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I. MINŐSÉGPOLITIKA
1. Küldetésnyilatkozat
A Központi - Alsóvárosi Művelődési Központ meghatározó szerepet tölt be Baja város életében. A
123 éves múltra visszatekintő iskola óvodájával együtt ma is méltó folytatója az itt megalapozott
nevelő- oktató munkának, őrzője és ápolója a régi hagyományoknak.
2008-től az intézmény óvodák – iskolák – közművelődési egységek teljes körűen kiszolgálják a
gyermekek – szülők – lakosság igényeit.
Az óvoda és iskola együttműködése lehetőséget biztosít arra, hogy a nálunk óvodába járó gyermekek sikeresen megállják a helyüket a mi iskolánkban.
Az óvodában nagy figyelmet fordítunk az iskolai tanulást segítő szokások, képességek kialakítására.
A nevelőmunkánk alapja a sokszínű tevékenykedtetés, a mozgás, a játék. Gyermekeinket a világ
dolgai iránti érdeklődésre, kiegyensúlyozott, boldog légkörben neveljük.
Iskolai nevelő munkánk célja olyan értékek közvetítése, melyek a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, jövőjére, a családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak. A
nevelés- oktatás folyamatában szem előtt tartjuk a kitűzött minőségcélokat, és azok megvalósításán
munkálkodunk.
Az iskolai nevelésben és oktatásban nagy figyelmet fordítunk az olvasás – írás - számolási képességek fejlesztésére. Kiemelten foglalkozunk az informatika, nyelv és sport tevékenységekkel.

2. Jövőkép
Intézményünk kölcsönös megelégedettségen alapuló, rugalmas és partnerközpontú óvoda - iskola,
amely a hagyományokból építkezik és a jövőre figyel, ahol a gyermekek, a szülők, a
pedagógusok és a nem pedagógus dolgozók egyaránt jól érzik magukat,
Stabil, kiegyensúlyozott körülmények között tevékenykedünk valamennyi intézményegységben.
Szakmai megítélésünk a városban magas.
A pedagógiai-nevelési programban megfogalmazott célok a környezettudatos magatartásformák és
szokások kialakítása, melyek teljesítését segíti a barátságos környezet, és intézményünk felszereltsége.
Céljaink eléréséhez lehetőséget kívánunk teremteni arra, hogy mindenki tehetségének, adottságának
megfelelően bontakozhasson ki biztos alapkészségek birtokában, mintegy megalapozva az élethoszszig tartó tanulást.
Céljaink megvalósulásához hozzájárul az óvoda és iskola együttműködése. Ezen együttműködés
természetesen átsegíti a gyermekeket óvoda és iskola átmenet nehézségeinek leküzdésében.
A nevelőtestület képzett, magasan kvalifikált. A nem pedagógus dolgozók személyes példamutatással a nevelési folyamat segítői.
Az intézmény vezetése és munkatársai elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos fejlesztés és
a partnerközpontú működés iránt. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, melyet a társadalmi
és partneri igényeknek megfelelően, szeretetteljes légkörben végzünk.

3.Feladatok a fenntartói minőségpolitika és minőségi célok tükrében
Intézményre vonatkozó feladatok:
1./ Az intézmény alapító okiratában szereplő feladatok jó színvonalú megoldása céljából a minőségi
munkavégzés, tárgyi és személyi feltételek biztosítása.
Ezt a célt az intézmény akkor éri el, ha:
- a rábízott önkormányzati vagyon a jó gazda gondosságával kezeli,
- részt vesz az e feladatok ellátását segítő pályázatokon,
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- biztosítja a teljes szakos ellátottságot, pedagógusai részt vesznek a szakmai felkészültség javítását,
karbantartását célzó képzéseken, továbbképzéseken.
2./ A városban élő minden három év feletti, tanköteles korú gyermek és fiatal számára állampolgári
jogon lehetővé teszi a nevelési – oktatási rendszerben való teljes körű részvétel lehetőségét.
Ezt a célt az intézmény akkor éri el, ha:
az óvodában,
- az óvodai nevelési program megvalósításának és a minőségi munkavégzés eredményeként a
gyermekek az óvodás kor végére elérik az iskolai követelmények teljesítéséthez szükséges fejlettséget, csökkentve a visszamaradók számát,
- nevelési programjába beépíti a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztését célzó programokat, és azokat eredményesen alkalmazza,
- kiteljesedik az óvoda – iskola együttműködése
az iskolában, alapfokú művészetoktatási intézményben,
- az általános iskola tanulóinak legalább 95 %-a a tankötelezettség ideje alatt elvégzik a nyolcadik
osztályt.
- az országos tanulmányi összehasonlító mérések eredményei alapján az intézmény eléri a „városi
iskolák átlaga” eredményt, és a hozzáadott érték fejlődést mutat,
- az intézmény a helyi tantervében megfogalmazottak szerint az alapkészségek megerősítésével
törekszik a kiemelt kulcskompetenciák és fejlesztési feladatok megvalósítására,
- az intézmény – a pedagógiai, pedagógiai – művelődési programjában megfogalmazottak szerint –
kiemelt figyelmet fordít a felzárkóztatásra, a tehetségek felismerésére és fejlesztésére,
- biztosítja az esélyegyenlőség széles körű megvalósítását,
- pedagógiai, pedagógiai – művelődési programjában, helyi tantervébe beépíti a sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók fejlesztését célzó programokat, s azokat eredményesen alkalmazza,
- színvonalas oktató – nevelő munkával a készségfejlesztés középpontba helyezésével biztosítja az
alapfokú művészetoktatás, illetve a nemzetiségi nyelvoktatás iránt érdeklődők igényeinek kielégítését,
- az ÁMK-ként működő intézményekben a közművelődési intézményegység hatékonyan segíti a
gyermekek részére az iskolai követelmények teljesítését, valamint az intézmény és társadalmi környezete kapcsolatának rendszeresebbé, eredményesebbé tételét.
3./ Az intézmény működése során a rendelkezésre álló erőforrásokat a leghatékonyabb módon
használja fel.
Ezt a célt az intézmény akkor éri el, ha:
- a költségvetés éves tervezésekor pontosan számba veszi az állandó feladatokat, s az azok ellátásához optimálisan szükséges pénzügyi szükségleteket,
- az intézmény belső működését szabályozó dokumentumokban folyamatosan és következetesen
gondoskodik az intézmény vagyonának védelméről, megóvásáról,
- az intézmény belső életét úgy szervezi meg, hogy az biztosítsa az intézmény működéséhez szükséges energiahordozók legtakarékosabb felhasználását,
- az intézmény az eszközpótlásra biztosított határidőre rendelkezik a minimális eszközjegyzékben
előírt helységekkel és eszközökkel, vagyonleltárában pontos kimutatást vezet az eszközökről.
4./ Az intézmény folyamatosan győződjön meg az általa végzett nevelő-oktató munka eredményességéről, illetve annak környezet által történő megítéléséről.
Ezt a célt az intézmény akkor éri el, ha:
- az intézmény szakmai kínálatának, szolgáltatásainak kialakításakor, illetve módosításakor figyelembe veszi az intézménnyel kapcsolatban állók véleményét, javaslatait,
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- folyamatosan működteti a minőségfejlesztési rendszerében kidolgozott igény- és elégedettségi
vizsgálatokat, elemzi, értékeli és hasznosítja azok tapasztalatit, illetve ezek hiányában kidolgozza és
bevezeti azokat,
- az igény- és elégedettségi mutatók értékei folyamatosan javuló tendenciát mutatnak vagy tartósan
magas szintűek,
- kialakítja és működteti saját szakmai mérési rendszerét, illetve a jogszabályban meghatározottak
szerint részt vesz az országos mérési folyamatokban, elemzi, értékeli a mérések tapasztalatait, s azt
hasznosítja a pedagógiai munka folyamán,
- bekapcsolódik a minőségbiztosítással, méréssel, értékeléssel kapcsolatos pályázatokba,
- nyilvánosságra hozza az intézményértékelés eredményeit.
Az intézményvezetőkre vonatkozó feladatok:
1./ Az önkormányzat által fenntartott intézmény vezetője működjön közre a közoktatással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében, végrehajtásában, a végrehajtás ellenőrzésében, értékelésében.
E feladatát akkor teljesíti, ha:
- az intézmény működését érintő törvények, jogszabályok, helyi rendeletek ismeretében, s az azokban foglaltaknak megfelelően szervezi meg és irányítja intézményét, készíti el az intézmény működését – szakmai, gazdasági és törvényességi szempontból – meghatározó intézményi alapdokumentumokat,
- az intézmény működésével kapcsolatos szakmai és gazdálkodási feladatok jó színvonalú ellátását
alapos és körültekintő tervező munkával, az intézmény szakmai feladatellátás költséghatékony
megszervezésével, a különböző szintű pályázati lehetőségek kihasználásával és az épületállomány
energiatakarékos napi működésével biztosítja,
- kellő előrelátással megtervezett személyzeti politikával a továbbképzési és átképzési feladatok
tervszerű, szakmailag átgondolt és következetesen végrehajtott ellátásával biztosítja az oktatónevelő munka jó színvonalú végzéséhez elengedhetetlen személyi feltételeket,
- az elérendő célokat szolgáló következetes ellenőrzési és értékelési rendszer kialakításával és működtetésével biztosítja az intézményben a szakmai munka jó színvonalát,
- aktív szerepet vállal az önkormányzati minőségirányítási program kialakításában, az abban foglaltak végrehajtásában, a rendszer működtetésében,
- működteti és meghatározott időszakonként felülvizsgálja az Intézményi Minőségirányítási Programot,
- biztosítja az önkormányzati és intézményi minőségirányítási célok elérését, a szülők és a gyermekek, a szűkebb és tágabb környezetük elvárásainak teljesülését, felelősséget vállal a nevelő-oktató
munka és az intézmény feladatkörébe tartozó egyéb feladatok teljesítésének minőségéért.

2. További kiemelt feladatai:
- a kompetenciamérések során tapasztalt hiányosságok okainak feltárása, szükség esetén külső szakértőt vegyen igénybe,
- dolgozzon ki és működtessen teljesítményértékelési rendszert az intézmény dolgozói számára,
- az intézményhasználókat rendszeresen tájékoztassa az oktatási – nevelési intézmény munkájáról,
eredményeiről,
- gondoskodjon a törvénynek megfelelően a pályakezdő, gyakornoki időt töltő pedagógusok szakmai segítéséről.
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Intézményi minőségi célok
Stratégiai cél
1. Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott feladatok jó színvonalú megoldása céljából biztosítja a minőségi
munkavégzés épületeiben, tárgyi és személyi feltételeit
2. Partnerközpontú működés kialakítása
Stratégia forrása
Fenntartói Minőségpolitika

Pedagógiai Program

Minőségirányítási program

Minőségcél

Hiv. hely
ÖMIP
IV.2.1.2.
IV.2.1.4.

Hosszú távú

Közép távú

Szabályozások elkészíMinőségirányítási rendszertése
ben tervezett folyamatok
Szabályozások bevezeszabályozott működtetése
tése
Partneri igény és eléA képzési szerkezet, a tangedettségmérés rendórán kívüli tevékenységek
szerébe az ide vonatkováltoztatása a partneri igézó információk beszernyek alapján
zése

-6-

Rövid távú
Éves munkatervek
ütemezése szerint
Éves munkatervek
ütemezése szerint

A megvalósítás
időtartama
2011 -ig
2012-ig

évente

Stratégiai cél
3. Az óvodai nevelés megvalósításának eredményeképp a gyermekek óvodáskor végére elérik az iskolai követelmények teljesítéséhez szükséges fejlettséget
Stratégia forrása

Minőségcél

Hiv. hely
Hosszú távú

Fenntartói Minőségpolitika

Pedagógiai Program

Minőségirányítási program

A minőségirányítási
rendszer értékelési
ÖMIP folyamatai úgy működIV.2.1.2. jenek, hogy segítsék a
nevelőoktató munka
fejlesztését, az óvodaiiskolai átmenetet,
együttműködést.

Középtávú

Működtetjük a gyermekek nyomon követésének rendszerét

Működtetjük az óvónők és tanítónők
együttműködésének
folyamatát

Rövid távú
A nyomon követéshez
szükséges fejlettségi
követelmények korrigálása
A nyomon követési
rendszer korrekciója
A szakvélemény szempontrendszerének kidolgozása
A folyamat kialakítása
Módszertani kosár öszszeállítása a környezet
és egészségnevelésre
koncentrálva
Óvónői feladatok rendszerbe foglalása
Tervezési módszerek és
szokások a cél érdekében való átalakítása

A gyermekek fejlesztése az életkori és egyéni
sajátosságok és eltérő
fejlődési ütem figyelembevételével
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A megvalósítás időtartama
2008/2009 nevelési
év végéig
2008/2009nevelési
év végéig
2008/2009nevelési
év végéig
2008/2009nevelési
év végéig

2008/2009nevelési
év végéig
2008/2009 nevelési
év végéig
2008/2009 nevelési
év végéig

7/25

Stratégiai cél
4. Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését célzó tevékenységek eredményes alkalmazása
Stratégia forrása

Minőségcél

Hosszú távú
A sajátos nevelési igényű gyermekkel, tanulóval való foglalkozás jogi,
pedagógiai feltételrendszere legyen biztosított

Fenntartói Minőségpolitika

Pedagógiai Program

Minőségirányítási program

Középtávú

Fejlesztő pedagógus
szakember alkalmazása

Rövid távú

A megvalósítás
időtartama

Egyéni fejlesztési lapok
korrekciója

2009/2010 neveléA korrigált lapok alkalsi év végéig
mazása a gyermekek
fejlődésének nyomon
Hiv. hely
követése folyamatban
Együttműködési megállapodás kötése a bajai
Kistérségi Egységes PePartnerekkel való
dagógiai Szakszolgálat- 2008/2009 nevelékapcsolattartás kialatal.
si év végéig
kítása
A cél elérésében támogatást nyújtó partnerek
meghatározása
Belső továbbképzések
szervezése a témához
A pedagógusok, a szükapcsolódva
lők, a tanulók felkészíté2009/2010 nevelése a befogadásra, a velük
Programok felkutatása
si év végéig
való fogalakozásra
Programok kipróbálása
Tapasztalatcsere az adott
témához kapcsolódóan
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Stratégiai cél
5.

Környezettudatos magatartásformák
szokás és szabályrendszerének kialakítása és fejlesztése.
Stratégia forrása

Minőségcél

Hiv. hely
Hosszú távú

Pedagógiai Program

Minőségirányítási program

Minden tevékenység,
tantárgy tartalmazza a
nevelési területhez kapcsolódó ismereteket,
kompetenciák alakításának lehetőségét

Középtávú

Rövid távú

A megvalósítás
időtartama

A nevelési, pedagógiai
program korrekciója e
szempontból

2008/2009 tanév
végéig

Módszertani kosár kialakítása

2009/210 tanév
végéig
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Központi - Alsóvárosi Művelődési Központ

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER
1. A minőségfejlesztési rendszer szervezeti és működési keretei
1.1. A minőségfejlesztés helye a szervezet struktúrájában
Az intézmény vezetését az igazgató, az óvodavezető, a tagintézmény-vezető, az igazgatóhelyettesek, minőségirányítási csoport vezetője és a gazdasági vezető alkotja.
A vezetői megbeszéléseken részt vesz a Közalkalmazotti tanács elnöke.
Az intézmény felelős vezetője az igazgató, akinek a munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik.
1.2. A minőségfejlesztés szervezeti kereteinek meghatározása
A minőségbiztosítással összefüggő feladatokat a minőségirányítási csoport vezetője látja el. Ehhez
kapcsolódó feladatait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.
A minőségirányítási csoportban tagjai között képviselteti magát mindkét intézményegység.
1. 3. A minőségfejlesztés dokumentációs rendszere/működtetése
A dokumentációs rendszer kialakításáért a minőségirányítási csoport vezetője a felelős, a konkrét
feladatokat a minőségirányítási csoport végzi. A dokumentumokat a szabályozásokban elfogadottak
szerint őrizzük az intézmény titkárságán.
1. 4. A munkatársak minőségfejlesztési kompetenciáinak fejlesztése
• A folyamatok működtetésében részt vevő dolgozókat meg kell tanítani feladataik szakszerű végrehajtására.
•

A folyamatszabályozásban történő változások után az érintett dolgozók képzésen vesznek részt.

•

Az értekezleteken megbeszéljük a minőségbiztosítással kapcsolatos aktuális témákat.

Minőségirányítási program
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2. Az intézményi működés folyamatainak meghatározása
Fogalomértelmezés:
Kulcsfolyamatok: az intézményi stratégiában megfogalmazott célrendszer megvalósítását biztosító,
az intézmény alapítási (nevelés-oktatás) céljának közvetlen megvalósítását segítő folyamatokat értjük
Alfolyamatok: a kulcsfolyamathoz kapcsolódó azonosított folyamatok, nem fogják át az intézmény
egész működését.
Szabályozott területek
1. Vezetés
• intézményi működés jogszerűségének biztosítása,
•

vezetői ellenőrzés,

•

stratégiai tervezés,

•

éves tervezés

•

beiskolázás, óvodai beíratás

•

továbbtanulás

•

éves munka értékelése,

•

irányított önértékelés,

•

hagyományok ápolása.

2. Partnerkapcsolatok irányítása
• partneri igény és elégedettség mérés
•

kommunikáció a partnerekkel

•

panaszkezelési eljárás

3. Nevelés-oktatás
•

munkatársak együttműködése

•

a tanulók értékelése

•

gyermekek fejlődésének nyomon követése

•

munkaközösségek munkája

•

tankönyvválasztás

Minőségirányítási program
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4. Környezeti kultúra, egészség nevelés
• baleset megelőzés (diák, dolgozó, tűzvédelem, munkavédelem),
•

gyermek és ifjúságvédelem

5. Emberi erőforrás
• az új dolgozó beilleszkedés
• továbbképzési rendszer működtetése
• minőségi kereset kiegészítés odaítélése
• a dolgozók munkájának értékelése
6. Az intézmény működtetése
• ügyelet megszervezése
•

beszerzési folyamat,

•

karbantartás.

Minőségirányítási program
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3. A vezetői feladatok végrehajtásának meghatározása
A fejezet célja: a vezetői terület tevékenységeinek, kulcsfolyamatainak meghatározása.
Fogalom meghatározások:
Intézményvezetés: E dokumentum értelmezésében a döntéshozó a vezető, a helyettesek, az óvodavezető, a tagintézmény-vezető és a minőségirányítási csoport vezetője
Stratégiai tervezés:A tervezési folyamat nagyobb (5 év, vagy annál hosszabb) távon történő alapelvek szintjén történő szabályozása.
Ellenőrzés: Ellenőrzésnek tekinthető minden olyan eljárás, amely során előre meghatározott kritériumok meglétét vagy hiányát vizsgálja a szervezet. Kulcsszavai: megfelelés - nem megfelelés.
Értékelés: eljárás, amely előre meghatározott szempontok szerint számszerűsíthető, összehasonlítható indikátorokkal jelzi egyes intézményi tulajdonságok, teljesítmények mennyiségét, nagyságát
ezzel fejlesztési irányokat meghatározva.
Éves tervezés: az összes olyan tevékenység, ami az éves munka beindításához tartozik (a működési
területek munkatervei, tantárgyfelosztás, tanmenetek, órarend).
Beiskolázás: a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatos tevékenységek köre.
Folyamatok:
Kulcsfolyamat
Célja
1.Intézményi műkö- 1. Tudatosan
és
dés jogszerűségének tervszerűen történbiztosítása
jen az intézményben a jogszabályok
változásának követése.
2. Szabályozottá
váljon a belső dokumentumok (PP,
HNP, Szervezeti és
működési szabályzat,
Házirend,
IMIP) nyilvánossága és hozzáférhetősége.

Minőségirányítási program

Tartalma, tárgya
Szabályozás elvei
1. Az intézmény 1. Figyelembe
az
szabályozó doku- vesszük
mentumainak jog- SZMSZ-ben leirt
szabályi megfelelő- feladatokat és hasége és azok szük- tásköröket.
ség szerinti frissíté- 2. A szabályozás
összhangban van a
se
2. A jogszabályok partnerkapcsolatok
és belső szabályo- irányítása
terület
zások hozzáférhe- szabályozásával.
tősége
3. Az
érintettek
ismerjék a jogszabályi
követelményeket és a belső szabályozásokat.
4. Az intézmény
alkalmazottai, illetve az érintettek (tanulók és szülők)
betartsák az őket
érintő jogszabályokat, belső szabályozásokat.

Szabályozás helye
SZMSZ (felelősség,
hatáskör, szülőkkel
való együttműködés)
Valamennyi intézményi dokumentum
legitimációja
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Központi - Alsóvárosi Művelődési Központ
Kulcsfolyamat
Célja
Tartalma, tárgya
2. Vezetői ellenőrzés 1. Az értékelések- 1. Feladatok, hahez tapasztalatok tás-körök,
szemgyűjtése.
pontok kialakítása.
2. Javító és meg- 2. Munkamegoszelőző intézkedések tás az ellenőrzésmeg-alapozása.
ben

pedagógiai
3. Stratégiai tervezés A hosszú távú tervek 1. A
célok kijelölésének program beválásászabályozott útja, a nak és felülvizsgápedagógiai program latának elvégzése.
IMIP
(nevelési program) 2. Az
és az IMIP (benne a felülvizs-gálata és
jövőkép, küldetés- karbantartása.
nyilatkozat) beválá- 3. Pályázatfigyesának vizsgálatával lés. A jövőképhez,
igazodó
megalapozott
fej- PP-hez
jellegű
lesztési elképzelések stratégiai
pályázatokon való
biztosítása.
részvétel.

4. Éves munka ter- 1. A
pedagógiai
vezése
programban, a nevelési programban
megfogalmazott
célokat és feladatokat megvalósíthatóvá,
elérhetővé
tegyük.
2. Biztosítsuk azt,
hogy minden dolgozó tudja a feladatát.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5. Az éves munka 1. Kövessük nyoértékelése
mon az éves munkatervben megfogalmazott
célok,
feladatok teljesítését.
2. Megítélhessük
azt, hogy hogyan
teljesí-tettük a minőségi és stratégiai
céljainkat.

1.
2.

3.
4.
5.

Minőségirányítási program

Éves intézményi
munkaterv készítése.
Tantárgyfelosztás készítése.
Órarend készítése.
Munkaközösségi munkatervek
készítése
Tanmenetek,
nevelési tervek
készítése
Napirend,
hetirend készítése
Az éves munkaterv teljesítéséről
való beszámoló.
Intézkedések,
javí-tások, fejlesztések eredményei.
Partneri visszajelzések.
Eredményességi
mutatók alakulása.
Vezetői ellenőrzések tapasztalatai.

Szabályozás elvei
1. Normativitás,
2. Rendszeresség,
3. Tervezettség,
4. Dokumentáltság
5. Szükség esetén
kontroll ellenőrzés
6. .Az ellenőrzés
nyilvánossága, az
ellenőrzést mindig
értékelés követi.
1. Valamennyi
alfo-lyamatot önállóan szabályozunk
2. A
partnerek
igényeit kielégítő
elége-dettségükkel
várható-an találkozó stratégiai fejlesztések.

Szabályozás helye
SZMSZ
Minőségügyi kézikönyv

Minőségügyi
könyv

kézi-

1. Meghatározzuk Minőségügyi
valamennyi doku- könyv
mentum tartalmát.
2. Az
elkészítés
határidejét és ütemezését.
3. Az
alfolyamatként értelmezhető feladatokat önállóan szabályozzuk.

kézi-

1. Az
értékelési Minőségügyi
szempontok össz- könyv
hangban kell, hogy
legyenek a vezetői
ellenőrzés szempontjaival, az adatgyűjtésünkkel és a
kijelölt célokkal

kézi-
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Központi - Alsóvárosi Művelődési Központ
Kulcsfolyamat
Célja
6. Irányított önérté- 1. Azonosítani az
kelés
intézmény erős és
gyenge
pontjait,
kijelölni az intézményen belüli legfontosabb fejlesztési területeket és
meghatározni
a
továbbfejlődés irányait.

7.A
pedagógusok 1. Valamennyi dolteljesítményének
gozó rendszeresen
értékelése
kapjon visszajelzést
a munkájáról.
2. Az értékeléssel
szakmai célmeghatározásokkal,
követelmények megfogalmazásával teljesítménynövelő hatás
elérése.
7. Beiskolázás
1. Pozitív
kép
Óvodai beíratás
kialakítása az intézményről annak
érdekében, hogy a
minél több tanuló,,
óvodáskorú gyermek szülője válaszszon minket.

Minőségirányítási program

Tartalma, tárgya
1. A vezetés értékelése.
2. Tervezés értékelése
3. A dolgozók irányításának értékelése
4. Erőforrások
felhasználása.
5. Az
oktatásinevelési és a működési folyamatok,
valamint szabályozottságuk értékelése
6. A
folyamatos
fejlesztés alkalmazásának szintje
7. A
szervezeti
kultúra és klíma
értékelése
8. A munkatársak
részvétele (bevonásának mértéke)
az
intézményi
programok és fejlesztések végrehajtásában
9. A külső partnerek (szülők, tanulók) elégedettsége
10. A belső partnerek (pedagógusok,
technikai
dolgozók) elégedettsége
11. Az
intézmény
oktatási, nevelési
eredményei

1.

Szabályozás elvei

Szabályozás helye
Minőségügyi kézi1. Állandó szem- könyv
pontok kidolgozása, amelyek a stratégiai és minőségcélokhoz kapcsolódnak
2. Az
irányított
önértékelés összhangban van az
éves munka értékelésével és az éves
partneri igény és
elégedettségméréssel
3. Négyévente
ismétlődő rendszeresség
(igazgató
választást megelőzően)
4. Tervszerűség.

Beiskolázási
1. Évente ismétlő- Minőségügyi
terv.
dő rendszeresség, könyv
2. Nyílt nap.
terv-szerűség.
3. Tanítónő
2. Az előző évi
,óvónő-, gyermek tapasztalatok alapfolyamatos kap- ján a folyamat újcsolattartása
ragondolása.
4. Reklámagyag

kézi-
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2. Az intézmény
ké-szítés.
ismertségének nö- 5. Szülői értekezlet
6. Szervezési felvelése.
adatok a beíratáskor

Minőségirányítási program
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8. Továbbtanulás

1. Valamennyi
tanuló a képességeinek, érdeklődésének megfelelő középfokú iskolába
adja be jelentkezését
9.
Hagyományok 1. Az intézményi
ápolása
hagyományok hoszszú távon működjenek és segítsék a
tanárok és tanulók
iskolához való kötődését.

Minőségirányítási program

1. A továbbtanulás 1. A
feladatok,
felelősének feladati felelősségek pontos
2. Az osztályfőnö- meghatározása
2. A KIFIR intézkök feladatai
3. Szervezési fel- ményi feladatainak
adatok
pontos meghatározása
1. .Meghatározás az 1. Valamennyi haéves munkatervben gyományos rendez2. Szervezés mind- vényt önállóan szakét intézményegy- bályozunk, standard
ségben
elemeket tartalmazó
3. Reklámanyag
forgatókönyvvel.
2. A forgatókönyvekészítés
4. Az
újonnan ket minden tanévben
bevezetett és bevált aktualizáljuk.
programok hagyománnyá tétele

Minőségügyi
könyv

kézi-

Minőségügyi kézikönyv
Pedagógiai Program
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4. A partnerkapcsolatok irányítása
A fejezet célja: A partnerekkel történő kapcsolattartás kulcsfolyamatainak feltárása annak érdekében, hogy az intézmény működése egyre jobban közelítsen és feleljen meg az igényeknek.
Fogalom meghatározások:
Partner: Az intézmény partnerei ebben a dokumentumban azok a csoportok vagy intézmények,
amelyek elvárásai és véleménye jelentősen befolyásolják az intézmény munkáját.
A közvetett és közvetlen partnerek azonosítási elvei:
Közvetlen partner: aki személyesen részt vesz az oktató-nevelő munkában, ennek a munkának a
hátterét biztosítja és/vagy véleménye, elégedettsége meghatározó az oktató-nevelő munka szempontjából.
Közvetett partner: ezen a körön kívül eső partnerek.
4. 1. A partnerek igényeinek és elégedettségének/elégedetlenségének mérése
Az intézmény kötelessége a partneri igények megismerése és mérése. Ennek érdekében az intézmény:
• Azonosítja partnereit.
• Meghatározza az igények és elégedettség, elégedetlenség felmérésének rendjét.
• Az így nyert adatokat elemezi és megtervezi a vizsgálatra épített fejlesztendő területeket.
4. 2. Kommunikáció a partnerekkel
Az intézmény kötelessége a közvetlen és közvetett partnereit tájékoztatni, kommunikációs csatornáit meghatározni.
• Szabályozza a partnerekkel történő kommunikációját.
• Szabályozza a panaszkezelés rendjét.

Minőségirányítási program
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Folyamatok:
Kulcsfolyamat
1. Partnerek igényeinek és elégedettségének mérése

Célja
Tartalma, tárgya
1. Felmérni a part- 1. Meghatározza az
nerek igényét, eléigények és elégegedettségét, elégedettség, elégedetlendetlenségét.
ség felmérésének
rendjét. Benne a
mintavételi eljárást,
az eszközöket, a
mérés ütemtervét
2. Az így nyert
adatok elemzése,
fejlesztendő területek meghatározása
3. A fejlesztésekre
intézkedési tervet
készítünk.

2. Kommunikáció a
partnerekkel

1. A közvetlen és 1. Szabályozza
a
közvetett partnerepartnerekkel történő
ket tájékoztatni,
kommunikációját.
kommunikációs
Ezen
belül
csatornáit meghatámeghatá-rozza:
rozni.
• az informálandók
2. Minden belső
körét,
kapcsolattartó tudja • az információk
működtetni a saját
áramlásának és
területét
frissítésének folyamatát, valamint azok felhasználását,
• a kommunikációs csatornákat,
• az
érintettek
bevo-násának
módját az információ terjesztésébe
és
felhasználásába.

3. Panaszkezelési
eljárás

A panaszok szaksze- 1. Az írásban be1. Csak az írásban Minőségügyi kézirű pontos, gyors
nyújtott panaszok
benyújtott felszó- könyv
megvizsgálása, hatékezelésének elvei és lamlást tekintünk
kony intézkedés
gyakorlata
panasznak
2. A panaszkezelés
2. A panaszkezelési
előkészítése
dokumentációjának
eljárás mind a dolkezelése
gozókra, mind a
tanulókra, szülőkre
vonatkozik
3. A folyamat időtartama nem lehet
hosszabb, mint a
szokásos államigazgatási eljárási
határidő

Minőségirányítási program

Szabályozás elvei
1. Évente ismétlődő folyamat.
2. Az óvodai és
iskolai tagintézményben egy időben zajlik a folyamat
3. A gyermekitanulói, szülői
eredményeket tagintézményi szinten
elemzzük
4. A dolgozói
eredményeket tagintézményi és intézményi szinten is
elemezzük.
1. Úgy készüljön el,
hogy a szabályozást ismerjék a
belső partnerek.
2. A külső partnereket is tájékoztatni kell.
3. A belső kapcsolat-tartók felelősek
saját területük valóságnak megfelelő szabályozásáért.
4. A változtatásokat
a belső kapcsolattartók javasolják.

Szabályozás helye
Minőségügyi kézikönyv.

Minőségügyi kézikönyv, SZMSZ,
Pedagógiai Program
Nevelési program
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5. Nevelés-oktatás
A fejezet célja: Meghatározni azokat a folyamatokat és szabályozásuk módját, amelyek a nevelőoktató munka sikeressége, céljai elérése, megvalósítása érdekében kulcsfontosságúak.
Fogalom meghatározások:
Módszertani eszköztár: Az intézmény nevelési programjának cél- és feladatrendszeréhez igazodó,
a pedagógusok gyakorlati munkáját segítő elméleti vagy gyakorlati útmutatók, eszközök összessége, amely az intézményi szakmai kommunikáció során alakul, bővül.
Önálló ismeretszerzés: A tanuló tanórán és tanórán kívüli olyan, közvetlenül nem pedagógus által
irányított ismeretszerzése, amely az intézmény nevelési-oktatási programjával összhangban van
Pedagógusok együttműködése: A pedagógusok együtt munkálkodása, kapcsolattartása, egyeztető
munkája a különböző szervezeti keretekben a nevelési-oktatási célok elérése érdekében
Folyamatok:
Kulcsfolyamat
1. A munkatársak
együttműködése

2. A tanulók értékelése

Célja
1. Az egy osztályban felmerülő
oktatási-nevelési
problémák koordinálásának biztosítása, szabályozott kapcsolattartási fórumok működtetése.
2. Hasonló tantárgyat tanító tanárok munkájának
összehangolása,
belső szakmai
továbbképzés
3. A csoport életének gördülékeny
szervezése, folyamatos napirend feltételeinek
megteremtése
4. Az óvoda és iskola közötti átmenet
megkönnyítése a
gyermekek számára
1. Mind a tanulók,
mind a pedagógusok által ismert
szabályok megalkotása.
2. Valamennyi
olyan minimum
meghatározása,
amit valamennyi
pedagógus kolléga
betart.

Minőségirányítási program

Tartalma, tárgya
Szabályozás elvei
1. Valamennyi
1. Az egy osztályalfolyamatot küban tanító tanálön szabályozzuk
rok negyedévenkénti fórumainak 2. Rendszeresség
meghatározása
megszervezése
3. Kötelező tartalom, szempontok
meghatározása
4. Átadott hatáskö2. Munkaközössérök
gek munkája

Szabályozás helye
SZMSZ
Minőségügyi kézikönyv

3.
3.1 Az egy csoportban dolgozó
óvónők együttműködése
3. 2. Az óvónők és
dajkák együttműködése
4. A nagycsoportos
óvónők és az elsős,
másodikos tanítónők
együttműködése
1. A tanulói telje- 1. Valamennyi
sítmények értétantárgy esetében
kelése
alkalmazható mi2. A tanulók maganimum szabályotartása szorgalzás készítése.
2. Partnerek tájéma értékelésékoztatása.
nek rendje
3. Évente történő
felülvizsgálat.

Pedagógiai program
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Központi - Alsóvárosi Művelődési Központ
Kulcsfolyamat
Célja
3. Közös követel- 1. Egységes alamények kialakítása
pokra helyezni a
tanulók értékelését

Tartalma, tárgya
1. Az egyes tantárgyak esetében azonos követelmények a
helyi tantervre építve
2. Évfolyamonként,
tantárgyanként azonos mérőeszközök,
javítókulcsok használata
4. Gyermekek fej- A gyermekek fejlő- 1. A nevelési proglődésének nyomon désének rendszeres
ram alapján kékövetése
megfigyelése a neveszített megfigyelési programból
léseket rögzítő
kiindulva
lapok alkalmazása
A megfigyelés
gyakoriságának
rögzítése
Csoport fejlődési
jellemzők összesítése
2. Egyéni fejlesztés tervezése
3. Az iskolára való
alkalmasság igazolásának kiadása
6. Tankönyvválasztás

A szakmai követelményeknek, a helyi
tanterv követelményeinek és a szülők
igényeinek megfelelő tankönyv használata

Minőségirányítási program

Szabályozás elvei
Szabályozás helye
A követelmények,
Minőségügyi kézimérőeszközök kiala- könyv
kítása és karbantartása a munkaközösségek feladata

1. A három
alfolyamatot önállóan szabályozzuk

Minőségügyi kézikönyv

Minőségügyi kéziTankönyvek
1. A két
könyv
kiválasztásának
alfolyamatot
feladatai
önállóan szabá2. Tankönyvrendelyozzuk
lés és tankönyv- 2. Az 1. falolyamat
a munkaközösellátás rendje
ségek feladata
3. A 2. alfolyamat
a tankönyvrendelésért felelős
feladata
1.
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6. Biztonságos intézmény
A fejezet célja: Meghatározni azokat a folyamatokat és szabályozásuk módját, amelyek az intézmény biztonságos működtetése érdekében kulcsfontosságúak.
Fogalom meghatározások:
Biztonságos intézmény: Olyan intézményi környezet, amelyben biztosított a gyermekek, a tanulók,
a dolgozók fizikai és lelki védelme.
Folyamatok:
Kulcsfolyamat
Célja
1. Baleset megelőzés 1. A munkahelyi és
gyermek- tanulói
balesetek számának minimalizálása

2. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok

Tartalma, tárgya
Szabályozás elvei
Szabályozás helye
5. A szabályzat
1. Minőségügyi
1. Éves bejárás.
2. Munkavédelmi
éves felülvizsgálakézikönyv
szabályzat
ta a jogszabály vál- 2. Munkavédelmi
3. Baleset megelőszabályzat
tozásoknak megfe3. SZMSZ
zési oktatás rendlelően.
szere
4. A tanuló, gyermek és dolgozói
balesetekkel kapcsolatos adminisztrációs teendők
SZMSZ
1. Gyermek és
1. Valamennyi
1. Minden tanévifjúságvédelmi Pedagógiai, nevelési
pedagógus száben teljes körűfelelős felada- program
mára világossá
en felmérjük,
Minőségügyi kézitának pontos
tesszük a veszéhogy a gyermemeghatározása könyv
lyeztetett és hátkek – tanulók
2. Az osztályfőrányos helyzetű
között a veszénökök, csogyermek, tanuló
lyeztetett és hátportban dolgofogalmát
rányos helyzetet
2. Gyermek és
zó óvónők felifjúságvédelmi
adatai
3. Tartalmi megfeladatok
3. Együttműködés
határozás
társszervekkel
4. Együttműködés
a családdal

Minőségirányítási program
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7. Emberi erőforrások fejlesztése
A fejezet célja: Azon folyamatok azonosítása és szabályozása, amelyek lehetővé teszik az intézménybe bekerült dolgozó problémamentes beilleszkedését és a képességek legjobb kihasználását.
Fogalom meghatározások:
Továbbképzési terv: a 227/1999 (XII. 22.) kormányrendeletben meghatározott 5 éves időtartamra
szóló ütemterv.
Beiskolázási terv: a továbbképzési terv alapján az egy éves ütemezés.
Folyamatok:
Kulcsfolyamat
1. Új dolgozó beilleszkedése

Célja
1. Régebben
itt
dolgozó
kolléga
segítségével az érkező megismerje
az iskola –óvoda
gyakorlati működését.
2. Továbbképzési
1. A pedagógusok
rend-szer működteolyan továbbképtése
zésnek tegyenek
eleget, melyek a
pedagógiai program megvalósítását
segítik.
2. A lehetőségek
határain belül találkozzon az intézményi igény az
egyén igényeivel.
3. Minőségi kereset 1. Világos, tisztákiegészítés, és a
zott, áttekinthető
többletmunkáért járó
rendszer működkereset kiegészítés
tetése
odaítélése

Tartalma, tárgya
Szabályozás elvei
Szabályozás helye
1. Új kolléga foga- 1. Pontos feladatSZMSZ
dása, vezetői be- megosztás elkészí- Minőségügyi kézikönyv
szélgetés.
tése
2. Mentorálási
2. Beilleszkedés
rendszer
ellenőrzése
1. A 277/1999.(XII. 1. A pedagógus
22) rendelet alkaldol-gozókra terjed
mazása
ki a folyamat.
2. Meglévő végzett- 2. 5 évente felülségek és képzettvizsgáljuk a jogségek nyilvántartászabályok változása
sa szerint.
3. Továbbképzési
és beiskolázási terv
készítése

Minőségügyi kézikönyv

1.
A minőségi
kereset kiegészítéssel , és a
többletmunkáért
járó kereset kiegészítéssel díjazott feladatok
és azok teljesíté- 2.
si szintjei
2. A kereset kiegészítés medállapításának lépései

Minőségügyi kézikönyv
SZMSZ

A feladatok és
teljesítési szintek épülnek a
dolgozókkal
szemben támasztott követelményekre is
A rendszer
tartalmazza a
nem pedagógus
dolgozók elismerésének lehetőségét is
1. A szabályozás
4. Dolgozók munká- Valamennyi dolgozó 1. A dolgozókkal
valamennyi doljának értékelése
rendszeresen kapjon
szemben támaszgozóra kiterjed
visszajelzést a muntott követelmé2. Az értékelésben
kájáról
nyek
2. Az értékelés
munkamegoszeszközei
tás van
3. Az értékelés az
3. Az értékelés
ellenőrzésre épül
rendszeressége
4. A dolgozó által
kért minősítés
szabályai

Minőségirányítási program

1.

Minőségügyi kézikönyv
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8. Az intézmény működtetése
A fejezet célja: Az intézmény a jogszabályokban megfogalmazott keretek között kialakítja, illetve –
szükség szerint – a körülményekhez igazodva módosítsa az intézmény működtetését, érintő folyamatokat.
Folyamatok:
Kulcsfolyamat
1. Ügyelet megszervezése

2. Beszerzés

3. Karbantartás

Célja
1. Az intézményben
tartózkodó tanulók
felügyelete, a rend,
a tisztaság megőrzése, a balesetvédelmi szabályok
betartatása
2. Az intézmény
működtetéséhez
szükséges infrastruktúra és tárgyi
eszközök biztosítása a kihasználtságot és szükségletet
figyelembe véve.

Tartalma, tárgya
1. Az ügyeletes
nevelők feladatai
2. Az ügyeletes
tanulók feladatai
3. Szervezési feladatok

Szab. helye
Minőségügyi kézikönyv
Házirend

4. Tanév eleji terv- 2. Kiinduló pont a Pedagógiai program
Minőségügyi kézikészítés.
pedagógiai prog5. Az összeg beépíkönyv
ram, a 11/1994
tése a költségvetés- MKM. rendelet és
be.
ennek mellékleté6. A beszerzés
ben szabályozott
lebonyolítása.
taneszköz jegyzék.

1. Az intézmény
A használt helyiséépü-letének és esz- gek, eszközök tervközeinek állagszerű karbantartása
megóvása.
2. A működés biztosítása.

Minőségirányítási program

Szabályozás elvei
1. A Házirendben
megfogalmazott,
ezzel kapcsolatos
szabályozás szerint

1. Baleset megelőzés.
2. Jogszabályi előírások betartása.
3. Tervszerűség és
takarékosság érvényesítése.

Minőségügyi kézikönyv
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