fő 
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Szakmai: 5 fő 

Gyakorlati szakoktató: 17 fő 

Kollégiumi nevelő: 9 fő 

 

A pusztamérgesi tagintézmény oktató-nevelő munkáját 16 fő pedagógus végzi 

 Szakos egyetemi végzettséggel rendelkezik           15 fő 

 Főiskolai végzettséggel rendelkezik                         1 fő 

 

A nevelőtestület megoszlása szakmai végzettség szerint: 

Erdőmérnök-tanár: 4 fő 

Agrármérnök-tanár: 3 fő 

Kertészmérnök: 2 fő 

Kereskedelmi üzemmérnök- tanár: 1 fő 

Gépész üzemmérnök: 1 fő 

Gépész technikus szakoktató: 5 fő 

Erdész technikus szakoktató: 3 fő 

Mezőgazdasági technikus-szakoktató: 1 fő 

Közismereti tanár:16 fő 

Főiskolai végzettséggel: 14 fő 

Egyetemi végzettséggel: 14 fő 

Közoktatási vezető: 3 fő 

Pedagógiai értékelési szakértő: 2 fő 

A közismereti tanárok szak és végzettség szerinti megoszlása szerinti megoszlása: 

 

Szak Egyetemi végzettség Főiskolai végzettség 

Magyar nyelv és irodalom 3 fő  

Történelem 1 fő 1 fő 

Matematika 1 fő 1 fő 

Angol nyelv 1 fő 1 fő 

Spanyol nyelv 1 fő  

Biológia 2 fő 1 fő 

Földrajz 2 fő  

Környezetvédelem  4 fő 

Technika  5 fő 

Testnevelés 2 fő  

Informatika 1 fő 1 fő 

 

 

V.2. Alkalmazottak 

 

Az alkalmazottak létszáma: 32 fő 

Ebből: 

 Gazdasági vezető: 1 fő 

 Gazdasági ügyintéző: 1 fő 

 Munkaügyi előadó: 1 fő 

 Pénztáros: 1 fő 

 Élelmezésvezető: 1 fő 

 Iskolatitkár: 1 fő 

 Titkársági adminisztrátor: 1 fő 

 Portás: 2,5 fő 

 Takarító: 6 fő 
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 Konyhai dolgozó: 7,5 fő 

 Épület karbantartó: 2 fő 

 Gépműhelyi karbantartó: 4 fő 

 Tanerdei karbantartó: 1 fő 

 Parkkarbantartó: 1 fő 

 Gépkocsivezető: 1 fő 

 

V.3. Az Intézmény szakmai innovációs tevékenysége  

 

Az iskola az elmúlt évek során nyitottabbá vált a környezet új kihívásaira, az innovációs 

affinitása sokat javult. 

Az iskolavezetés demokratikus elvek szerint működik, szervezettségét az önálló munkavégzés, 

az egymás segítése és a team munkastílus jellemzi. 

 

V.4. Kiválasztási és betanulási rend működtetése 

 

Az iskola a jogszabályok és az intézmény küldetésének, alapértékeinek figyelembevételével 

határozza meg a pedagógus és a nem pedagógus alkalmazottak kiválasztásának szempontjait. 

A pedagógus álláshelyek a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Oktatási Közlönyben 

meghirdetésre kerülnek, és a beérkezett pályázatokat az iskola igazgatója által kiválasztott 

háromfős bizottság átolvassa. Ezt követően kerül sor a pályázók személyes meghallgatására. 

A pályázókat meghallgató bizottság tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettes, valamint a 

kollégiumvezető. A pályázók meghallgatása után a döntésre 10 napon belül kerül sor. 

Az intézmény minden újonnan az intézménybe lépő alkalmazott számára kötelező betanulási 

rendet biztosít. 

Valamennyi új dolgozó számára az első munkában töltött napon sor kerül a munkavédelmi 

oktatásra. A munkavédelmi oktatás megszervezéséért felelős: igazgatóhelyettes. 

Az új dolgozók számára a kötelező betanulási rendet munkakör szerinti megoszlásban az alábbi 

vezetői szintek felelősségi körébe tartoznak. 

 

Munkakör megnevezése Betanításért felelős vezető 

Elmélet /szakmai és közismereti/ pedagógus igazgatóhelyettes 

Gyakorlati szakoktató Gyakorlati oktatásvezető 

Kollégiumi nevelő Kollégiumvezető 

Ügyviteli dolgozó Gazdasági vezető 

Konyhai dolgozó Élelmezésvezető 

Takarító, portás, épület karbantartó Gazdasági vezető 

Gépkarbantartó Gépjármű ügyintéző 

Tanerdei- és parkkarbantartó Tanerdő vezető 

Gépjárművezető Gazdasági vezető 

 

A betanulás és betanítás során biztosítani kell az intézményi hagyományok és a közösen 

elfogadott és képviselt értékek, valamint a biztonságos munkavégzés szabályainak és 

feltételeinek a megteremtését. 

 

V.5. A továbbképzési rendszer működtetése 

 

Az iskola igazgatója a pedagógus alkalmazottai részére elkészíti a 277/1997.(XII.22.) 

Kormányrendelet alapján az öt éves továbbképzési tervet, valamint évente a továbbképzési 

tervhez illeszkedően a benyújtott egyéni igények alapján az éves beiskolázási tervet. 
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Az ötéves továbbképzési tervet, valamint az éves beiskolázási tervet a nevelőtestület 

véleményének kikérése, valamint a nevelőtestületi jóváhagyás után a fenntartó részére az 

igazgató megküldi. 

 

A hétévenkénti továbbképzés – egy vagy több továbbképzés keretében – legalább százhúsz 

tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével 

valósul meg. 

A hétévenkénti továbbképzés teljesíthető: 

- a pedagógus szakvizsga, vagy azzal egyenértékű vizsga letételével 

- munkakör betöltésére jogosító további felsőfokú szakképzettség, második diploma 

megszerzésével 

- gyakorlati képzést végző pedagógus estében szakirányú végzettség és szakképzettség 

mellett az első pedagógus oklevél megszerzésével 

- a nevelő és oktató munkát segítő, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű 

és felsőfokú szakképesítés megszerzésével 

Az intézmény működése során meghatározó a nem pedagógus dolgozók továbbképzésének 

biztosítása. A nem pedagógus munkakörben alkalmazott dolgozók továbbképzésére az iskola 

igazgatója ad engedélyt a gazdasági vezető, valamint a közalkalmazotti tanács elnöke 

véleményének meghallgatása után. A nem pedagógus munkakörben alkalmazott 

közalkalmazottak, amennyiben továbbképzésen szeretnének részt venni, a költségvetés 

tervezésének időpontjáig, azaz a tárgyévet megelőző év október 31-ig nyújthatják be írásbeli 

kérelmüket a továbbképzés helyének, idejének, valamint a továbbképzés költségének 

ismeretében az intézmény igazgatójának címzett kérelem formájában. 

 

Az iskola igazgatója felhívja az intézmény dolgozóinak a figyelmét a pedagógus és nem 

pedagógus munkakörökhöz kötődő továbbképzések kínálta lehetőségekre, valamint a belső 

képzési lehetőségek kihasználására. 

 

V.6. A belső értékelési rendszer működtetése 

 

Az iskola vezetője – partnereivel együttműködve –alakítja ki, és a gyakorlatban működteti az 

intézményben foglalkoztatott pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak munkájának 

értékelési rendjét. Az értékeléshez ki kell dolgozni egy mindenki által ismert 

szempontrendszert, amelynek az intézmény alapdokumentumaira kell támaszkodnia. 

 

V.7. Ösztönző-rendszer működtetése 

 

Az iskola vezetése kialakítja és működteti a pedagógus és nem pedagógus munkakörökben 

alkalmazottak ösztönzésére szolgáló rendszerét, anyagi és erkölcsi elismerésük – jogszabályokra 

épülő – intézményi alapelveit, rendjének szabályozását. 

 

V.8. Egyéb erőforrások biztosítása és hatékony felhasználása 

 

Az iskola vezetője az iskola vezetőségének véleménye alapján – különösen a közép- és hosszú 

távú tervezés során – az induló helyzetet az intézmény lehetőségeivel és képességeivel 

összevetve határozza meg az erőforrások biztosításának prioritásait. Az iskola vezetés 

kötelessége tudatosítani a partnereivel, hogy mindenki felelős a közös vagyon, az infrastruktúra 

megóvásáért, hatékony kihasználásának biztosításáért, a pazarlás megakadályozásáért. 

 

V.9. A gazdasági erőforrások biztosítása 

 



 

 33 

Az iskola igazgatója a gazdasági vezetővel, valamint az egyes szakterületek vezetőivel elkészíti 

a pedagógiai program megvalósításához szükséges gazdasági és pénzügyi tervezést 

(költségvetés-tervezés, pályázatok, külső támogatások feltárása). 

Fontos, hogy az erőforrások biztosítása és hatékony kihasználása érdekében az erőforrások 

felhasználását mérhetővé kell tenni. 

 

V.10. Eszköz, felszerelés, épület biztosítása 

 

Az iskola igazgatója a fenntartóval együttműködve biztosítja az intézmény működéséhez 

szükséges, a beszerzési lehetőségek által biztosítható infrastruktúrát és tárgyi eszközöket. 

Az infrastruktúra és a tárgyi eszközök tervezése és biztosítása a ténylegesen meglévő eszközök 

kihasználtságának a figyelembevételével történik. Ehhez az intézmény Eszközfejlesztési tervét 

folyamatosan aktualizálni kell. 

 

V.11. A munkakörnyezet biztosítása 

 

A megfelelő munkakörnyezet kialakításának és fenntartásának alapja a hatékony működéshez 

szükséges rend, tisztaság, rendszeresség mindennapi biztosítása. Az iskola vezetése 

folyamatosan értékeli e három feltétel teljesülését, ezzel is ösztönözve az intézmény használóit a 

közösen elfogadott értékrend tiszteletben tartására, illetve támogatására. 

 

V.12. Az egészséges és biztonságos munka- és tanulási körülmények biztosítása 

 

Az iskola a kockázatelemzés elkészítése során felméri azokat a veszélyeket (pl. 

eszközhasználat, világítás, közlekedés), amelyek a tanulók, az intézményi dolgozók fizikai 

biztonságát érintik. 

A veszélyek megelőzésére, illetve csökkentésére, a kockázatelemzésre készített intézkedési terv 

alapján vezet be szabályozást. A szükséges megelőző intézkedések érdekében együtt kell 

működni az illetékes hatóságokkal. 

 

V.13. Mentálhigiéné 

 

A biztonságos és egészséges munkavégzés, és a tanulás feltételeit a mentálhigiéné 

vonatkozásában is ki kell alakítani. Az intézményvezetésnek féléves gyakorisággal át kell 

tekinteni, hogy milyen mentálhigiénés kérdésekkel (pl.: konfliktuskezelés, stressz-kezelés) kell 

foglakozni a tanulók és az intézményi dolgozók érdekében. 

A tanulók esetében a gyermek és ifjúságvédelmi felelős kolléga felelőssége a mentálhigiénés 

kérdésekkel való foglalkozás. 

Az intézmény pedagógus és nem pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottai számára az 

iskola igazgatója innovációs és rekreációs klub-foglakozásokat szervez havi rendszerességgel. 

Az innovációs és rekreációs klubfoglalkozások előre meghatározott munkaterv szerint kerülnek 

megszervezésre, melyben az egyes foglalkozások felelősei külön-külön megnevezésre kerülnek. 

 

V.14. Szemléletformálás és prevenciós tevékenység 

 

Az iskola meghatározza, hogy a társadalom egészséges működése érdekében milyen 

szemléletformáló, illetve megelőző (prevenciós) programokra (pl. személyi higiénia, 

környezettudatos gondolkodás, testedzés, drog-prevenció, stb.) jelentkezik helyi, illetve 

társadalmi igény. 

Ezek a vállalások az iskola pedagógiai programjában kerülnek megfogalmazásra. 
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VI. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS 

MŰKÖDTETÉSE 
 

A Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium létrehozta a minőségi 

munkavégzését biztosító szervezetet, egyet alakítottunk már a Comenius 2000 

minőségbiztosítási program I. intézményi modell végrehajtása alkalmával. A minőségbiztosítási 

tevékenységet összefogó magteam munkájának gyümölcseként megalkotott Intézményi 

Intézkedési Terv (IIT) végrehajtásán dolgozó kis csapat több síkon is együtt képes működni az 

új rendszerben megalakítandó szervezettel. Az újonnan létrehozandó minőségirányítási 

szervezetet a meglévő szervezettel összehangolva, annak eredményeire, struktúrájára építve 

kívánjuk kialakítani.  

 

Az újonnan létrehozandó minőségirányítási szervezettel (Mérési Értékelési Munkaközösség 

Ásotthalmon, Minőségbiztosítási Munkaközösség Pusztamérgesen) tovább kívánjuk fejleszteni 

a környezettől való előnyös különbözőséget, az intézményi küldetésnek megfelelő kiválóságot.  

 

Elvárjuk a rendszer működtetésének eredményeképp, hogy az iskolai működés legyen 

egyenletesebb, kiszámíthatóbb. A vezetői beavatkozások – nagyobb megrázkódtatások nélkül – 

legyenek alkalmasak minden fontosabb szakmai-működési nehézség folyamatos kezelésére és 

kijavítására. Óriási eredmény lenne a pozitív, problémamegoldó kultúra kialakítása és 

továbbfejlesztése.  

 

A teljes tanári munkaközösségen belül, több kisebb létszámú, bizonyos adott problémakörök 

köré szerveződött munkacsoport, munkaközösség működik. A munkaközösségek összefogását 

az egyes részterületekért felelős vezetők végzik. Ezek között a munkaközösségek között az 

alábbi kapcsolatrendszer áll fenn: 
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              Igazgató 

 

 

Igazgatóhelyettes    Gyakorlati oktatásvezető     Kollégiumvezető 

 

 

közismereti  minőség-  erdészeti szakoktatók  gépjárművezetői  fiúkollégiumi  lánykollégiumi  

és nevelési  irányítási  munkaközössége  munkaközösség  munkaközösség munkaközösség 

munkaközösség csoport 

 

 

 

 

 

 

 

szakmai elméleti     kertészeti szakoktatók     diák önkormányzat 

oktatók       munkaközössége       

munkaközössége 
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A minőségirányítási csoport tagjai az iskola dolgozói köréből kerülhetnek ki, az igazgató jelölése 

alapján nevelőtestületi szavazás útján. A csoport tagjainak mindennapos tevékenységei mellett 

komoly energiákat kell áldozni az iskola további sikeres működtetése, eurokonform jövőjének 

megteremtése érdekében.  

 

A minőségirányítási csoport munkáját, az igazgató által megbízott csoportvezető irányítja. A 

minőségirányítási szervezet, a minőségirányítási munkacsoport működtetését az iskola vezetősége 

ellenőrzi, tevékenységéről, elért eredményeiről rendszeres időközönként beszámoltatja.  

 

 

VII.  AZ INTÉZMÉNY MÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE 
 

A QUALY-CO Oktatási Tanácsadó Kft. által kifejlesztett pedagógus és vezetőértékelési rendszer 

intézményi adaptálása, kialakítása az intézmény helyi gyakorlatának feltárása, elemzése, 

értékelése, az alkalmazható elemek számbavétele alapján.  

 

VII.1. Nevelő-oktató tevékenység hatékonyságának mérése és értékelése 

 

Tanári munka mérése és értékelése 

A tanári munka értékelésének alapja a rendszeres ellenőrzés és a közvetlen partnerek 

véleményének felmérése. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének szabályai 

 

Az ellenőrzés célja, feladata 

- A nevelő-oktató munka minél magasabb szintű ellátása. 

- A nevelő-oktató munka hatékonyságának elősegítése. 

- A vezetők és a nevelőtestület folyamatos kapcsolattartása. 

- A pályakezdők segítése. 

- A szülők és diákok tájékoztatásának biztosítása. 

 

Az ellenőrzés elvei 

- A pedagógiai ellenőrzés során a pedagógiai önállóságot tiszteletben kell tartani. 

- Az ellenőrzéseket előre kell megtervezni és bejelenteni. 

- A nevelőtestülettel közölni kell az ellenőrzés koncepcióját, célját, módszereit és időpontját. 

Az ellenőrzés szempontjai és területei 

- Szakmai felkészültség. Az optimális módszer megválasztása és a módszertani lehetőségek 

kiaknázása. 

- Kontaktusteremtés az osztállyal és az egyes tanulókkal. 

- A pedagógus alkalmazkodása a közösség képességeihez, váratlan helyzetekhez. 

- A tanulók munkájának objektív értékelése. 

- A tanórán kívüli tevékenységek szervezése, kapcsolat a diákokkal, diákközösségekkel. 

- Szervezési és tanügy-igazgatási feladatok ellátása.  

- Tanulók, tanulócsoportok eredményességének vizsgálata. 

Az ellenőrzés módjai 

- Óralátogatás, helyszíni ellenőrzés 

- Tapasztalatcsere, beszámoltatás 

- Eredményvizsgálatok, felmérések 

- A nevelő-oktató munka tanulói, szülői véleményezése 
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Az ellenőrzésre jogosultak: 

- Vezetők 

- Munkaközösség vezetők 

- Külső szakértők igazgatói megbízással  

- Külső szakértők tanári kérésre, saját költségére 

 

 

VII.2. Tanulók iskolai szintű mérése és értékelése 

 

 

Tanórákon: 

 

- Írásbeli-szóbeli feleltetés 

- Témazáró dolgozatok 

- Házi dolgozatok 

- Év végi tantárgyi záróvizsgák és záródolgozatok 

- Év eleji és év végi tantárgyi szintfelmérők 

 

 

Tanórán kívüli mérések, értékelések: 

 

- A 8. osztályos eredmények összesítése 

- 9-10 osztályos eredmények összesítése  

- 12. évfolyamok mérése (érettségi és szakmunkásvizsgák eredményeinek értékelése) 

- Szakmai és tantárgyi versenyek eredményeinek értékelése (OKTV, OSZTV) 

 

 

Az ellenőrzés (mérés) és értékelés menete  

 

 

A tantárgyi követelmények mérése és értékelése 

 

A tantárgyi követelmények minimumát év elején a tanulókkal ismertetni kell. 

 

Az értékelésnél használt dokumentumok: 

- Ellenőrző 

- Napló 

- Bizonyítvány 

- Törzslap 

 

Az értékelés alapja a helyi tanterv, az alkalmazott kerettantervek, központi programok 

követelmény rendszere, amelyekhez folyamatosan kell a tanulókat megfeleltetni. 
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A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 

(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 

szaktárgyat tanító nevelők: 
 

Idegen nyelv 

Természettudományos, 

a humán és a szakmai 

tárgyak Érdemjegy 

Érettségiző 

osztályok 

Szakiskolai 

osztályok 

Érettségiző 

osztályok 

Szakiskolai 

osztályok 

0-49% 0-29% 0-30% 0-30% 
elégtelen 

(1) 

50% -tól 30%-tól 31% -tól 31%-tól 
elégséges 

(2) 

65%-tól 44%-tól 46%-tól 46%-tól közepes (3) 

85%-tól 57%-tól 66%-tól 66%-tól jó (4) 

90%-tól 85%-tól 85%-tól 85%-tól jeles (5) 

 

elégtelen (1): ha a tanuló a tanterv követelményeinek a minimum szintjét sem sajátította el, nem 

rendelkezik a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges ismeretekkel. 

A tanuló tantárgyi értékelésénél elégtelen osztályzatot kaphat az, akinek jegyeinek átlaga nem éri 

el az 1,75 –öt. 

A százalékos átszámítás lehetővé teszi az összehasonlíthatóságot. 

Írásos kiegészítés. A kiemelkedő elvárások is itt jelennek meg szövegesen, melyről a tantestület 

dönt. 

 

 

A magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei 

 

A tanulók magatartásának és szorgalmának követelményeit a tantestület állapítja meg. Ezt a 

tanulókkal és a szülőkkel ismertetni kell.  

 

A mérés és értékelés módja:  

 

- A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök végzi 

a tanulót tanító pedagógusok véleményének kikérésével. 

- Értékelésnél az osztályfőnök a helyes önismeret és kritikai érzék kialakítása céljából 

kikérheti a tanuló osztályközösségének véleményét. 

- A magatartás és a szorgalom osztályzatairól, érdemjegyeiről és minősítéséről szóló 

tájékoztatás elsődleges eszköze az ellenőrző. 

 

A magatartás értékelésének szempontjai: 

 

- A tanuló viszonya a környezetéhez, közösségi motivációi, társaira gyakorolt hatása, 

tisztelettudása, toleranciája társaival, tanáraival, az intézmény dolgozóival szemben, 

- mennyire tartja, illetve tartatja be a házirendet, milyen az általános szabálytisztelete, 

- felelősségérzetének és kezdeményezőkészségeinek, a közösségben vállalt szerepének 

szintje, 

- segítőkészségének szintje. 

A magatartás minősítésének négy fokozata: 
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5 példás 
fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait 

példamutatóan látja el 

4 jó 
lényeges fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi 

feladatait jól ellátja 

3 változó 
enyhébb fegyelmi büntetésben részesült, vagy tanulmányi és 

közösségi feladatait csak figyelmeztetés hatására látja el 

2 rossz 
súlyosabb fegyelmi büntetésben részesült, és/vagy tanulmányi és 

közösségi feladatait csak rendszeres figyelmeztetés hatására látja el 

 

 

A szorgalom értékelésének szempontjai: 

 

- a tanulmányi munka céltudatossága, igényessége, folyamatossága, megbízhatósága, 

- a tanuló önálló feladatvállalása, 

- a tanuló kötelességtudata, 

- érdeklődésének kiterjedtsége más tantárgyak, tudományok felé, 

- önállósága szintje (önálló, önellenőrző, ösztönözni kell ...) 

- a képességekhez mért igyekezet a felkészülés rendszeressége  

 

A szorgalom értékelésének formái:  

 

- szóbeli és írásbeli dicséretek, figyelmeztetések, intők, 

- tanulói teljesítmények nyilvánosságra hozatala, 

- tanulói munkák kiállítása, 

- félévi és év végi osztályzatok 

 

 

A szorgalom minősítésének fokozatai: 

 

A szorgalom értékelésénél a képességekhez mért igyekezetet és a készülés rendszerességét kell 

elsősorban figyelembe venni, nem pedig a tudást minősítő érdemjegyeket.  
 

A szorgalom minősítésének négy fokozata: 
 

 

5 példás 

legjobb képessége szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, 

és segíti társait is tanulásukban, vagy legalább három tárgyból 

javít eredményén (0,3 rendűséget javít) 

4 jó 
legjobb képessége szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, 

vagy javít eredményén 

3 változó tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (max. 1 „bukás”) 

2 hanyag 

tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (1 vagy több bukás 

vagy tanulmányi eredménye messze elmarad a képességei alapján 

tőle elvárhatótól) 

 

A tanuló fegyelmi felelőssége: 
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Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben 

részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: 

Fegyelmező intézkedés: 

 szóbeli figyelmeztetés, 

 írásbeli figyelmeztetés: 

 Osztályfőnöki figyelmeztetés (3 alkalommal) – odaítéléséről az 

osztályfőnök dönt a fegyelmi vétségek alapján, de adható egyszeri vétségért, figyelembe véve 

annak nagyságát. Javaslatot tehet rá az osztályban tanító szaktanár is. 

 Igazgatói figyelmeztetés. 

 írásbeli intés: 

 Osztályfőnöki intő 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe 

véve annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel 

elérte a fokozatot. 

 Igazgatói intő. 

 megbízás visszavonása. 

 

Fegyelmi büntetés:  

 megrovás, 

 szigorú megrovás,  

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása,  

 áthelyezés másik osztályába, tanulócsoportba, vagy másik azonos típusú iskolába, 

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

 kizárás az iskolából, (de csak a nem tanköteles tanuló esetén) 

A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést az 

igazgató  és / vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során. 

A fegyelmi eljárás során Az 1993. évi LXXX. törvény 76. § és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 

szerint kell eljárni. Az eljárás részletes szabályozását lásd az SZMSZ-ben) 

Az intézményben a Btk-ba ütköző cselekedetek esetén (pl.: lopás, kábítószer stb.) az ügy 

tisztázására a rendőrség segítségét kérheti az intézményvezetés. 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben – a 

vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

 

VII.2. Az országos mérés és értékelés eredményei 

 

A minőségirányítási program végrehatása során figyelembe kell venni az országos mérés és 

értékelés eredményeit. 

Amennyiben a mérési eredmények nem érik el az oktatási és kulturális miniszter rendeletében 

meghatározott határértéket, akkor az iskola vezetősége tervet készít arra, hogy a mérési eredmény 

hogyan javítható, milyen felzárkóztatási programokat lehet beépíteni az iskola oktató-nevelő 

tevékenységébe a jobb eredmény elérése érdekében. 

 

 

VII.3. Az intézményi értékelés periódusa, módszerei 

 

Az intézmény évente egy alkalommal készíti el önértékelését a fenntartói minőségirányítási 

programhoz kapcsolódóan. Az éves beszámolót az intézmény vezető készíti el és küldi meg a 

fenntartónak az ÖMIP-ben meghatározott szempontok alapján. 

Az igazgató az éves értékelés elkészítésébe bevonja az intézmény vezetőit, pedagógusait. Az 

igazgató az ÖMIP-ben meghatározott szempontrendszerhez igazodva kiadja az egyes 
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részterületekre vonatkozó feladatok értékelésének elvégzését a szakterület szerint illetékes 

vezetőnek, illetve pedagógusnak. 

A tanév értékelésének szerves részét képezi a Minőségirányítási munkacsoport által készített 

partneri igény és elégedettségmérés eredményeinek vizsgálata, elemzése. 

A nevelőtestület a tanévzáró értekezleten az intézményi önértékelő beszámolót megvitatja, illetve 

elfogadja. Ezt követően küldi meg az igazgató a fenntartó részére. 

A tanév végén készítendő intézményi beszámoló, önértékelés szempontjait a fenntartó Csongrád 

Megyei Közgyűlés Önkormányzati Minőségirányítási programja részletesen tartalmazza. 

 

 

VII.4. Vezetők munkájának mérése és értékelése 

 

Rendkívül fontos a vezetői elkötelezettség. Az iskola vezetésének igénye van az intézményi 

önértékelésre, és szintén belső igény a csoportban végzett együttes tevékenység, valamint a teljes 

nevelőtestület és alkalmazotti réteg bevonása a mindennapi feladatok megoldásába. 

Célunk és törekvésünk a minőségirányítási programmal szemben: a partnerközpontú szemlélet 

kialakítása, a folyamatos párbeszéd folytatása a partnerek és az iskola között, a többi hasonló 

iskolától az előnyös különbözőség megfogalmazása, és szem előtt tartása, minden közvetlen 

partnerben az önértékelési igény kialakítása, a teljes munkatársi kör bevonása a minőségfejlesztési 

munkába. 

Az iskolavezetés elvárásai: tisztánlátás, tükörbenézés, szembenézés a problémákkal, és azok jó 

megoldása. 

„Erősítsük meg hitünkben magunkat: amit csinálunk, azt jól csináljuk!” 

 

Az iskola vezetőségét az alábbi munkaköröket betöltő pedagógus és nem pedagógus munkakörben 

alkalmazott dolgozók alkotják:  

- igazgatóhelyettes 

- gyakorlati oktatásvezető 

- kollégiumvezető 

- gazdasági vezető 

- tanerdő vezető 

 

Az iskola vezetőit az igazgató bízza meg külön munkaköri leírás alapján az iskola vezetői 

feladatok ellátására. 

Az egyes iskola vezetői munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket az iskola Szervezeti és 

Működési hatáskörében rögzítjük. 

 

Az iskola igazgatója évente egy alkalommal értékeli a vezetők munkáját. 

Az értékelés alapját az igazgató által elkészített  - a vezetők által előre ismert – kérdőív alapján 

végzi. A kérdőíven kívül sor kerül egy személyes interjúra is az iskola igazgatója és a értékelésben 

résztvevő vezető között. 

 

A kérdőív az alábbi kérdéseket tartalmazza: 

 

1. Az éves tervek összeállításában milyen mértékben működött közre? 

2. Hogyan vett részt a tervek megvalósításában? 

3. Milyen részt vállalt az intézmény szervezési feladatainak a végrehajtásában? 

4. Hogyan értékelhető irányító munkája? 

5. Milyen gyakorisággal vett részt az ellenőrzésben? 

6. Végzett-e a közvetlenül hozzá tartozó beosztottak körében mérést és értékelést? 
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7. Milyen szerepet vállalt az iskolai, dolgozói közösségformálásban? 

8. Hogyan vett részt az intézmény külső partnereivel való kapcsolattartásban? 

9. Vezetői stílusa illeszkedik-e az intézmény demokratikus vezetői stílusához? 

10. Hogyan fogadja az észrevételeket, bírálatokat? 

11. Hogyan ítélhető meg önértékelő képessége? 

12. Milyenek az akarati vonásai? 

 

 

Az interjú során az alábbi kérdések hangzanak el: 

 

1. Sorolja fel a tanév során milyen hiányosságokat tapasztalt saját munkájában? 

2. Sorolja fel a tanév pozitív eseményeit, és ebben helyezze el önmagát! 

3. Megítélése szerint milyen változtatásokat kell beépíteni a következő tanév munkatervébe? 

4. Sikerült-e konfliktusokat kezelni, feloldani? 

5. Hogyan ítéli meg a tanév munkáját az előző tanévhez képest? 

6. Mit vár a következő tanévtől? 

 

Az iskola igazgatója a fenti kérdőívet kitölti, és az interjú készítés során az interjú befejezését 

követően a kérdőívet kiértékeli a vezető kollégájával. Ezt követően egy rövid írásos értékelés kerül 

elkészítésre, mely a kérdőívre adott válaszokból és az interjú kérdésekből kerül megfogalmazásra. 

 

VII.5. Intézményi önértékelés 

 

Az intézményi önértékelés a partneri igény és elégedettségméréssel valósul meg célja, hogy 

feltáruljanak az elégedettségi mutatók, az intézménnyel szemben támasztott belső és külső partneri 

igények. 

  

VII.6. Belső partneri igény és elégedettségmérés 

 

A belső partneri igény és elégedettségmérés az intézményi önértékelés meghatározó része. A belső, 

vagy közvetlen partnerek a pedagógusok illetve az oktató- nevelőmunkát segítő dolgozók, a diákok 

és a szülők. 

 

Pedagógusok (alkalmazottak) partneri igény és elégedettségmérésének főbb kérdései 

 

Vajon önmaguk munkáját milyen színvonalasnak ítélik meg? 

Érzésük szerint az oktató- nevelőmunka feltételei adottak-e, hogyan érzik magukat munkahelyükön 

és szerintük, hogyan érzik magukat a diákok. Milyenek a továbbképzés feltételei, milyen a 

kommunikáció, az információáramlás, milyen a munkahelyi légkör? Milyen az ellenőrzés és 

értékelés rendszere? Hatékonyan működik e az érdekképviselet, milyen az iskolavezetés, elismerik 

e az átlagos feletti teljesítményt? Milyen a munkamorál, a tanár-diák kapcsolat, gyermekközpontú-

e az iskolánk? Törődünk-e eléggé környezetünkkel, óvjuk-e értékeinket, milyen a fegyelem 

helyzete? Hogyan vélekedünk a jövőnkről? 

 

Tanulók partneri igény és elégedettségmérésének főbb kérdései 

 

Milyennek ítélik meg az oktató-nevelőmunka színvonalát, jól felkészítenek-e emberileg, 

szakmailag, kikerülve versenyképesek lesznek-e? Mennyire szigorú az iskola, hogyan törődnek a 

tanulók problémáival? Jó-e az intézmény technikai felszereltsége, kérdezhetnek e nyíltan az őket 
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érdeklő dolgokról? A tanulók teljesítményét kellően elismerik-e? Milyen az iskola rendje, külleme, 

tisztasága? 

Hasznosan lehet e eltölteni a rendelkezésre álló szabadidőt, vannak-e a diákok érdeklődésének 

megfelelő szakkörök, rendezvények, programok. Biztonságban, jól érzik e magukat az intézmény 

falain belől? Működhet e hatékonyan a diák-érdekképviselet? Gyermekközpontú, családias-e a 

légkör, jó e a tanár-diák viszony. 

 

Szülők partneri igény és elégedettségmérésének főbb kérdései 

 

Hogyan vélekednek arról, gyermekük iskolaválasztása jól sikerült-e. Miként vélekednek az oktató- 

nevelőmunka színvonaláról, hasznosítható ismereteket, tudást szereznek-e gyermekeik az 

iskolában? 

Más iskolákkal összehasonlítva, magasak-e a követelmények? Jól érzi-e magát a gyermek az 

iskolában, megfelelő-e a technikai felszereltség, a környezet, a tisztaság. 

Milyennek ítélik meg az iskolával való kapcsolattartást, működik-e kellőképpen az információk 

cseréje? 

Megfelelő rendszerességgel tartanak-e szülői értekezleteket. Elégedettek-e a pedagógusok 

munkájával, a gyermekekkel való törődéssel? Biztonságban tudják-e gyermeküket az iskolában? 

Bíznak-e abban, hogy innen kikerülve gyermekük boldogulni fog? 

 

A belső és külső partneri igény és elégedettség mérés elemezése, kiértékelése után egy képet 

kapunk önmagunkról, vagyis munkánk egészéről, annak megítéléséről. Ez önmagunk értékelése. A 

tapasztalatok elemzése, a következtetések helyes levonása segítségével pontosabban megismerjük 

mi az, amiben erősek, vagyunk és mi az, amin javítani, változtatni kell. 

 

VII.7. Külső partneri igény és elégedettségmérés 

 

 

A külső partneri igény és elégedettségmérés a külső igény és elégedettségméréshez hasonlóan az 

önértékelési folyamat fontos része. A kettő együttes elemzése vélhetően egy megközelítően reális 

képet alkot az intézmény működéséről, az oktató- nevelőmunka színvonaláról, a minőségi 

munkavégzés helyzetéről, a társadalmi elvárásoknak való megfelelés sikeréről. Alapos, átgondolt 

elemzéssel feltárulnak a teljes intézményi munka erősségei, gyengeségei. 

A külső partnerek talán kevésbé szubjektíven tudják megítélni az intézmény tevékenységét, 

eredményeit. Nagyon sokban tudják segíteni az intézményvezetés munkáját a munka 

értékelésében, a jövő tervezésében, a társadalmi elvárásoknak való megfeleléshez. Érdemes olyan 

kérdőíve(ke)t összeállítani, amelyben a kérdések világosak, egyértelműek és viszonylag könnyen 

értékelhetőek. Információt kaphatunk annak kívülről történő megítéléséről, hogyan ápoljuk 

hagyományainkat, milyen hasznos, piacképes a képzésünk, elegendő energiát fordítunk ezen arra, 

hogy a partneri elismerést kivívjuk. Vajon törődünk ezen eleget környezetünkkel, sikeresnek ítélik 

e meg fejlesztési, megújulási törekvéseinket. Vajon igazán gyermekközpontú, humánus, 

demokratikus szellemben működünk, élünk-e? 

Vajon jól érzi e magát itt a diák, a pedagógus, a technikai dolgozó? A diákok számára egy életre 

meghatározó évek teltek el ebben a nagy múltú iskolában? 

Milyen a tanárok megítélése szakmai felkészültségüket illetve emberi jellemüket illetően? 

Vélhetően hasznos következtetésekkel, információkkal leszünk gazdagabbak, melyek okos 

felhasználásával munkánkban, a jövőben komoly nyereséggel számolhatunk. 
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VII.8. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

teljesítményértékelésének szempontjai, és az értékelés rendje 

 

Az intézményvezetői teljesítményértékelés szempontjai  

 

1. Az intézményvezető által vezetett intézményben folyó szakmai munka minősége, amelyet a 

szaktanácsadói értékelés, valamint a záróvizsgák jegyzőkönyve, a kompetencia tesztek, a 

beszámolók adatai minősítenek. 

2. Az intézményvezető tanügy-igazgatási és munkáltatói munkájának minősége (pl. 

dokumentumok beadási határidejének betartása, a dokumentumok tartalmi pontossága és 

szabályossága, a hozott határozatok jogszerűsége, a munkáltatói intézkedések jogszerűsége, 

intézményen belüli ellenőrző tevékenysége). 

3. Intézményvezetői munkaköri feladatainak, a közalkalmazott jogviszonyra vonatkozó 

szabályoknak, az egyéb szakmai szabályoknak és szokásoknak, valamint a fenntartó utasításainak 

megfelelő teljesítése.  

4. Az intézmény jóváhagyott éves költségvetési előirányzatainak, az önkormányzati költségvetés 

végrehajtási szabályairól szóló helyi rendelet előírásainak teljesítése. Az intézményben folyó 

gazdasági munka minősége, az önfinanszírozó-képesség alakulása (az intézményvezető hogyan 

tudja biztosítani az intézmény színvonalas működését a költségvetési keretből, hogyan 

gondoskodik a vagyon megőrzéséről, hogyan gyarapítja az intézmény vagyonát, milyen 

intézményfejlesztést valósított meg). 

5. Az önkormányzat fenntartói feladataiból adódó oktatáspolitikai, gazdálkodási érdekeinek 

figyelembevétele az intézményvezető magasabb vezetői munkájában, a fenntartóval való 

együttműködési készség (pl. osztályok és csoportok szervezése, adatszolgáltatás pontossága, 

beszámolók színvonala, oktatási irányok megjelölése, álláshelyek alakítása). 

6. Az intézményvezető vezető magatartása (önállóság, szervezőkészség, hitelesség, jogszabály 

ismeret, team-munka). 

7. Megbízásának időtartama (hányadik ciklusát tölti). 

8. Tanulmányi, szakmai, sport, kulturális versenyeken elért intézményi eredmények (országos, 

megyei), valamint versenyek, rendezvények intézményi szintű szervezése. 

9. Középiskola esetében az intézményben tanulók továbbtanulási aránya, az intézményben végzett 

tanulók munkaerőpiacon való elhelyezkedésének mértéke. 

10. Milyen mértékű és eredményességű az intézmény pályázatokon történő részvétele. 

11. Hogyan alakul az intézményi minőségirányítási program végrehajtása (pályakövetési rendszer). 

12. A fenntartó törvényességi ellenőrzésekor készült jegyzőkönyvben megfogalmazottak tartalmi 

vonzatai. 

13. A környezethez való viszony (az intézményben tapasztalható rend, tisztaság, esztétikai 

igényesség). 

14. A szabályzat kiegészítésében rögzített szakmai, gazdálkodási mutatók teljesítése. 

15. A belső ellenőrzési jegyzőkönyvben foglalt megállapodások. 

 

Pedagógus és vezetőértékelési rendszer főbb elemei  

 

1. A pedagógusértékelési rendszer kialakításának célja és feltételei 

 

Cél:  

Olyan pedagógus- és vezetőértékelési rendszer kialakítása, amely alapján megítélhető a pedagógus 

és vezető, mint munkavállaló teljesítménye, értékelhetővé válik tevékenységének szakmai 

eredményessége. 
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Feltételek: 

- meglévő munkaköri leírás 

- szabályozott legyen a közép- és felsővezetők feladata és tevékenysége, 

 a pedagógusértékelés megvalósítása 

- szabályozott legyen a pedagógusok önértékelésének kötelezettsége, ideje és eljárásrendje 

- támaszkodjon az intézményben követett eddigi gyakorlat felhasználható elemeire 

 

2. Az értékelés alapelvei 

 

- legyen alkalmas a pedagógus, mint munkavállaló teljesítményének megállapítására 

- az értékelésfejlesztő célú legyen 

- kapcsolódjon össze a pedagógus szakmai tevékenységének eredményességével 

- kiterjed a munkaidő egészére (heti 40 óra) és a pedagógus valamennyi tevékenységére 

- azonos követelmények és szempontok alapján történik valamennyi pedagógus esetében 

- tegye lehetővé a kiemelkedő teljesítmény megállapítását 

- nyilvános és elfogadott eljárásrend szerint történik 

- a pedagógusértékelés összekapcsolódik az intézményen belüli előmeneteli rendszerrel, 

jogszabályi kereteken belül az illetmény megállapításával 

 

3. Az értékelés szintjei 

 

1. szint: valamennyi pedagógusra, a teljes munkaidő egészére kiterjedően meghatározott 

elvárások: 

 Alapvető, minden pedagógusra egységesen érvényes elvárások és teljesítésük 

mértékének meghatározása 

2. szint: A vezető beosztású, valamint az egyes speciális feladatot ellátó pedagógusokra a 

teljes munkaidő egészére kiterjedően meghatározott elvárások 

 Specifikált, a vezetői és az egyes speciális (pl. osztályfőnöki) tevékenységekhez 

kapcsolódó különleges elvárások és teljesítésük mértékének meghatározása 

3. szint: A nevelőtestület egyes tagjának önkéntes vállalása 

 Kiemelkedő, a munkaköri leírásából nem következő, de az intézmény számára 

hasznos teljesítmény megállapítása 

 

4. Az értékelés területei és részterületei és követelményei 

 

Az egyes szintekhez az alábbi értékelési területek tartoznak, mely területekhez részterületek 

kapcsolódnak. 

 

Például: 

1. szint:  

 Alapvető elvárásokhoz kapcsolódó területek:  

1. Tanórai oktató-nevelő munka  40 % 

2. Tanórán kívüli, tanulókkal végzett tevékenység 15 % 

3. Intézményi szintű programok szervezése és lebonyolítása 10% 

4. Együttműködés, az intézményen belüli szakmai fórumokhoz belső szervezeti 

egységekhez kapcsolódó tevékenység 15 % 

5. Az intézmény, mint szervezet fejlesztésével és értékelésével összefüggő 

tevékenység 10 % 

6. Adminisztráció elvégzése  10% 
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2.   szint 

 A specifikált elvárásokhoz kapcsolódó speciális fafeladatkörök, területek: 

1. Vezető-helyettesi, igazgató-helyettesi munka 

2. Osztályfőnöki munka 

3. Munkaközösség-vezetői (team-vezetői) munka 

4. Minőségirányítási tevékenység 

 

3. szint 

A kiemelkedő elvárásokat (tevékenységeket) minden pedagógus maga állapítja meg a 

vezetéssel egyetértésben.  

A kiemelkedő elvárásokhoz kapcsolható területek: 

1. Tartalomfejlesztés (pl. tanterv írása, tankönyv szerkesztése, stb). 

2. Publikációs tevékenység 

3. Szakértői tevékenység 

 

Példa: 

Szint: Alapvető elvárások 

Terület: Tanórai nevelő-oktató munka 

Részterület: Tanulásszervezés, tanulásirányítás 

 Tanulásirányítás 

o Minimum követelmény: A tanulók tevékenységére alapozva, változatos módszerekkel 

irányítja a tanulók tanulását. 

o Optimum követelmény: Gazdag módszertani repertoár alkalmazásával, a tanulók 

változatos tevékenykedtetésére alapozva, személyre szabott tanulásirányítást is végez 

mind a tanórán, mind a tanulás egyéb szinterein. 

a) Mesterségbeli tudás 

 Szakmai pedagógiai felkészültség 

 Kompetenciabővítés 

 Tudásmegosztás 

 IKT ismeretek 

b) A nevelő-oktató munka tervezése 

 -  éves tervezés → tantervek, gyakorlati vázlatok 

 -  napi 

 - tankönyv, taneszköz 

c) Tanulásszervezés, tanulásirányítás 

- tanóra, foglalkozás szervezése, megtartása 

- tanulásirányítás 

- egyéni fejlesztés 

- kulcskompetenciák fejlesztése 

d) A tanulók értékelése 

 - helyi tanterv alapján elvárt követelmények megismertetése 

 - a követelmények érvényesítése, alkalmazása 

 - fejlesztő értékelés alkalmazása, az értékelés megbízhatósága 

e) A tanári munka eredményessége 

 - képesség szerinti fejlesztés (hozzáadott értékelés) 

 - tanulói abszolút eredményesség 

 

 

 

5. Az értékelés módszerei 
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Az értékelés során az alábbi módszerek és eljárások alkalmazása indokolt: 

 Pedagógus önértékelés az önértékelési lap kitöltésével, amelyet szöveges önértékelés 

egészíthet ki 

 Folyamatba épített vezetői ellenőrzés és értékelés (dokumentumok átvizsgálása, óralátogatás, 

szabadidős foglalkozások látogatása, szakmai fórumokon való vezetői részvétel) 

 Vezetői értékelés a jóváhagyott, az önértékelési lappal megegyező értékelési lapon 

 Vezetői interjú a pedagógussal 

 Megállapodás a pedagógus és a vezető között az értékelés eredményéből következő 

pedagógusi feladatokról 

 

6. Az értékelés eredménye 

 

Az igazgató a vezetői interjú során megbeszéli az értékelés eredményét az értékelt pedagógussal. 

 

7. Értékelési lap, adatbázis 

 

Az értékelés a Qualy-Co Oktatási Tanácsadó által készített szoftverrel történik. A szoftver az 

intézmény megvásárolta, saját működéséhez igazodóan átdolgoztat. 

Az adatbázis CD-lemezen kerül tárolásra. A CD lemez az Intézményi Minőségirányítási program 

mellékletét képezi. 

 

8. Az értékelés időpontja (gyakorisága) 

 

Az értékelést 2 évente végezzük el az intézmény minden pedagógusára. Indokolt esetben (a 

pedagógus kérésére, kitüntetési javaslat előterjesztésekor, fegyelmi eljárás megindításakor, illetve 

egyéb esetekben) ennél gyakrabban is végezhető egyedi esetekben. 

 

 A 2006/2007-es tanév II. félévében illetve a 2007/2008-as tanév I. félévében minden 

pedagógusra kiterjedő próbamérést végzünk. A próbamérés eredményeképpen a mérési 

szempontrendszer módosításra kerülhet. 

 A vezetői értékelést team végzi: 

Szakoktatókat értékeli: igazgató, gyakorlati oktatás-vezető, tanerdő- vezető. 

Kollégiumi nevelőket: igazgató, kollégiumvezető 

Elméleti tanárokat és egyéb oktató-nevelő munkában közreműködő pedagógusokat 

értékeli: igazgató, igazgatóhelyettes 

 A vezetők értékelését az igazgató végzi. 

 

 

9. A pedagógus értékelésének (minősítésének) folyamata (eljárásrendje) 

 

1. pedagógus önértékelése 

2. a vezetői team értékelés 

3. összesített értékelés a szoftver segítségével 

4. vezetői interjú (a fejlesztendő területek megállapítása) 

5. az értékelés archiválása 

 

 

10. A pedagógusértékelési rendszer intézményi kiépítésének eljárásrendje 
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1. A vezetés tájékoztatása a pedagógusértékelési koncepcióról 

2. A nevelőtestület tájékoztatása  pedagógusértékelési koncepcióról, a koncepció megvitatása 

3. A vezetés és a nevelőtestület döntése a helyi pedagógusértékelési rendszer kidolgozására 

4. Az intézmény helyi gyakorlatának feltárása, elemzése, értékelése, az alkalmazható elemek 

számbavétele 

5. Munkacsoport kialakítása a pedagógusértékelési rendszer intézményi adaptálására, 

kialakítására. 

6. A helyi pedagógusértékelési rendszer vezetői elfogadása 

7. A pedagógusértékelési rendszer intézményi minőségirányítási program részeként való 

nevelőtestületi elfogadása és fenntartói jóváhagyása. 

 

 

VI. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (PROGRAM) 

FELÜLVIZSGÁLATA 
 

Az IMIP jelentősége a tanulók tudásszintjének folyamatos nyomon követése, analizálása, 

szintfelmérése, a tantárgyi követelményeknek való megfelelés és a partneri igények minél 

magasabb szintű kielégítése érdekében. 

A mérési eredmények alapján évente át kell tekinteni a rendszert, alkalmazva ehhez a különféle 

elemzési módszereket (PDCA ciklus, SWOT analízis, SMART analízis, stb.) de a nagyobb 

stratégiai elemzésekre, döntésekre 2-3 évente kerül sor.  

 

 

VII.  AZ ISKOLA DOKUMENTUMAI ÉS KEZELÉSÜK 
 

 

VII.1. Az ügyintézés és az iratkezelés 

 

Az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat az iskolatitkár látja el az igazgató irányítása és 

ellenőrzése mellett. 

Az iskolatitkár a beérkező postát szétválogatja, a közlönyöket, folyóiratokat, szaklapokat 

bélyegzővel látja el. 

A névre szóló iratokat felbontás nélkül a címzetthez továbbítja. 

Amennyiben a névre szóló irat hivatalos elintézést igényel, úgy azt a címzett haladéktalanul az 

iratkezelőhöz visszajuttatja. 

Az iskolatitkár a beérkezett postát átadja az igazgatónak. 

 

Az iskolába érkezett és ott keletkezett iratokat iktatni kell. Az iktatás az iratkezelési szabályzatban 

foglalt rendben történik. 

 

Az érkezés idejét, a témakör szerinti iktatószámot, az ügyintéző nevét és az irat mellékleteinek 

számát az igazgató tünteti fel az iraton, majd ezt követően átadja az iskolatitkárnak, aki bevezeti az 

iktatókönyvbe, sorszámozza, majd átadja az ügyintézőnek. 

 

Az iskolából kimenő iratnak tartalmaznia kell a nevelési-oktatási intézmény nevét, címét, 

székhelyét, OM azonosítóját, az iktatószámot, az ügyintéző nevét, az aláírójának nevét, beosztását, 

valamint a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének a lenyomatát. 

 

Az iskolából kimenő iratokat az igazgató írja alá. Távolléte esetén az igazgatóhelyettes rendelkezik 

aláírási jogkörrel. 
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Az elintézett iratokat az irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés ideje az Iratkezelési Szabályzatban 

került megfogalmazásra. A selejtezéssel kapcsolatban, a jogszabályban foglaltak szerint kell 

eljárni. 

 

Az iktatás az iktatókönyvben, naptári évenként, témakörönként évenként újra kezdődő növekvő 

sorszámos rendszerben az iratok beérkezése, illetve küldése sorrendjében történik. 

 

Az iktatás során az iktatókönyv rovatait pontosan ki kell tölteni. Az ügyirat tárgyát úgy kell 

meghatározni, hogy az ügyet röviden és szabatosan fejezze ki. A naptári év végén az 

iktatókönyveket az utolsó iktatások után aláhúzással, keltezéssel, az iskola kerek bélyegzőjével és a 

névaláírással le kell zárni. Ha az iktatókönyvekben elegendő hely marad, azt több éven át is lehet 

használni. 

 

 

VII.2. Tanügyi nyilvántartások 

 

A beírási napló, a felvételi és mulasztási napló 

 

Az iskolába, illetve a kollégiumba felvett tanulók nyilvántartására beírási naplót kell vezetni. A 

beírási napló a tanköteles tanulók iskolai nyilvántartására is szolgál. A beírási naplókat az 

iskolatitkár vezeti, és az igazgatóhelyettes félévente ellenőrzi. 

A tanulót csak akkor lehet a beírási naplóból törölni, ha a tanulói jogviszonya, illetőleg a 

kollégiumi tagsági viszonya megszűnt. A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell 

végrehajtani. 

 

A foglalkozási napló 

 

A tanórai, a tanórán kívüli, valamint a kollégiumi foglalkozásokról a nevelő munkát végző, illetve 

a foglalkozást tartó pedagógus foglalkozási naplót ( csoportnaplót, osztálynaplót, kollégiumi 

naplót, sportnaplót, szakköri naplót ,stb.) vezet. 

 

A törzslap 

 

Az iskola a tanulókról a felvételt követő harminc napon belül nyilvántartási lapot, (továbbiakban: 

törzslap) állít ki. A törzslapon fel kell tüntetni az iskola nevét, címét és az OM azonosítóját. 

Mindezen túl fel kell tüntetni a teljes tanulmányi időre kiterjedően a tanuló év végi osztályzatait, 

továbbá a tanulók ügyeivel kapcsolatos döntéseket, határozatokat. 

 

A bizonyítvány 

 

A közoktatásban és a szakképzésben a tanulók által elvégzett évfolyamokról kiállított év végi 

bizonyítványokat egy bizonyítványkönyvbe (továbbiakban bizonyítvány) kell bevezetni, 

függetlenül attól, hogy a tanuló hányszor váltott iskolát, iskolatípust. A bizonyítványban fel kell 

tüntetni az OM azonosítót. A bizonyítványban fel kell tüntetni az alapműveltségi vizsga, az 

érettségi vizsga, a szakmai vizsga letételét. 

 

 A tantárgyfelosztás és az órarend 
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Az iskolai pedagógiai munka tervezéséhez, a pedagógusok kötelező óraszámának (foglalkozási 

idejének), a kötelező óraszámba beszámítható munkáinak, feladatainak meghatározásához 

tantárgyfelosztást kell készíteni. A tantárgyfelosztást az iskola igazgatója – a nevelőtestület 

véleményének kikérésével – hagyja jóvá. 

A tantárgyfelosztás alapján készített órarend és kollégiumi beosztás tartalmazza a tanórai és a 

tanórán kívüli foglalkozások rendjét, a kollégiumi szilenciumi és csoport foglakozások rendjét. 

 

A jegyzőkönyv 

 

Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha a jogszabály előírja, továbbá, ha a nevelési-oktatási intézmény 

nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény működésére, a tanulókra, 

vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), 

illetőleg, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja, és elkészítését a nevelési-

oktatási intézmény vezetője elrendelte. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy 

megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott 

nyilatkozatokat, a hozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. A 

jegyzőkönyvkészítőn kívül további két alkalmazott aláírását, mint hitelesítőét, akik az eljárás során 

végig jelen voltak. 

 

 

VII.3. Az iskola szabályzatai 

 

Az oktató-nevelő munkához szükséges szabályzatok: 

 

 Alapító Okirat 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Pedagógiai Program 

 Szakmai program 

 Helyi tanterv 

 Eszközfejlesztési terv 

 Házirend 

 

A gazdálkodáshoz kötelezően előírt szabályzatok: 

 

 Számlarend 

 Számviteli politika 

 Bizonylati album 

 Leltárkészítési, leltározási és selejtezési szabályzat 

 Eszközök és források értékelési szabályzata 

 Önköltségszámítási szabályzat 

 Pénzkezelési szabályzat 

 Élelmezési szabályzat 

 Gépjármű üzemeltetési szabályzat 

 

 

 

Az iskola működéséhez szükséges egyéb szabályzatok 
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 Iratkezelési szabályzat 

 Munkavédelmi szabályzat 

 Tűzvédelmi szabályzat 

 Tűzriadó terv 

 Kockázatelemzés 

 Közalkalmazotti szabályzat 

 Könyvtári gyűjtőköri szabályzat 

 

A szabályzatokat, a jogszabályváltozásokat követően aktualizálni kell. A szabályzatok 

aktualizálásáért az igazgató által megnevezettek a felelősek az alábbiak szerint. A szabályzatok 

aktualizálásának határidejét mindig a változó jogszabályokban megjelenő határidőhöz kell 

igazítani. 

 

Alapító Okirat 

 

Csongrád Megyei Közgyűlés 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

Igazgató 

Pedagógiai Program 

 

Igazgató 

Szakmai program 

 

Igazgató 

Helyi tanterv 

 

Igazgató 

Eszközfejlesztési terv 

 

Igazgatóhelyettes 

Házirend 

 

Kollégiumvezető 

Intézményi Minőségirányítási Program 

 

Minőség irányítási munkaközösség 

vezetője 

Számlarend 

 

Gazdasági vezető 

Számviteli politika 

 

Gazdasági vezető 

Bizonylati album 

 

Gazdasági vezető 

Leltárkészítési, leltározási és selejtezési szabályzat 

 

Gazdasági vezető 

Eszközök és források értékelési szabályzata 

 

Gazdasági vezető 

 

Önköltségszámítási szabályzat 

 

Gazdasági vezető 

Pénzkezelési szabályzat 

 

Gazdasági vezető 

Élelmezési szabályzat 

 

Élelmezésvezető 

Gépjármű üzemeltetési szabályzat 

 

Gépjármű ügyintéző 

 

Iratkezelési szabályzat 

 

Igazgató 
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Munkavédelmi szabályzat 

 

Igazgatóhelyettes 

Tűzvédelmi szabályzat 

 

Igazgatóhelyettes 

Tűzriadó terv 

 

Igazgatóhelyettes 

Kockázatelemzés 

 

Igazgatóhelyettes 

Közalkalmazotti szabályzat 

 

Közalkalmazotti Tanács elnöke 

Könyvtári gyűjtőköri szabályzat 

 

Könyvtáros 

 

 

VII. 4. A közlönyökre vonatkozó előírások 

 

Iskolánkba az alábbi közlönyök járnak: 

 

 Magyar Közlöny 

 Oktatási Közlöny 

 Földművelési és Vidékfejlesztési Értesítő 

 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Értesítő 

 

A Magyar Közlöny, az Oktatási Közlöny, a Földművelési és Vidékfejlesztési Értesítő figyelésének 

felelőse az igazgató, míg az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Értesítő jogszabályainak felelőse a 

gazdasági vezető. 

A közlönyben megjelent változásokról a felelősök értesítik az érintetteket, melynek a módszere a 

következő: 

- Az érintettek tájékoztatása két héten belül történjen meg. 

- Mindenkit érintő esetben a nevelőtestületi illetve a szakalkalmazotti értekezleten kerül sor a 

tájékoztatásra, illetve kikerül a faliújságra. 

 

A közlönyökön kívül a komplex Cd jogtár is jár az iskolába, mely egy munkahelyes felhasználói 

változatát vásároltuk meg. Ezt a gazdasági irodában a munkaügyi előadó kezeli. 

A legfrissebb változat megérkezése után, szükség esetén az aktuális jogszabályokat kikeresi, letölti. 

 

Az iskolai munkához szükséges jogszabályokat, programokat az alábbi helyeken lehet 

megtekinteni: 

 

-  Könyvtárban, tanáriban: 

 Pedagógiai Program 

 Helyi tanterv 

 Szakmai program 

 Házirend 

 Közalkalmazotti szabályzat 

 Gépjármű üzemeltetési Szabályzat 

 Intézményi Minőségirányítási Program 

 

- Igazgatónál 
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 Közoktatási törvény 

 Szakképzési törvény 

 Felsőoktatási törvény 

 Felnőttképzési törvény 

 Munka Törvénykönyve 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

 A fenti törvények végrehajtási rendeletei 

 

VIII. ZÁRÓ DOKUMENTUMOK 
 

Az Intézményi Minőségirányítási program nyilvánossága, a hozzáférés lehetőségei 

Az iskola Intézményi Minőségirányítási Programja nyilvános, minden érdeklődő számára 

megtekinthető. 

Az Intézményi Minőségirányítási Program a titkárság hivatalos munkaidejében egyeztetett 

időpontban a szülők és a tanulók részére megtekinthető. 

Az Intézményi Minőségirányítási Program kapcsán felmerülő kérdésekről – egyeztetett időpontban 

– személyes tájékoztatást kapnak a szülők és a tanulók az igazgatótól, az igazgatóhelyettestől, 

valamint a minőségirányítási munkacsoport vezetőjétől. 

Az Intézményi Minőségirányítási Program egy-egy példányát a következő személyek, illetve 

intézmények kapják: 

- az iskola fenntartója 

- az igazgató 

- igazgatóhelyettesi iroda 

- iskolai könyvtár 

 

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

Az Intézményi Minőségirányítási Program érvényességi ideje 

Az iskola a fenntartói jóváhagyást követően szervezi meg az oktató-nevelő munkáját a jelen 

programban meghatározottak szerint.  

 

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése, felülvizsgálata 

Az Intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazottak megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja. 

A minőségirányítási munkaközösség minden tanév végén írásban értékeli az Intézményi 

Minőségirányítási Programban megfogalmazottak megvalósulását. A tanévzáró értekezleten a 

minőségirányítási munkaközösség vezetője beszámol a tanévben végzett munkáról, valamint az 

Intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott feladatok megvalósulásáról. 

 

Az  Intézményi Minőségirányítási Program módosítása 

Az Intézményi Minőségirányítási Program módosítására javaslatot tehet: 

- az iskola igazgatója, 

- a nevelők szakmai munkaközösségei, 

- a minőségirányítási munkacsoport, 

- az iskola alkalmazotti közössége (50%-os  többséggel) 

- az iskola fenntartója. 

 

A szülők és a tanulók az Intézményi Minőségirányítási Program módosítására közvetlenül a szülői 

szervezet, illetve a diákönkormányzat képviselői útján tehetnek javaslatot. 
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Az Intézményi Minőségirányítási Program módosítását a nevelőtestület és az alkalmazotti 

közösség fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

A módosított Intézményi Minőségirányítási Programot, a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. 

napjától kell bevezetni. 

 

 

Ásotthalom, 2007. augusztus 21-én 

 

                                                                                   Andrésiné dr. Ambrus Ildikó 

                                                                                              igazgató 
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X.  ZÁRADÉKOK 

 
 

A 2007. augusztus 21-én -én tartott  Diákönkormányzati ülésen a többször módosított közoktatási 

törvény szellemében a diákönkormányzat megtárgyalta az Intézményi Minőségirányítási 

Programot, egyetértési, illetve véleményezési jogukat gyakorolták. 

A Diákönkormányzat jogosítványainak érvényesítésével aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy a 

Diákönkormányzat elfogadta az Intézményi Minőségirányítási Programot. 

 

 

Ásotthalom, 2007. augusztus 21-én 

 

 

 

 

 

 

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

                DÖK elnök                                                         DÖK munkáját segítő tanár 
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A 2007. augusztus 21-én tartott nevelőtestületi értekezleten a többször módosított közoktatási 

törvény szellemében a nevelőtestület megtárgyalta az Intézményi Minőségirányítási Programot, 

egyetértési, illetve véleményezési jogukat gyakorolták. 

A nevelőtestület elfogadta az Intézményi Minőségirányítási Programot. 

 

Ásotthalom, 2007. augusztus 21-én 

 

 

 

 

 

 

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

                Tanár                                  Szakoktató                        Kollégiumi nevelőtanár 
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A 2007. augusztus 21-én tartott  alkalmazotti  értekezleten a többször módosított közoktatási 

törvény szellemében a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium Ásotthalmi 

intézményének alkalmazotti közössége megtárgyalta az Intézményi Minőségirányítási Programot, 

egyetértési, illetve véleményezési jogukat gyakorolták. 

Az alkalmazotti közösség elfogadta az Intézményi Minőségirányítási Programot. 

 

Ásotthalom, 2007. augusztus 21-én 

 

 

 

 

 

 

…………………………..          

    Börcsök József                           

            a Közalkalmazotti Tanács elnöke                                           
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A 2007. augusztus 21-én tartott iskolaszéki ülésen az iskolaszék megvitatta a módosított, egységes 

szerkezetbe foglalt Intézményi Minőségirányítási Programot, melyet jogosítványai 

érvényesítésével elfogadott. 

 

 

Ásotthalom, 2007. augusztus 21-én 

 

 

 

 

……………………………. 

Arany József 

          Iskolaszéki tag 
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MELLÉKLETEK 
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1. sz. melléklet Pedagógusok elégedettségének mérése   
 
   Tisztelt Kolléga! 

 

  Iskolánk hatékony működésének fontos feltétele, hogy intézményünk dolgozói jó légkörben, megfelelő feltételek 

mellett végezzék munkájukat. Ehhez folyamatosan fejlesztenünk kell intézményünket, annak ismeretében, hogy 

milyen kollégáink véleménye a jelenlegi állapotról. Tisztában kell lennünk azzal, mely területekkel elégedett, és hol 

szeretne változást látni. Ön is hozzájárulhat iskolánk fejlesztésének sikeréhez – ezért kérjük, töltse ki az alábbi 

kérdőívet! 

A kérdőívben közölt adatokat NÉVTELENÜL kezeljük. Ezért azt kérjük Öntől, hogy a kitöltött kérdőívet helyezze a 

mellékelt borítékba, zárja le, és a nevét vagy más azonosító jelet ne írjon sem a kérdőívre, sem a borítékra. 

 

1. Kérjük, hogy az alábbi ábrák közül válassza ki, és karikázza be azt, amelyik Ön szerint – 

összességében, mindent egybe véve – a legjobban kifejezi az iskolában folyó munka minőségének 

változását az utóbbi 2–3 évben. (Az ábrák bal oldala a 2–3 évvel ezelőtti, a jobb oldala pedig a jelenlegi 

helyzetet mutatja.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kérjük, hogy az alábbi ötfokú skálán karikázza be azt a számot, amelyik legjobban kifejezi, hogy 

Ön – összességében – mennyire elégedett az iskolában folyó munka minőségével. 
 

nagyon elégedetlen 

vagyok 

   nagyon elégedett 

vagyok 

1 2 3 4 5 
 

3. Kérjük, hogy az alábbi csoportokat és személyeket rangsorolja aszerint, hogy mennyire tartja 

őket elkötelezettnek az iskolai munka minősége iránt. A legelkötelezettebbnek tartott csoport vagy 

személy elé 1-est, a legkevésbé elkötelezettnek tartott elé pedig 7-est írjon. Mind a hét csoportot 

rangsorolja, ne használjon azonos sorszámot. Jelezze aláhúzással azt is, hogy az adott csoport 

elkötelezettségének mértékét megfelelőnek tartja-e vagy sem. 

 

Sorszám Csoport / személy 
Az elkötelezettség 

mértéke 

...... A nevelőtestület többsége megfelelő / nem megfelelő 

...... A szülők többsége megfelelő / nem megfelelő 

...... Az intézmény vezetője megfelelő / nem megfelelő 

...... Az intézmény technikai dolgozóinak többsége megfelelő / nem megfelelő 

...... Az intézmény fenntartója megfelelő / nem megfelelő 

...... Az intézményi belső tanácsadói csoport tagjai megfelelő / nem megfelelő 

...... Az intézmény vezetése megfelelő / nem megfelelő 

1. 3. 2. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 
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4. Mennyire elégedett az iskolával az alábbi területeken? 

 

 nagyon 

elégedetlen 

vagyok 

 nagyon 

elégedett 

vagyok 

nem 

tudom 

a) az osztálytermek rendje, tisztasága 1 2 3 4 5 9 

b) az iskola tárgyi felszereltsége 1 2 3 4 5 9 

c) az iskola környezetének rendezettsége 1 2 3 4 5 9 

d) az iskolai környezet biztonsága 1 2 3 4 5 9 

e) az iskolai fegyelem 1 2 3 4 5 9 

f) az iskola “jó híre” a településen 1 2 3 4 5 9 

g) a tanítás eredményessége 1 2 3 4 5 9 

h)  a tanár-diák viszony emberiessége 1 2 3 4 5 9 

i) az iskolában történő ügyintézés (igazolások, befizetés stb.) 1 2 3 4 5 9 

j) az iskolai munka szervezettsége 1 2 3 4 5 9 

k)  a pedagógusokkal szemben támasztott elvárások 1 2 3 4 5 9 

l) a fizetés, amit a tanári munkájáért kap 1 2 3 4 5 9 

m) a más munkakörben foglalkoztatottakkal szemben 

támasztott elvárások 

1 2 3 4 5 9 

n.) a tantestület munkához való hozzáállása                                1 2 3 4 5 9 

o.) a munkahelyi légkör 1 2 3 4 5 9 

 

 

5. Hogyan ítéli meg a tanórán kívüli tevékenységeket? 

 

 nagyon 

elégedetlen 

vagyok 

 nagyon 

elégedett 

vagyok 

nem 

tudom 

a) iskolai rendezvények száma 1 2 3 4 5 9 

b) iskolai rendezvények szervezettsége 1 2 3 4 5 9 

c) iskolai rendezvények hangulata 1 2 3 4 5 9 

d) tanulmányi kirándulások száma 1 2 3 4 5 9 

e) tanulmányi kirándulások szervezettsége 1 2 3 4 5 9 

f)  tanulmányi kirándulások hangulata 1 2 3 4 5 9 

g) felzárkóztató foglalkozások kínálata 1 2 3 4 5 9 

h) felzárkóztató foglalkozások eredményessége 1 2 3 4 5 9 

i)  versenyekre való felkészítés, tehetséggondozás 1 2 3 4 5 9 

j) hátrányos helyzetű tanulók segítése 1 2 3 4 5 9 

k) a rendezvények gyermekcentrikussága 1 2 3 4 5 9 

 

6. Hogyan értékeli az iskola fejlesztő munkáját az alábbi területeken? 

 

 nagyon 

elégedetlen 

vagyok 

 nagyon 

elégedett 

vagyok 

nem 

tudom 

 

a) tárgyi tudás növelése 1 2 3 4 5 9 

b) gondolkodásmód fejlesztése 1 2 3 4 5 9 

c) magatartás formálása 1 2 3 4 5 9 

d) szorgalomra, kitartásra nevelés 1 2 3 4 5 9 

e) kommunikációs készség fejlesztése 1 2 3 4 5 9 

f) általános műveltségi szint emelése 1 2 3 4 5 9 

g) önfegyelem fejlesztése 1 2 3 4 5 9 

h) továbbtanulásra/munkára való felkészítés 1 2 3 4 5 9 
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7. Segítőkészségük, kapcsolatteremtő képességük alapján milyennek ítéli az alábbi csoportokat az is-

kolában? 

 nagyon 

elégedetlen 

vagyok 

 nagyon 

elégedett 

vagyok 

nem 

tudom 

 

a) iskolavezetés 1 2 3 4 5 9 

b) osztályfőnökök 1 2 3 4 5 9 

c) az egy osztályban tanító tanárok 1 2 3 4 5 9 

d) adminisztratív dolgozók (pl. iskolatitkár, gazdaságvezető) 1 2 3 4 5 9 

e) technikai dolgozók (pl. portás, takarítók, konyhai dolgozók) 1 2 3 4 5 9 

f) kollégiumi nevelők  1 2 3 4 5 9 

 

 

 

8. Mennyire tartja igaznak azt az állítást, hogy kollégáinak többsége: 

 

 egyáltalán 

nem igaz 

 teljesen 

igaz 

nem 

tudom 

a) nagy szaktudással rendelkezik? 1 2 3 4 5 9 

b) jól magyaráz? 1 2 3 4 5 9 

c) igazságosan értékel? 1 2 3 4 5 9 

d) türelmes, megértő a tanulókkal? 1 2 3 4 5 9 

e) magas követelményeket támaszt? 1 2 3 4 5 9 

f)  érdeklődik a diákok iskolán kívüli dolgai iránt is? 1 2 3 4 5 9 

g) segít, ha hozzá fordulunk problémáinkkal? 1 2 3 4 5 9 

 

9. Hogyan ítéli meg iskolájában a: 

 

 nagyon 

alacsony 

 nagyon  

magas 

nem 

tudom 

 

a) tanulókkal szemben támasztott követelményeket? 1 2 3 4 5 9 

 

 

  nagyon 

kevés 

 nagyon  

sok 

nem 

tudom 

 

b) tanulók által az iskolai tanulásra fordított idő mennyiségét? 1 2 3 4 5 9 

 

10. Az Ön megítélése szerint mennyi időt kellene naponta készülnie tanítványainak ahhoz, hogy az 

iskolai követelményeknek megfeleljenek? (Ne csak a saját tantárgyára gondoljon, hanem próbálja meg-

becsülni az egyes tanítási napokra történő felkészülés átlagos idejét.) 

 a) 1 óránál kevesebbet b) 1–1,5 órát c) 1,5–2 órát d) 2–3 órát e) 3 óránál többet 

 

11. Az Ön becslése szerint mennyi időt készülnek naponta tanítványai?  

 a) 1 óránál kevesebbet b) 1–1,5 órát c) 1,5–2 órát d) 2–3 órát e) 3 óránál többet 

 

12. Ön szerint tanítványai mennyire szeretnek iskolába járni? 

 

egyáltalán 

nem 

szeretnek 

 nagyon  

szeretnek 

nem 

tudom  

1 2 3 4 5 9 
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13. Mit tart az iskolájuk három legfőbb erősségének (amelyek Ön szerint megőrzendők, folytatan-

dók)? 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

 

14. Melyik az a három terület Ön szerint, amelyen az iskolájuknak változtatni, fejleszteni kellene? 

 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

 

 

 

15. Milyen rövid határidőn belüli javítási lehetőséget lát a hibák megoldására? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Ön szerint milyen az iskola jövőképe? Hogyan képzeli el az iskola jövőjét? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Hogyan tudná segíteni az iskola jövőjének alakulását? 
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Tanári nevelő-oktató munka 4 fokozatú skálán való értékelése 

 

A tanár neve 

 

Nevelő – oktató munka értékelése 

 

1 2 3 4 

……………………….     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 
KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZOLT KÉRDÉSEINKRE! 
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2. sz. melléklet A szülők elégedettségének mérése      

 
Tisztelt Szülő! 

 

Iskolánk olyan intézményként szeretne működni, ahová Ön örömmel engedi gyermekét. Fontos 

számunkra, hogy biztosítsuk gyermekének mindazt a támogatást és ismeretet, ami segíti fejlődését, és 

lehetővé teszi képességei kibontakozását. Ehhez folyamatosan fejlesztenünk kell iskolánkat, annak 

ismeretében, hogy milyen az érintettek – így a szülők – véleménye a jelenlegi állapotról. Az Ön véleménye 

iskolánk működéséről elengedhetetlen számunkra. Tisztában kell lennünk azzal, mely területekkel elégedett, 

és hol szeretne változásokat látni. Ön is hozzájárulhat iskolánk fejlesztésének sikeréhez – ezért kérjük, töltse 

ki az alábbi kérdőívet! 

A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES, 

tehát Ön dönti el, hogy kitölti-e a kérdőívet. A kérdőívben közölt adatokat NÉVTELENÜL kezeljük. Ezért 

azt kérjük Öntől, hogy a kitöltött kérdőívet helyezze a mellékelt borítékba, zárja le, és a nevét vagy más 

azonosító jelet ne írjon sem a kérdőívre, sem a borítékra. 

 

Kérjük, szíveskedjék bekarikázni a megfelelő választ! 

1. Milyen típusú osztályba jár az Ön gyermeke? 

 

1. Szakiskolai  

2. Szakközépiskolai 

3. Gimnáziumi 
 

1. Hányadik osztályos a gyermeke? 

 

9 10 11 12 13 14 
 

2. Melyik osztályba jár? 

 

A B C D E F G H I J K L 
 

3. Ki(k) tölti(k) ki a kérdőívet? 

 

1.  Anya 2.  Apa 3.  Szülők közösen 

     

   

 4.  Más felnőtt(ek), éspedig:  ......................................................... 

 

Aki(k) válaszol(nak) a kérdésekre:  

 

4. Milyen gyakran vesz(nek) részt gyermeke/gyermekük szülői értekezletén? 

 

1.  Rendszeresen 

2.  Alkalmanként 

3.  Általában nem veszek / veszünk részt 

4.  Egyáltalán nem veszek / veszünk részt 

Amennyiben „általában nem” vagy „egyáltalán nem”, kérjük írja le ennek okát! 

 

 

5. Milyen gyakran vesz(nek) részt gyermeke/gyermekük iskolájában fogadóórán? 

 

1.  Rendszeresen 2.  Alkalmanként 3.  Általában nem 4.  Egyáltalán nem 

 

 

Amennyiben „általában nem” vagy „egyáltalán nem”, kérjük írja le ennek okát! 
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6. Szokott-e /szoktak-e részt venni iskolai ünnepségen?  

 

1.  Rendszeresen 2.  Alkalmanként 3.  Általában nem 4.  Egyáltalán nem 

 

7. Szokott-e /szoktak-e részt venni egyéb iskolai rendezvényen (pl. kirándulás, tábor)? 

 

1.  Rendszeresen 2.  Alkalmanként 3.  Általában nem 4.  Egyáltalán nem 

 

 

Kérjük, hogy az alábbi állítások esetén az ötfokú skálán azt a számot karikázza be, amelyik legjobban 

kifejezi az Ön véleményét. 

 

8. Ön – összességében, mindent egybe véve – mennyire elégedett gyermeke iskolájával? 

 

nagyon  

elégedetlen 

vagyok 

   nagyon 

elégedett 

vagyok 

    1 2 3 4 5 

 

 

9. Segítőkészségük, kapcsolatteremtő képességük alapján milyennek ítéli az alábbi csoportok, illetve 

személyek munkáját az iskolában? 

 

 

 nagyon 

elégedetlen 

vagyok 

 nagyon 

elégedett 

vagyok 

nem 

tudom 

a) iskolavezetés 1 2 3 4 5 9 

b) osztályfőnök 1 2 3 4 5 9 

c) osztályban tanító tanárok 1 2 3 4 5 9 

d) adminisztratív dolgozók (pl. iskolatitkár, gazdaságvezető) 1 2 3 4 5 9 

e) technikai dolgozók (pl. portás, takarítók, konyhai dolgozók) 1 2 3 4 5 9 

f) kollégiumi nevelők (ha vannak) 1 2 3 4 5 9 

 

 

10. Mennyire elégedett Ön azzal a tájékoztatással, amit az iskolától kap? 

 

 

 nagyon 

elégedetlen 

vagyok 

 nagyon 

elégedett 

vagyok 

nem 

tudom 

a) szülői értekezleteken 1 2 3 4 5 9 

b) fogadóórák alkalmával 1 2 3 4 5 9 

c) osztályfőnökkel történő egyéb találkozások alkalmával 1 2 3 4 5 9 

d) szaktanárokkal történő egyéb találkozások alkalmával 1 2 3 4 5 9 

e) ellenőrzőbe írt üzenetekből 1 2 3 4 5 9 
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11. Mennyire elégedett az iskolával az alábbi területeken? 

 

 nagyon 

elégedetlen 

vagyok 

 nagyon 

elégedett 

vagyok 

nem 

tudom 

a) az osztálytermek rendje, tisztasága 1 2 3 4 5 9 

b) az iskola tárgyi felszereltsége 1 2 3 4 5 9 

c) az iskola környezetének rendezettsége 1 2 3 4 5 9 

d) az iskolai környezet biztonsága 1 2 3 4 5 9 

e) az iskolai fegyelem 1 2 3 4 5 9 

f) az kiemelkedő tanulók elismerése 1 2 3 4 5 9 

g) az iskola "jó híre" a településen 1 2 3 4 5 9 

h) a tanítás eredményessége 1 2 3 4 5 9 

i)  az Önökkel való kapcsolattatás gyakorisága 1 2 3 4 5 9 

j)  a tanár-diák viszony emberiessége 1 2 3 4 5 9 

k) az iskolában történő ügyintézés (igazolások, befizetés stb.) 1 2 3 4 5 9 

 

 

12. Mennyire elégedett a gyermekét tanító tanárok többségének: 

 

 nagyon 

elégedetlen 

vagyok 

 nagyon 

elégedett 

vagyok 

nem 

tudom 

a) osztályozási-értékelési rendszerével? 1 2 3 4 5 9 

b) nevelési eljárásával? 1 2 3 4 5 9 

c) az Önökkel való kapcsolattartási stílusával? 1 2 3 4 5 9 

d) igényességével a tanításban? 1 2 3 4 5 9 

e) szakmai tudásával? 1 2 3 4 5 9 

 

 

13. Hogyan ítéli meg a tanórán kívüli tevékenységeket? 

 

 nagyon 

elégedetlen 

vagyok 

 nagyon 

elégedett 

vagyok 

nem 

tudom 

a) iskolai rendezvények száma 1 2 3 4 5 9 

b) iskolai rendezvények szervezettsége 1 2 3 4 5 9 

c) iskolai rendezvények hangulata 1 2 3 4 5 9 

d) tanulmányi kirándulások száma 1 2 3 4 5 9 

e) tanulmányi kirándulások szervezettsége 1 2 3 4 5 9 

f)  tanulmányi kirándulások hangulata 1 2 3 4 5 9 

g) felzárkóztató foglalkozások kínálata 1 2 3 4 5 9 

h) felzárkóztató foglalkozások eredményessége 1 2 3 4 5 9 

i)  versenyekre való felkészítés, tehetséggondozás 1 2 3 4 5 9 

j)  hátrányos helyzetű tanulók segítése 1 2 3 4 5 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Hogyan értékeli az iskola fejlesztő munkáját az alábbi területeken? 
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 nagyon 

elégedetlen 

vagyok 

 nagyon 

elégedett 

vagyok 

nem 

tudom 

a) tárgyi tudás növelése 1 2 3 4 5 9 

b) gondolkodásmód fejlesztése 1 2 3 4 5 9 

c) magatartás formálása 1 2 3 4 5 9 

d) szorgalomra, kitartásra nevelés 1 2 3 4 5 9 

e) kommunikációs készség fejlesztése 1 2 3 4 5 9 

f) általános műveltségi szint emelése 1 2 3 4 5 9 

g) önfegyelem fejlesztése 1 2 3 4 5 9 

h) továbbtanulásra/munkára való felkészítés 1 2 3 4 5 9 

 

15. Hogyan ítéli meg: 

 

 nagyon 

alacsony 

 nagyon  

magas 

nem 

tudom 

 

a)  gyermekével szemben támasztott követelményeket? 1 2 3 4 5 9 

  

 nagyon 

kevés 

 nagyon  

sok 

nem 

tudom 

 

b) a gyermeke által iskolai tanulásra fordított idő 

mennyiségét? 

1 2 3 4 5 9 

 

16.  Az Ön becslése szerint mennyi időt kell naponta készülnie gyermekének ahhoz, hogy az iskolai 

követelményeknek megfeleljen? 

 1) 1 óránál kevesebbet 2) 1–1,5 órát 3) 1,5–2 órát 4) 2–3 órát 5) 3 óránál többet 
 

 egyáltalán 

nem 

szeret 

 nagyon  

szeret 

nem 

tudom  

 

17. Ön szerint gyermeke mennyire szeret iskolába járni? 1 2 3 4 5 9 

 

18.  Véleménye szerint változott-e az iskola által végzett munka színvonala az elmúlt 2-3 évben? 

 

1. Nagymértékben javult.  2. Kismértékben javult. 3.  Nem változott. 

4. Kismértékben romlott. 5. Nagymértékben romlott. 6.  Nem tudom. 

 

 

19.  Mit tart Ön az iskola legfőbb erősségének? (Soroljon fel – legfeljebb – három dolgot!) 
  ............................................................................................................................................................. 

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

 

 

20.  Ön szerint melyik az a három terület, amelyen az iskolának fejlődnie kellene? 

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

  ............................................................................................................................................................. 
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Tanári nevelő-oktató munka 4 fokozatú skálán való értékelése 

 

A tanár neve 

 

Nevelő – oktató munka értékelése 

 

1 2 3 4 

……………………….     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 
KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZOLT KÉRDÉSEINKRE! 
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3. sz. melléklet Tanulói igény- és elégedettség mérése  
 

Kedves Tanuló! 

Engedd meg, hogy néhány szóban elmondjuk, miért kérjük a segítségedet. Iskolánk olyan intézményként 

szeretne működni, ahol jól érzed magad. Fontos számunkra, hogy megkapd mindazt a támogatást és 

ismeretet, ami lehetővé teszi fejlődésedet és képességeid kibontakoztatását. Ehhez folyamatosan 

fejlesztenünk kell iskolánkat annak ismeretében, hogy milyen az érintettek – így a tanulók – véleménye a 

jelenlegi állapotról. Tisztában kell lennünk azzal, mely területekkel vagy elégedett, és hol szeretnél 

változásokat látni.  

Te is hozzájárulhatsz iskolánk fejlesztésének sikeréhez – ezért kérünk, töltsd ki az alábbi kérdőívet! 

 

A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES, 

tehát Te döntöd el, hogy kitöltöd-e a kérdőívet. A kérdőívben közölt adatokat NÉVTELENÜL kezeljük. 

Ezért azt kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet helyezd a mellékelt borítékba, zárd le, és ne írd rá a neved vagy 

más azonosító jelet, sem a kérdőívre, sem a borítékra. 

  Előre is köszönjük, hogy segíted a munkánkat azzal, hogy komolyan veszed kérdéseinket és a válaszolást! 

 

A megfelelő számot, illetve betűt karikázd be! 
 

 

1.  Nemed: 1. Fiú 2. Lány 

 

2.  Milyen típusú osztályba jársz? 1. Szakiskolai 

2. Szakközépiskolai 

3. Gimnáziumi 

 

3.  Hányadik osztályos vagy? 9 10 11 12 13 14 

 

4.  Melyik osztályba jársz? A B C D E F G H I J K L 

 

 5.  Milyen iskolát végzett édesanyád/nevelőanyád? Csak egyet karikázz be, a legmagasabbat!  

      Ha nem tudsz rá válaszolni, kérj segítséget! 

 

1. Általános iskola 2. Szakmunkásképző 3. Szakközépiskola 

4. Gimnázium 5. Főiskola 6. Egyetem 

 

 6.  Milyen iskolát végzett édesapád/nevelőapád? Csak egyet karikázz be, a legmagasabbat! 

      Ha nem tudsz rá válaszolni, kérj segítséget! 

 

1. Általános iskola 2. Szakmunkásképző 3. Szakközépiskola 

4. Gimnázium 5. Főiskola 6. Egyetem 

 

 7.  Otthon kivel élsz együtt egy lakásban? Több válasz is lehet, tehát mindenkit jelölj be, aki veled 

      egy lakásban lakik! 

 

1. Édesapa 2. Édesanya 3. Nevelőapa 

4. Nevelőanya 5. Testvér(ek) 6. Nagyszülő(k) 

 

 

 

 

 

 

8.  Mit mondanál, általában igazak, vagy nem igazak a következő állítások? 
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 Ha igaznak tartod az állítást, az  1  -est karikázd be, ha nem tartod igaznak, a  0 -át! 

 

a) A mi iskolánkban a nagyobbak ritkán bántják a kisebbeket. 1  0 

b) A mi osztályunkban elismerjük azt, aki sokat tud. 1  0 

c) Problémáinkkal nyugodtan fordulhatunk tanárainkhoz. 1  0 

d) Általában jól érzem magam az iskolában. 1  0 

e) A tanárok legtöbbször dicsérik a diákokat.  1  0 

f)  A legtöbb tanítási óra érdekes az iskolában. 1  0 

g) A vitákat az osztályban megpróbáljuk megegyezéssel megoldani. 1  0 

h) Nem vágyok másik iskolába. 1  0 

i)  Az órákon a legtöbb osztálytársam keményen dolgozik. 1  0 

 

9.  Kérjük, hogy az alábbi öt fokú skálán karikázd be azt a számot, amelyik legjobban kifejezi,       hogy – 

összességében, mindent egybe véve – mennyire vagy elégedett iskoláddal. 

(Az ötös tehát azt jelenti, hogy nagyon elégedett vagy, az egyes pedig azt jelenti, hogy nagyon elégedetlen 

vagy. Természetesen a közbülső osztályzatokat is használhatod.) 

 

nagyon elégedetlen 

vagyok 

 

 nagyon elégedett 

vagyok 

  1 2 3 4 5 
 

10. Mennyire tartod igaznak azt az állítást, hogy tanáraid többsége: 
 

 egyáltalán 

nem igaz 

 teljesen 

igaz 

nem    

tudom   

  

a) nagy szaktudással rendelkezik? 1 2 3 4 5 9 

b) jól magyaráz? 1 2 3 4 5 9 

c) igazságosan értékel? 1 2 3 4 5 9 

d) türelmes, megértő a gyerekekkel? 1 2 3 4 5 9 

e) érdeklődik a diákok iskolán kívüli dolgai iránt is? 1 2 3 4 5 9 

f) segít, ha hozzá fordulunk problémáinkkal? 1 2 3 4 5 9 

g) türelmes, megértő a diákokkal? 1 2 3 4 5 9 

 

11. Mennyire vagy elégedett az iskolával az alábbi területeken? 

 

 nagyon 

elégedetlen 

vagyok 

 nagyon 

elégedett 

vagyok 

nem    

tudom 

    

a) az iskolai fegyelem helyzete 1 2 3 4 5 9 

b) a kiemelkedő teljesítmények elismerése 1 2 3 4 5 9 

c) az iskola „jó híre" a környeztemben 1 2 3 4 5 9 

d) a tanítás eredményessége 1 2 3 4 5 9 

e) a tanár-diák viszony emberiessége 1 2 3 4 5 9 
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12. Hogyan ítéled meg a tanórán kívüli tevékenységeket? 

 

 nagyon 

elégedetlen 

vagyok 

 nagyon 

elégedett 

vagyok 

nem    

tudom   

  

a) iskolai rendezvények száma 1 2 3 4 5 9 

b) iskolai rendezvények szervezettsége 1 2 3 4 5 9 

c) iskolai rendezvények 

gyermekcentrikussága 

1 2 3 4 5 9 

d) tanulmányi kirándulások száma 1 2 3 4 5 9 

e) tanulmányi kirándulások szervezettsége 1 2 3 4 5 9 

f) tanulmányi kirándulások hangulata 1 2 3 4 5 9 

g) felzárkóztató foglalkozások kínálata 1 2 3 4 5 9 

h) felzárkóztató foglalkozások 

eredményessége 

1 2 3 4 5 9 

i) versenyekre való felkészítés, 

tehetséggondozás 

1 2 3 4 5 9 

j) hátrányos helyzetű tanulók segítése 1 2 3 4 5 9 

k) sportolási lehetőség 1 2 3 4 5 9 
 

13. Milyennek tartod iskoládban: 

 nagyon 

rossznak 

 nagyon 

jónak 

nem    

tudom   

  

a) az osztálytermek rendjét, tisztaságát? 1 2 3 4 5 9 

b) az oktatáshoz használt tárgyi 

felszereltséget? 

1 2 3 4 5 9 

c) a környezet rendezettségét? 1 2 3 4 5 9 

d) a környezet biztonságát? 1 2 3 4 5 9 

e) a menzai étkezés színvonalát? 1 2 3 4 5 9 

f)  a menzai étkezés mennyiségét? 1 2 3 4 5 9 

g) az iskolai büfét? 1 2 3 4 5 9 

h) iskolai bulikat? 1 2 3 4 5 9 

i)  a számítógép-használati, Internet hozzáférési 

     lehetőséget? 

1 2 3 4 5 9 
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14.  Hogy érzed, mennyire segítenek téged tanáraid: 

 

 egyáltalán 

nem 

 teljes 

mérték-

ben 

nem 

tudom 

a) a továbbtanulásra/munkára való 

felkészülésben? 

1 2 3 4 5 9 

b) abban, hogy jól tudj kapcsolatot teremteni 

az emberekkel? 

1 2 3 4 5 9 

c) abban, hogy magabiztos felnőtté válj? 1 2 3 4 5 9 

d) abban, hogy széles körű műveltségre tegyél 

szert? 

1 2 3 4 5 9 

e) abban, hogy önálló véleményed legyen a ta-

nultakról? 

1 2 3 4 5 9 

f)  a versenyekre való felkészülésben? 1 2 3 4 5 9 

g) a tananyag megértésében? 1 2 3 4 5 9 

h) abban, hogy növekedjen kitartásod? 1 2 3 4 5 9 

i)  tárgyi tudásod növelésében? 1 2 3 4 5 9 

j)  ha nem értesz valamit? 1 2 3 4 5 9 
 

15. Véleményed szerint milyen a diákok kapcsolata az iskolában: 

 

 nagyon 

rossz 

 nagyon 

jó 

nem    

tudom   

  

a) a gazdasági, adminisztratív ügyeket intéző 1 2 3 4 5 9 

    dolgozókkal pl. iskolatitkár       

b) a technikai dolgozókkal (pl. portás, takarítók)? 1 2 3 4 5 9 

c) konyhai dolgozókkal? 1 2 3 4 5 9 

 

16. Hogyan ítéled meg: 

 nagyon 

alacsony 

 nagyon  

magas 

nem 

tudom 

 

       a) a veled szemben támasztott követelményeket? 1 2 3 4 5 9 

  

 nagyon 

kevés 

 nagyon  

sok 

nem 

tudom 

 

       b) az általad iskolai tanulásra fordított idő mennyiségét? 1 2 3 4 5 9 

 

17. Becslésed szerint mennyi időt kell naponta készülnöd ahhoz, hogy megfelelj az iskolai követel-

ményeknek? 

 1) 1 óránál kevesebbet 2) 1–1,5 órát 3) 1,5–2 órát 4) 2–3 órát 5) 3 óránál többet 

 

 egyáltalán 

nem 

szeretek 

 nagyon  

szeretek 

nem 

tudom  

 

18. Mennyire szeretsz iskolába járni? 1 2 3 4 5 9 

 

 

 

19.  Kérlek, sorold fel azt a három dolgot, amit a legjobbnak tartasz az iskolátokban, amiért  
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       érdemes ide járni. 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Ha Te lennél az iskola igazgatója, és három intézkedést hozhatnál, mit tennél annak  

       érdekében, hogy még jobb hely legyen az iskola? 

 

1.  

 

2.  

 

3.  
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Tanári nevelő-oktató munka 4 fokozatú skálán való értékelése 

 

A tanár neve 

 

Nevelő – oktató munka értékelése 

 

1 2 3 4 

……………………….     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 
KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZOLT KÉRDÉSEINKRE! 
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4. sz. melléklet A tanulók állóképességének, erőnlétének mérése  

 

A fizikai állapot felmérése 

A mérésnek két időpontja van: 

 Tanév eleje 

 Tanév vége 

 

Feladatok: 

 Hasizom gyakorlatok 

1. Lábemelés 

 Nyújtott lábbal fej fölé (10 db) 

 Nyújtott lábbal vízszintig (20 db) 

2. Felülés (db / perc) 

 Karizom gyakorlatok 

1.Húzódzkodás 

 Fiúknál 10 db 

 Leányoknál 8 db 

2. Fekvőtámasz (csak a szabályos db) 

 Lábizom gyakorlatok 

1. Szökdelés (padra fel – le páros lábbal, db/perc) 

2. Guggolás felállás (db/perc) 

 Általános megmozgató gyakorlatok 

1. Négyütemű fekvőtámasz db/perc 

 

A fenti felmérő gyakorlatokon kívül a kondícionális és koordinációs képességet is mérni kell. 

 Kondícionális képességfelmérés 

1. Állóképesség felmérése Cooper-teszttel (12 perces futás folyamatos futás, mely a megtett táv 

arányában osztályozandó) 

2. Vonalfutás időre. 

 Koordinációs képességek felmérése 

1.  Bekötött szemmel egy kijelölt helyre, labdát kell lerakni. 

2. Egyensúlyérzékelési gyakorlat keretében, vonaljárás vagy felfordított padon történő tempós járás 

 Kiegészítő gyakorlatok: 

1. Súlypontemelkedés mérése 

2. Helyből távolugrás mérése 

3. Izom nyúlásának mérése 

4. Függés mérése 

 

Általában a felmérések jegyre mennek, kivéve a koordinációs és kiegészítő gyakorlatokat. 

A mérések eredményei azt mutatják, hogy a fiúk fizikai állapota sokkal jobban megfelel 

életkoruknak, mint a leányoké. 
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5. sz. melléklet Pedagógus/Vezetői teljesítményértékelő lap 

 
Tanév: ……………………………………………………….. 

 

Az értékelt pedagógus/vezető neve: ……………………………………………………….. 

 

Az értékelt pedagógus/vezető beosztása: ………………………………………………….. 

 

A teljesítményértékelést elvégző személy(ek): 

 

neve:     

beosztása:     

 

neve:     

beosztása:     

 

A kitöltés dátuma: ………… év …… hó …… nap 

 

A pedagógus/vezető teljesítményének értékelése 
(a programban megadott szempontok alapján) 

1. 

2. 

…….. 

Összefoglaló értékelés, javaslatok, intézkedések 

 

 

1. ……………………………………… pedagógus/ vezető a(z) ………/………. tanévben: 

 

Az adott beosztáshoz kapcsolódó maximális pontszámhoz mérten ………%-os teljesítményt nyújtott, ezzel:  

 60%-tól megfelelt (A tanórai és a tanórán kívüli tevékenységnél minimum 50% kell!) 

 75%-tól jól megfelelt, 

 90%-tól kiváló 
 

2. Javaslatok, intézkedések a pedagógus/vezető teljesítményének minőségi javításához: 

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

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

 

Kelt: ...  

          igazgató 

 

Az összesített vezetői teljesítményértékelő lap megállapításait elfogadom. 

Kelt: ...  

    

          aláírás 

 

Az összesített pedagógus/vezetői teljesítményértékelő lap megállapításaihoz a következő kiegészítéseket, 

észrevételeket fűzöm: 

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

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

 

Kelt: ...  

   

          aláírás 
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6. sz. melléklet Teljes körű intézményi önértékelés szempontjai 

 

A vizsgált terület megnevezése 

 

Felelősök* 
 

1. Az iskolavezetés tevékenységének értékelése 

a. Az iskola életét meghatározó belső szabályzatok  

                                 Megvan-e minden jogszabály által előírt szabályzat? 

 A meglévő szabályzatok megfelelnek-e a jogszabályi  

 előírásoknak?  

 Az esetlegesen szükséges aktualizálásuk megtörtént-e? 

 Szabályzatok betartása megtörténik-e? 

b. Az iskolavezetés ellenőrző munkájának összegzése  

 A tanév folyamán végzett ellenőrzések száma. 

 Pedagógusok munkájának ellenőrzése (Milyen területen? Hány  

 alkalommal?) 

 Nem pedagógus dolgozók munkájának ellenőrzése (Milyen  

 területen? Hány alkalommal?) 

 Az ellenőrzési tervben kitűzött ellenőrzések megtörténtek-e? (Az  

 elmaradt ellenőrzések száma és aránya, oka.) 

 Az ellenőrzések során esetlegesen feltárt hibák, hiányosságok  

 kijavítása, pótlása megtörtént-e? (Ha nem, miért nem?) 

 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

kollégiumvezető, 

gazdasági vezető, 

munkaközösség-

vezetők 

2. Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok  

a. A tanulólétszám adatai 

 Tanulólétszám évfolyamonként, tagozatonként 

 Tanulólétszám csökkenése vagy növekedése, ennek okai 

 Kilencedik osztályba a következő tanévre beiratkozott tanulók  

 száma 

 Tanulócsoportok száma, tanulócsoportok átlaglétszáma  

b. Pedagógusok létszáma 

 Munkakör és beosztás szerint 

 Kor szerint 

 Nem szerint 

 Végzettség szerint 

 Az intézményből távozott pedagógusok száma, a távozás oka 

 Az intézménybe érkezett új pedagógusok száma 

c. Nem pedagógus dolgozók létszáma  

 Munkakör és beosztás szerint 

 Kor szerint 

 Nem szerint 

 Végzettség szerint 

 Az intézményből távozott dolgozók száma, a távozás oka 

 Az intézménybe érkezett új dolgozók száma 

 

 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

kollégiumvezető, 

osztályfőnökök, 

csoportvezetők 

 

 

igazgató, 

gazdasági vezető 

 

 

 

 

 

 

igazgató, 

gazdasági vezető 

 

 

 

3. A nevelő és oktató munka feltételeinek alakulása 

a. Az intézményi költségvetés legfontosabb mutatói 

 Személyi juttatások és járulékai 

 Dologi kiadások 

 Beszerzések 

 Felújítások 

 Beruházások 

 

 

igazgató, 

gazdasági vezető 

 



 

 79 

Tárgyi feltételek jellemzői 

 Épületek, helyiségek száma, változásai 

 Berendezések változásai  

 Tantárgyi szakmai anyagok bővítése, eszközfejlesztés 
 

4. A tanítási-tanulási folyamat eredményességének mutatói 

a. Tanulmányi átlageredmények 

 Osztályonként, kollégiumi csoportonként. 

 Tantárgyanként 

b. Iskolán belüli mérések eredményei 

 Tantárgyak számonkéréseinek eredményei a tanév folyamán 

c. Iskolán kívüli mérések eredményei 

 Országos kompetencia mérés eredményei 

 Esetleges más mérések eredményei 

d. Kitűnő tanulók száma és aránya 

e. Dicséretek száma a tanév végén 

 Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén 

 Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén 

 Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén 

f. Bukások száma 

 Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

 Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

 Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók 

száma és aránya 

 A bukások száma tantárgyanként 

g. A javító vizsgák eredményei 

 A javítóvizsgán eredményesen vizsgázott tanulók száma és aránya 

 A javítóvizsgán eredménytelenül vizsgázott tanulók száma és 

aránya 

h. A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei 

 Iskolán belüli versenyek eredményei 

- Iskolai versenyek száma 

- Iskolai versenyeken részt vett tanulók száma  

 Iskolán kívüli versenyek eredményei 

- Iskolán kívüli versenyek száma 

- Iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók száma  

- Iskolán kívüli versenyeken elért helyezések  

i. A továbbtanulás jellemzői 

 A 8., 9., 10., 11., 12. év végi tanulmányi eredmények változásai. 

 A végzett diákok továbbtanulásainak felmérése. 

j. Tanulói elégedettségmérés eredményei 

k. Szülői elégedettségmérés eredményei 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

osztályfőnökök, 

koll. csoportvezető 

 

szaktanárok 

 

igazgató, igazgatóh., 

külön megbízottak 

osztályfőnökök 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettes, 

igazgató 

 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettes, 

igazgató 

 

 

szaktanárok, 

igazgatóhelyettes, 

igazgató 

 

felkészítő tanárok, 

igazgatóhelyettes, 

igazgató 

 

 

 

 

 

 

osztályfőnökök, 

igazgatóhelyettes, 

igazgató 

M.I.CS. 

5. A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő 

tevékenység jellemzői  

Osztályközösségek (és kollégiumi csoportok) fejlesztése 

 Az osztályközösség jellemzői 

- A tanulók társadalmi helyzete: gazdag, jómódú, rendezett anyagi 

körülmények között élő, szegény, nyomorgó tanulók száma és aránya az 

osztályban 

- A szülők képzettsége (apa és anya külön-külön): írástudatlan, nincs nyolc 

általános sem, nyolc általánossal, szakmunkás bizonyítvánnyal, 

érettségivel, felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők száma és aránya az 

osztályban 

 

osztályfőnökök, 

kollégiumi 

csoportvezetők 
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- A család szerkezete: teljes családban, csonka családban élő tanulók száma 

és aránya az osztályban 

- Szülők munkaviszonya, a család jövedelme (apa és anya külön-külön): 

munkaviszonyban álló, alkalmi munkákból élő, segélyekből élő, 

jövedelem nélkül élő szülők gyermekeinek száma és aránya az osztályban 

- Az iskola és a család kapcsolata: az iskolát támogató, az iskolával 

együttműködő, az iskola iránt közömbös, az iskolára a gyermeknevelést 

áthárító, az iskolával ellenséges családban élő tanulók száma és aránya az 

osztályban 

- A tanulók részvétele, aktivitása az iskolai életben: kezdeményező, aktív, 

együttműködő, közömbös, elutasító tanulók száma és aránya  

- A tanulók társas kapcsolatai: csoportos kapcsolatokat alakító, 

párkapcsolatot alakító, magányos, kirekesztett tanulók száma és aránya az 

osztályban 

- A tanulók viselkedéskultúrája: a szabályokat és a szokásokat ismerő és 

használó, ismerő, de nem használó, nem ismerő tanulók száma és aránya 

az osztályban 

- Tanulási zavarral, beilleszkedési nehézséggel küzdők: 

beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos, más fogyatékos, részképesség 

zavaros, beilleszkedési nehézséggel küzdő, hiperaktív tanulók száma és 

aránya az osztályban 

 Tanórán kívüli osztályprogramok száma a tanév folyamán, valamint az 

azokon résztvevő tanulók száma és aránya 

 Dicséretek és büntetések száma a tanév folyamán 

- Szaktanári dicséretek száma 

- Szaktanári figyelmeztetések száma 

- Osztályfőnöki dicséretek száma 

- Osztályfőnöki figyelmeztetések, intők száma 

- Igazgatói dicséretek száma 

- Igazgatói figyelmeztetések, intők száma 

- Nevelőtestületi intések száma 

 Magatartás év végi osztályzatának átlaga 

 Szorgalom év végi osztályzatának átlaga 

 Igazolatlanul mulasztott órák száma és aránya 

 Igazolatlanul mulasztó tanulók száma és aránya 

 Szülői értekezletek száma 

 Szülői értekezleten részt vevő szülők száma és aránya 

 Családlátogatások száma 

6. Az iskolaközösség, a diákönkormányzat fejlesztése 

A diákönkormányzat által szervezett programok száma a tanév folyamán, 

valamint az azokat szervező pedagógusok és tanulók száma, illetve az azokon 

résztvevő pedagógusok és tanulók száma és aránya. Elnökválasztás, egyéb 

tevékenység. 

 

Diákönkormányzat 

működését segítő 

nevelő 

7. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység jellemzői 

Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett 

tanulók száma és aránya osztályonként és évfolyamonként.  

a. A bukások száma és aránya a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű és a veszélyeztetett hátrányos helyzetű tanulók között 

osztályonként és évfolyamonként. 

b. Állami gondozott tanulók száma és aránya osztályonként és 

évfolyamonként 

c. Az iskolában 1-2-3 alkalommal étkező tanulók száma és aránya 

 

gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős, 

osztályfőnökök, 

kollégiumi 

csoportvezetők 
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osztályonként és évfolyamonként  

d. Az étkezési térítési díj befizetésénél kedvezményben részesülő tanulók 

(kedvezmények szerinti megoszlásban) száma és aránya osztályonként és 

évfolyamonként 

e. Önkormányzat által biztosított kedvezményben részesülő tanulók száma és 

aránya osztályonként és évfolyamonként. 

f. Ingyenes tankönyvben részesülő tanulók száma és aránya osztályonként 

és évfolyamonként 

g. Gyermekvédelmi ellátásban részesülő tanulók száma és aránya 

osztályonként és évfolyamonként 

h. Település jegyzője által gondozásba vett tanulók száma és aránya 

osztályonként és évfolyamonként 

i. Gyermekjóléti szolgálat által gondozásba vett tanulók száma és aránya 

osztályonként és évfolyamonként 

8. A pedagógusok felkészültsége, nevelő és oktató munkája  

a. A vezetői óralátogatások tapasztalatai 

 Óralátogatások száma  

 Az óralátogatásokon előforduló módszerek és szervezési formák 

gyakorisága (lásd. 29.o.) 

b. Tanórán kívüli foglalkozások 

 Tanulószobás csoportok száma 

 Szakkörök és szakköri tagok száma 

 Sportköri csoportok és sportköri tanulók száma 

 Felzárkóztató foglalkozások száma és a foglalkozásokon résztvevő 

tanulók száma 

 Tehetséggondozó foglalkozások száma és a foglalkozásokon résztvevő 

tanulók száma 

c. Továbbképzésen résztvevő pedagógusok száma és aránya 

d. Továbbtanuló pedagógusok száma és aránya 

e. Az iskolai programok száma a tanév folyamán, valamint az azokat 

szervező pedagógusok száma, illetve az azokon résztvevő pedagógusok 

száma  

f. Pályázatok  

 A benyújtott pályázatok száma 

 A nyertes pályázatok száma 

 Az elnyert támogatások összege 

 A pályázatok megírásában résztvevő pedagógusok száma 

g. Iskolán kívül közéleti, társadalmi feladatot vállaló pedagógusok száma 

és aránya 

 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

kollégiumvezető, 

munkaközösség-

vezetők 

 

*A  felelősök feladatai:  

 az értékeléshez szükséges adatok összegyűjtése az egyes tanévek folyamán,  

 az adatok rendszerezése, táblázatokba történő rendezése, 

 az adatok összevetése az előző évek adataival, 

 annak megállapítása, hogy a vizsgált területen sikerült-e megvalósítani az intézmény célkitűzéseit, 

 az adatoknak a nevelőtestülettel történő megismertetése, 

 A tanulói teljesítmény méréséhez szükséges adatokhoz önkéntes adatszolgáltatás útján hozzá lehet 

kapcsolni a tanuló szociális helyzetére, a szülők iskolázottságára vonatkozó adatokat is. Ezek az 

adatok azonban kizárólag a tanuló teljesítményének megítéléséhez használhatók fel. A 

személyazonosításra alkalmas módon tárolt adatok csak az iskolán belül használhatók fel a tanuló 

fejlődésének figyelemmel kísérése céljából, a fejlődéshez szükséges pedagógiai intézkedések 

kidolgozása céljából. 
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7. számú melléklet Az ásotthalmi Bedő Albert Középiskola, Erdészeti  Szakiskola és 

Kollégium partnereinek azonosítási szabályzatához 

 

Azonosított közvetett partnerek 

 

 FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet  

 FVM  

 Csongrád Megyei Agrárkamara  

 Csongrád Megyei Közgyűlés  

 Országos Erdészeti Egyesület  

 Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Erdészeti Igazgatóság 

 Alföldi Erdőkért Egyesület   

 Rt-k vezérigazgatói – Bakonyerdő Rt., DALERD Rt., EGERERDŐ Rt., ERDÉRT Rt., 

ERDŐSZÖV Rt., ÉSZAKERDŐ Rt., GEMENC  Rt.,  Gyulaj Rt.,  HM  Budapest 

Erdőgazdaság Rt., HM KASZÓ Erdőgazdaság Rt., HM VERGA Rt., IPOLY ERDŐ Rt., 

Kisalföldi Erdőgazdaság Rt., KEFAG Rt.,  Mecseki Erdészeti Rt., NEFAG Rt.,  

NYÍRERDŐ Rt., Pilisi Parkerdő Rt., SEFAG Rt., Szombathelyi Erdészeti Rt., Tanulmányi 

Erdőgazdaság Rt., VADEX Rt., Vértesi Erdő Rt., ZALAERDŐ Rt. 

 Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 

 Csongrád Megyei Munkaügyi Központ 

 Csongrád Megyei Közlekedésfelügyelet 

 OKÉV Délalföldi Regionális Igazgatósága  

 Továbbá: Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola Csongrád, József Attila 

Gimnázium Makó, Horváth Mihály Gimnázium Szentes, Erdei Ferenc Kereskedelmi és 

Közgazdasági Szakközépiskola Makó, Galamb József Szakközépiskola és 

Szakmunkásképző Iskola Makó, Bartha János Kertészeti Szakközépiskola és 

Szakmunkásképző  Iskola Szentes, Boros Sámuel Közgazdasági és Egészségügyi 

Szakközépiskola Szentes, Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola Szentes, Zsoldos Ferenc 

Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola Szentes, Kiss Ferenc Erdészeti 

Szakközépiskola Szeged, NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola Sopron, Vadas 

Jenő Szakközépiskola Mátrafüred, Mezőgazdasági Gépészeti Szakközépiskola és 

Szakmunkásképző Intézet Piliscsaba, Debreczeni Márton Szakképző Iskola Miskolc, 

DRÁVA-VÖLGYE Középiskola Barcs, Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és 

Szakiskola Szőcsénypuszta. 

 Észak-Rajna-Wesztfália tartomány 

 testvérvárosok:  

o romániai Zsombolya 

o dániai Maribo 

o németországi Herrischried és Bretagne 
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8. számú melléklet A pedagógus és vezető értékelési rendszer 

 

 

      A QUALY-CO Oktatási Tanácsadótól megvásárolt szoftver a Bedő Albert Középiskola, 

Erdészeti Szakiskola és Kollégium nevelőtestületére adaptálva. 

 

 

A Pusztamérgesi Tagintézmény kollégiumi nevelőinek értékelésére külön arányszámokat 

meghatározó rendszer lett meghatározva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 


