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I. Bevezető

A fenntartók (önkormányzatok) feladatellátási kötelezettségei

A közoktatás  rendszerének működtetéséért  az állam felelős,  a közoktatási  szolgáltatások 

megszervezése és biztosítása a helyi önkormányzatok kötelező feladata.

A közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  2003  júliusában  elfogadott  módosítása 

(továbbiakban:  Kt.),  valamint  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  törvény  8.§-ának  (1)-(4) 

bekezdése pontosan meghatározza, hogy melyik önkormányzat milyen módon köteles részt 

venni a közoktatás feladatainak ellátásában, megszervezésében.

A Kt. 86.§-ának (1) bekezdése a községi, a városi, a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi,  

tehát a “lakóhelyi” önkormányzat kötelező feladatává tette:

• az óvodai ellátásról és az

• általános iskolai oktatásról-nevelésről való gondoskodást.

Az ellátási kötelezettség kiterjed a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók részére történő 

szolgáltatás  megszervezésére  abban  az  esetben,  ha  a  településen  élő  nemzeti/etnikai 

kisebbséghez  tartozók  ezt  igénylik.  A  Kt.  86.§  (2)  bekezdése  alapján  ugyancsak  a  helyi 

önkormányzat  feladatai  közé  tartozik  azokról  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermekekről, 

tanulókról való gondoskodás, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján a 

többi gyerekkel, tanulóval együtt foglalkoztathatók az óvodában, illetve iskolában.

Az önkormányzat a kötelező feladatellátásán túl nem kötelező feladatként működtethet pédául 

középiskolát, alapfokú művészeti oktatást folytató intézményt, pedagógiai szakszolgálatot.

A helyi önkormányzati feladatellátás hatékonysága jelentős mértékben függ attól, hogy az 

érintett  helyi  önkormányzatok  milyen  mélységben,  minőségben  gondolják  át  a  helyi 

önkormányzatokról  szóló  törvényben  és  a  Kt.-ben  meghatározott  feladatok  ellátását.  A 

törvények ugyanis nem (csak) intézményfenntartásról, hanem szolgáltatásról is rendelkeznek. 

Ezért  tudatosan  végig  kell  gondolnia  az  önkormányzatnak  azt,  hogy  milyen módon tesz 

eleget  a  törvényben  meghatározott  követelményeknek.  Fel  kell  mérni  az  igényeket és  a 

lehetőségeket,  és  ehhez  igazítva meg  kell  tervezni a  meglévő  intézményrendszer 

fejlesztésével, átalakításával, bővítésével vagy elvonásával kapcsolatos elképzeléseket.

A tervezés megalapozottságát segítheti elő az önkormányzati intézkedési terv, amelyet a Kt. 

85.§ (4) bekezdése értelmében minden községi, városi, főváros kerületi, megyei jogú város 
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önkormányzatának el kell készítenie. Dunaharaszti város közoktatási intézkedési terve 2004-

ben készült el, azóta kétévente értékelésre és aktualizálásra kerül.

A  közoktatási  intézményrendszer  szakszerű,  hatékony  és  gazdaságos  működtetésének 

elengedhetetlen  feltétele  a  tervezőmunka – intézkedési  terv  – hatékonyságának  növelése, 

mely kiegészül a minőségirányítási program elkészítésével, bevezetésével, működtetésével 

[Kt. 85.§ (7)].

“A  helyi  önkormányzati  intézményfenntartó  elkészíti  az  önkormányzati  közoktatási 

intézményrendszer  működésének  minőségirányítási  programját  (továbbiakban: 

önkormányzati minőségirányítási program). Az önkormányzati minőségirányítási program az 

önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg a fenntartó elvárásait, az egyes 

intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait, a közoktatás rendszerének és 

a közoktatást érintő más ágazatok – gyermek- és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerő-

gazdálkodás,  közművelődés,  egészségügy  –  kapcsolatait,  a  fenntartói  irányítás  keretében 

tervezett szakmai, törvényi, pénzügyi ellenőrzések rendjét. Az intézményi (óvodai, általános 

iskolai,  stb.)  minőségirányítási  programnak  összhangban  kell  állnia  az  önkormányzati 

minőségirányítási programmal.”

II. Az önkormányzati közoktatási rendszer leírása

Dunaharaszti  Város  Önkormányzata  –  az  intézkedési  terv  értelmében  –  a  következő 

feladatokat látja el:

Törvényi kötelezettségből adódó feladatok:

• óvodai nevelés,
• alapfokú nevelés-oktatás,
• nemzeti kisebbséghez tartozók óvodai és iskolai nevelése, oktatása,
• a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek és tanulók ellátása.

Vállalt feladatok:

• alapfokú művészetoktatás (Zeneiskola),
• pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó),
• középiskolai oktatás, 
• a  többi  tanulóval  együtt  nem  nevelhető-oktatható  sajátos  nevelési  igényű  tanulók 

ellátása (SNI-tagozat).
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Dunaharaszti  város a főváros agglomerációs  övezetében található,  dinamikusan fejlődő 

település,  lakosainak  száma  folyamatosan  növekszik.  Ipari  parkja  egyre  több  embernek 

biztosít  munkalehetőséget,  emiatt  kevesebb a fővárosba bejáró munkavállaló.  A lendületes 

fejlődés  eredményeként  a  városi  gyermeklétszám emelkedő  tendenciát  mutat.  Az oktatási 

intézmények a 100 %-os kihasználtság felett működnek.

A városban az őslakosság körében megtalálhatóak a német nemzeti kisebbséghez tartozók, 

de  a  társadalmi  változások  következtében  a  beköltözők  fokozatosan  alakítják  a  kulturális 

hagyományokat is. A lakosság körében a felsőfokú végzettségűek mellett jelentős számban 

találhatóak alacsonyabb végzettségűek is, ami eltérő szociokulturális értékrendet feltételez. A 

növekvő számú lakosság és az eltérő társadalmi helyzet a lakosok körében kettős helyzet elé 

állítja  az  Önkormányzatot:  egyrészről  szélesíteni  kívánja  az  oktatási  kínálat  palettáját, 

alkalmazkodva  a  korszerű  igényekhez,  másrészről  kiemelt  feladatnak  tekinti  az 

esélyegyenlőség biztosítását a városon belül. A város Közoktatási esélyegyenlőségi programja 

2008-ban készült el. A 2009-es aktualizálást követően 2010-ben lényeges módosításokra is 

sor  került  benne.  2013-ban  kell  majd  legközelebb  felülvizsgálni.  Tekintettel  a  működési 

kiadások  korlátozottságára,  az  Önkormányzat  kiemelt  figyelmet  szentel  az  oktatási 

intézmények  hatékony  működésének,  továbbá  az  oktatási  intézményekben  is  előforduló 

szociokulturális hátrányok csökkentésének.

A  jól  működő,  hagyományos  nevelési,  oktatási  feladatok  megtartása  mellett  az 

önkormányzat  fontosnak  tartja  az  esélyegyenlőség  megteremtését,  melynek  alapja  a 

(halmozottan)  hátrányos  helyzetű  gyermekek  és  tanulók  integrációs  és 

képességkibontakoztató felkészítése, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók 

integrált  nevelése és oktatása. Ilyen értelemben az oktatás fejlesztése szociális program is. 

Távlatokban  az  oktatás  az  a  terület,  amely  a  jelenbeli  befektetés  hozadékaként  olyan 

polgárokat nevelhet, akik piacképes tudásukra támaszkodva biztos egzisztenciát teremthetnek 

maguknak,  és  nagyobb  áldozatokat  hozhatnak  a  város  fejlődéséért,  csökkentve  a  későbbi 

szociális és vagyonfenntartási kiadásokat.

5



A  feladatok  ellátása  érdekében  a  következő  intézményrendszert  működteti  az 

Önkormányzat:

1. Mese Óvoda:

- Mese Óvoda székhely-intézmény:

2330 Dunaharaszti, Temető u. 26.

Tagintézményei:

- Napsugár Óvoda

2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 55.

- Hétszínvirág Óvoda

2330 Dunaharaszti, Knézich u. 21.

- Százszorszép Óvoda

2330 Dunaharaszti, Táncsics u. 33.

2. Hunyadi János Általános Iskola

2330 Dunaharaszti, Földvári L. u. 15.

3. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

2330 Dunaharaszti, Rákóczi u. 28.

4. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

2330 Dunaharaszti, Eötvös u. 52.

5. Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola

2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.

6. Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2330 Dunaharaszti, Rákóczi u. 28.

7. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó

2330 Dunaharaszti, Rákóczi u. 3.
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III. A fenntartói elvárások és az ezekhez 
kapcsolódó intézményi feladatok

1. A közoktatási rendszer minőségpolitikája

A közoktatási intézményrendszer működtetésével Önkormányzatunk vállalja:

 a  törvényi  kötelezettségből  adódó  feladatait  az  intézmények  szolgáltatásait  igénybe 
vevők megelégedésére látja el;

 biztosítja a városban élő 3-14 éves gyermekek számára az óvodai és az általános iskolai 
nevelési-oktatási  folyamatban való részvételt,  figyelemmel  kísérve a  tankötelezettség 
teljesülését;

 az  általános  iskolát  befejező  fiatalok  számára  lehetőséget  biztosít  a  középiskolai 
nevelési-oktatási folyamatban való részvételre;

 a rendelkezésére álló erőforrásokat a leghatékonyabban használja fel;

 az  iskola  kultúraátadó  szerepét  erősíti,  a  nevelés-oktatás  sokszínűségét  megtartva,  a 
változó igényekhez való rugalmas alkalmazkodással;

 a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók számára biztosítja a fejlesztő, speciális 
felzárkóztató  foglalkozásokat  (logopédus,  gyógytestnevelő,  fejlesztő  pedagógus, 
pszichológus), az integrált nevelés-oktatás feltételeit;

 biztosítja  a  hátrányos  gazdasági,  kulturális,  szociális  helyzet  felismerését  és  a 
differenciált foglalkozást, fejlesztést az esélyegyenlőség megvalósulása érdekében;

 az  integrációs  és  képességkibontakoztató  felkészítés  megvalósításával  csökkenti  a 
társadalmi hátrányok tanulási eredményekre gyakorolt hatását.

2. Minőségcéljaink:
• a  közoktatási  szolgáltatást  nyújtó  intézmény  jogszerűen,  törvényszerűen, 

költségorientáltan, hatékonyan, eredményesen működjön, az intézmények szívonalas 

működését szolgáló gazdasági feltételek mellett (intézkedési terv);

• az intézményekben folyó nevelő- és oktatómunka során erősődjön a tervezés szerepe;

• a  közoktatási  szolgáltatást  nyújtó  intézmények  a  városban  élő  gyermekek,  tanulók 

számára biztosítsák a tankötelezettség teljesítését;

• az  integrációs  és  képességkibontakoztató  felkészítés megvalósításával  a  társadalmi 

hátrányokból adódó különbségek csökkenjenek;

• az  integrált nevelés-oktatás megvalósulása  segítse a sajátos nevelési igényűek sikeres 

beilleszkedését, növelje tanulásuk eredményességét;

• a  közoktatási  rendszerbe  kerüléstől  (óvoda,  iskola)  a  tankötelzettség  befejezésének 

időponjáig  nyomon követhető legyen a gyermek, tanuló előmenetele, egyéni tanulási 
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útja;  kérjen  visszajelzést  a  tanulót  kibocsájtó  intézmény  a  befogadó  intézménytől  a 

beiratkozás tényéről, első évben a tanulmányi eredményről;

• az  oktatási  intézmények  tudás-  és  ismeretátadó  szerepe  mellett  erősödjön  az 

alapkészségek és kompetenciák fejlesztése;

• az  alapkészségek  fejlesztése,  méréssel  történő  folyamatos  ellenőrzése-értékelése az 

intézmények típusának (óvoda, általános iskola) megfelelő szinten;

• a hagyományos oktatási folyamatot  váltsa fel a  tanulás megtanításának folyamata,  a 

kompetencia-alapú  nevelés  és  oktatás,  a  pedagógusok  módszertani  kultúrájának 

folyamatos fejlesztésével;

• az életkornak megfelelő képességek, készségek  (figyelem, emlékezet,  kommunikáció, 

gondolkodás, stb.), valamint szociális és életviteli kompetenciák (önismeret, kooperáció, 

konfliktuskezelés, stb.) kialakítása;

• a  “hozzáadott  pedagógiai  értékek”  mérhetők,  értékelhetők  legyenek  (jóváhagyott 

pedagógiai program alapján);

• a  minőségelvű,  partnerközpontú  működés legyen  a  jellemző,  melynek  alapja  az 

intézmények minőségirányítási, minőségfejlesztési rendszere, programja;

• partnerkapcsolat a  fenntartó  és  az  intézmények  között  a  közoktatási  referens 

közreműködésével;

• minden  rászoruló  gyermeknek  segítséget  tudjunk  nyújtani a  mentális  problémák 

kezeléséhez,  az  alapfokú  képzés  befejezéséhez,  a  gimnáziumi  és  a  szakképzésbe  való 

bekapcsolódáshoz;

• a  meglévő  információs-kommunikációs  technikai  feltételek,  eszközök  alkalmazásra 

kerüljenek a napi gyakorlatban, valamint folyamatos továbbfejlesztésük valósuljon meg a 

kötelező eszközfejlesztés és pályázatok keretében. Ennek eredményeképp lehetővé váljon:

- a  mindennapi  internetes  kapcsolattartás,  információáramoltatás  a  fenntartó  és 

intézményei között; partneri hálózat kiépítése;

- az  intézményi  dokumentumok,  statisztikák,  stb.  egységes  formátumú, 

számítógépes elkészítése, továbbíthatósága;

- az  IKT  által  támogatott  tudásközvetítés,  szemléltetés,  többcsatornás 

információátadás minél több tantárgy oktatásában;

- a tantárgyközi, gyakorlatban is alkalmazott tudás kialakulása, a kreatív készségek 

fokozott  fejlesztése  az  oktatás  teljes  rendszerében,  új  munkaformák  (pl. 

projektmunka, kooperatív tanulás) megismerésével és alkalmazásával.
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IV. Az egyes intézménytípusoknak a fenntartói 
elvárásokkal kapcsolatos feladatai

Óvodák

Feladatok Sikerkritériumok, 
várható eredmények

Módszerek, 
eljárások

Felelősök, 
közreműködők

Megvalósítás 
időszaka, 
gyakorisága, 
határidő

Intézményi minőségirányí-
tási rendszer, program 
elkészítése

Az elkészült program 
alapján működik az 
intézmény 
minőségirányítási 
rendszere

Helyzetértékelés; 
Fejlesztési terv; 
Partneri elégedettség 
értékelése

Óvodavezetők 2004. június 30.
Kiegészítések: 
2007

Nevelési program 
felülvizsgálata

A kitűzött célokhoz 
közelít a mindennapi 
munka

Eredményesség, 
hatékonyság 
vizsgálata; 
Ellenőrzés, 
értékelés.

Óvodavezetők, 
programkészítő 
óvodapedagó-
gusok

2004. június 30.
TÁMOP 
kapcsán: 2010

Óvodapedagógusi tovább-
képzési terv, beiskolázási terv 
elkészítése

Humánerőforrás 
minőségközpontú 
fejlesztése

Óvodapedagógusok 
jelentkezése alapján, 
a közösség 
elfogadásával

Óvodavezetők 277/1997 
(XII.22.)
Kormányren-
delet szerint

A helyi igényekből fakadóan 
az óvodák szakmai 
sokszínűségének további 
megőrzése, megvalósítása

A sokszínű programok 
alkalmazása, 
működtetése 
megalapozza és 
elősegíti a gyermekek 
továbbhaladását

Önállóan, helyben 
készített, adaptált, 
minden készséget, 
képességet fejlesztő 
programok;
Partnerek vissza-
jelzéseinek (szülők, 
ált.isk.) elemzése

Óvónők,
dajkák

Folyamatos
Ld. TÁMOP-
fejlesztések!

Kiemelt nevelési célok 
megvalósítása;
Különleges gondozást igénylő 
óvodásokkal való (integrált) 
foglalkozás

Biztosított az 
egészséges, tudatos 
életmód, anyanyelvi 
kultúra; 
Hagyományőrzés; 
Egyenlő esélyek az 
iskolakezdéshez

Differenciált 
bánásmód;
Fejlesztő és speciális 
csoportok 
működtetése

Óvodavezetők, 
óvónők,
dajkák

Folyamatosan

Az iskolaérettség kritériumai-
nak elérése érdekében a 3-5 
évesek óvodai elhelyezése 
iránti igények kielégítése; 
Iskolaérettség kiszűrése

Az óvodáskor végére 
elérik az iskolai 
munkához, az iskolai 
élethez szükséges 
fejlettséget; 
100%-os kiszűrési 
arány

Törekvés a 
teljeskörű 
beóvodáztatásra már 
3 éves kortól; 
Iskolai életmódra 
felkészítő 
foglalkozások; 
Iskolaérettségi 
vizsgálat; 
Szakszolgálatok 
igénybevétele 
(megfigyelés, 
képességvizsgálat)
Szűrővizsgálatok 5-6 
éves korban: 
szemészeti, fül-orr-
gégészeti, 
orthopédiai. 

Óvodavezetők, 
óvónők,
pedagógiai 
szakszolgálatok 
munkatársai. 
szakorvosok

Folyamatos, az 
iskolakezdés 
előtt

9



Feladatok Sikerkritériumok, 
várható eredmények

Módszerek, 
eljárások

Felelősök, 
közreműködők

Megvalósítás 
időszaka, 
gyakorisága, 
határidő

Esélyegyenlőség 
megteremtése; 
A gyermekek szükségletei-
hez igazodó fejlesztés

Szociokulturális 
hátrányok csökkenése; 
Rendszeres óvodába 
járás elérése;
(H)HH gyermekek 
beóvodáztatása 3 éves 
kortól;
A fejlesztésekkel 
biztosítottak az 
egyenlő esélyek

Speciális programok 
adaptálása, 
készítése, 
megvalósítása; 
Egyéni bánásmód; 
Gyermekvédelmi 
feladatok hatékony 
működtetése

Óvodavezetők, 
óvónők, 
gyermekvédelmi 
felelősök

Folyamatos

Potenciális baleseti források 
felülvizsgálata; 
Hibák kijavítása, 
megszüntetése

Biztonságos 
helyiségek, 
felszerelések, udvari 
játékok; 
gyermekbalesetek 
száma csökken

Csoportszobák, 
játszóudvar, 
kiszolgáló 
helyiségek 
balesetvédelmi 
körüljárása – 
jegyzőkönyv

Óvodavezetők, 
munka- és 
balesetvédelmi 
felelősök, 
karbantartók

Évente 2-3 
alkalommal, 
illetve ha hibát 
tapasztalnak, 
bejelentenek, 
azonnal

Az eszközellátottság 
fejlesztése

Az ellátottság közelíti 
a rendeletnek való 
megfelelést

Eszközellátottság 
áttekintése;
Ésszerű igények 
felmérése; 
Pályázatírás a 
fejlesztésre

Intézményvezető, 
gazdaságvezetők, 
munkaközösség-
vezetők, 
fenntartó

2004-08: 
ütemterv 
alapján;
2008-09: EU-s 
pályázati 
forrásból;
a továbbiakban 
a költségvetési 
lehetőségek és 
az intézményi 
igények 
függvényében

Intézményi együttműködés az 
egymásra épülő intézmények 
között

Óvoda-iskola 
kapcsolata; 
Megfelelő iskolai 
csoportok választása;
Az óvoda-iskola 
átmenetének 
megkönnyítése

Beiskolázási adatok, 
nyilvántartások; 
Információk átadása 
a követelményekről, 
lehetőségekről: 
iskolalátogatások, 
nyílt napok, szülői 
fórum, honlapok, 
"Becsengetés" c. 
kiadvány

Óvodavezetők, 
általános iskolák 
igazgatói,
óvónők,
tanítók

Minden évben 
február, 
március, április

Kapcsolattartás szülőkkel, 
patronálóval, kapcsolódó in-
tézményekkel

Naprakész 
információkkal 
rendelkeznek az 
érintettek a 
gyermekekről

Szülői értekezletek; 
Fogadóórák; 
Családlátogatás;
Egészségügyi, 
közművelődési 
intézmények 
dolgozóival való 
kapcsolat

Óvodavezetők, 
óvónők,
szülői munka-
közösség, 
védőnők, 
családsegítő 
központ munka-
társai, 
közművelődési 
szervezők

Folyamatos

Az alapadatok és 
dokumentumok 
nyilvánosságának biztosítása 
a különös közzétételi lista 
alapján

Naprakész 
információkkal 
rendelkeznek az 
érintettek az 
intézményekről

Saját honlap Óvodavezetők Folyamatos 
(2009 óta)
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Feladatok Sikerkritériumok, 
várható eredmények

Módszerek, 
eljárások

Felelősök, 
közreműködők

Megvalósítás 
időszaka, 
gyakorisága, 
határidő

A csoportszámok, 
csoportlétszámok 
normalizálása; 
Költséghatékony gazdál-
kodás

Ideális férőhely-
kihasználtság;
Az egy 
óvodapedagógusra 
jutó gyermekek száma 
a törvényi és helyi 
előírásoknak megfelel; 
Hatékonyság, 
gazdaságosság 

Demográfiai 
tényadatok és 
várható alakulásuk 
elemzése, 
prognosztizálása; 
A csoportok 
számának, 
létszámának, a 
csoportszobák 
férőhely-kihasz-
náltságának 
évenkénti 
felülvizsgálata

Óvodavezetők, 
gazdasági vezető, 
óvónők, 
fenntartó

Költségvetés 
tervezésekor, 
majd az óvodai 
jelentkezések 
után

Folyamatos kapcsolattartás a 
fenntartóval

A fenntartói elvárások, 
lehetőségek és az 
intézményi igények, 
lehetőségek 
összhangja, 
koordináció és 
szakmai 
együttműködés

Napi szintű 
kommunikáció 
(digitális és valós), 
szakmai egyeztető 
ülések és fórumok

Intézményveze-
tő(k), közoktatási 
referens

Folyamatos

1



Általános iskolák

Feladatok Sikerkritériumok, 
várható eredmények

Módszerek, eljárások Felelősök, 
közreműködők

Megvalósítás 
időszaka, 
gyakorisága, 
határidő

Intézményi 
minőségirányítási 
rendszer, program 
elkészítése

Az elkészült program 
alapján működik az 
intézmény 
minőségirányítási 
rendszere

Helyzetértékelés; 
Fejlesztési terv; Partneri 
elégedettség értékelése

Igazgatók 2004. június 
30.
Kiegészítések: 
2007

A kerettantervek 
felhasználásával készített 
pedagógiai programok 
jogszabály szerinti 
bevezetése, későbbi 
beválásának folyamatos 
figyelemmel kísérése

Tudatos tervezés, 
tantárgyi 
követelményeknek 
való megfelelés

Tervezés éves 
lebontásban; 
Ellenőrzés, értékelés

Igazgatók, 
igazgatóhelyette-
sek, 
munkaközösség-
vezetők, 
szaktanárok

Tanév kezdése 
előtt

Pedagógiai
program, helyi tanterv 
felülvizsgálata

A kitűzött célokhoz 
közelít a mindennapi 
munka. 

Eredményesség, 
hatékonyság vizsgálata. 
Ellenőrzés, értékelés.

Igazgatók
programkészítő 
pedagógusok

2004. június 
30.

Az oktatás tartalmának és 
kínálatának fejlesztése

Változó elvárásoknak 
való megfelelés, 
alkalmazkodás, 
kompetencia alapú 
tudás kialakulása

Innovációs programok; 
Megfelelő szakirányú 
végzettség;
Új oktatási módszerek 
alkalmazása

Munkaközössége
kszaktanárok, 
tanítók

Folyamatosan

A helyi igényekből 
fakadóan az iskolák 
szakmai sokszí-
nűségének további 
megőrzése, a korszerű 
igényekhez való 
alkalmazkodás;
Idegen nyelvi és IKT 
kompetenciák fejlesztése

A sokszínű programok 
alkalmazása, mű-
ködtetése megala-
pozza és elősegíti a 
gyermekek 
továbbhaladását;
Az EU-hoz való 
csatlakozás érdekében 
korszerű oktatási 
kínálat (használható 
nyelvtudás, IKT-
kompetenciák szintje 
emelkedik)

Partnerek vissza-
jelzéseinek elemzése 

Igazgatók, 
szaktanárok, 
fenntartó

Folyamatos

Kommunikációs 
alapkészségek, értelmi-
érzelmi, szociális 
kompetenciák fejlesztése

A továbbhaladáshoz 
szükséges 
alapismeretek, 
alapkészségek 
megfelelő szintje , 
érzelmi intelligencia 
szintjének emelkedése

Tanulási módszerek 
tanítása;
Differenciált, egyéni 
személyiség- és 
készségfejlesztés 
tanórán és tanórán kívül 

Tanítók, 
napközis 
nevelők, 
szaktanárok

Folyamatosan

A tehetségekkel való külön 
foglalkozás

Egyéni tanulási út 
meghatározása;
Versenyeken 
eredményes szereplés, 
sikeres továbbtanulás

Lehetőségek szerint 
csoportbontásban történő 
oktatás és nívócsoportos 
oktatás;
Szakkörök, önképzőkörök

Osztályfőnökök, 
szaktanárok

Év közben 
folyamatosan
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Feladatok Sikerkritériumok, 
várható eredmények

Módszerek, eljárások Felelősök, 
közreműködők

Megvalósítás 
időszaka, 
gyakorisága, 
határidő

A társadalmilag hátrányos 
helyzetű és a különleges 
ellátást igénylő tanulókkal 
való foglalkozás

Biztosított a képzésük, 
fejlesztésük; 
A gyerekek a 
folyamatos 
fejlesztések 
eredményeként igény 
esetén bejutnak a 
középfokú oktatási 
intézményekbe

Hátránykompenzáció; 
Fejlesztésüket szolgáló 
speciális programok 
alkalmazása; 
Együttműködés a 
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat 
és a Nevelési Tanácsadó 
munkatársaival; 
Logopédiai ellátás, 
gyógytestnevelés 
biztosítása

Gyermek- és 
ifjúságvédelmi 
felelős, 
osztályfőnökök,
szülők

Tanév 
folyamán, igény 
szerint nyári 
szünetben is

Az esélyegyenlőséget, 
esélyteremtést segítő, 
biztosító oktatási, 
nevelési módszerek 
alkalmazása (HH és SNI 
tanulók)

Egyéni tanulási út 
meghatározása;
Az egyéni bánásmód 
egységes 
nevelőtestületi elvként 
érvényesül 

Motivációs jellegű 
felzárkóztató foglal-
kozások: integrációs és 
képességkibontakoztató 
felkészíés; 
Iintegrált oktatás; 
Differenciált 
foglalkoztatás

Pedagógus-
közösség

Tanév folyamán

Tankötelezettség 
teljesítése

A tanulói 
továbbhaladás 
biztosított;

A gyengébb 
képességűek egyéni 
fejlesztése

Igazgatók, 
szaktanárok

Folyamatosan

Napközbeni, napközis 
ellátás biztosítása

Nincsenek csellengő 
gyermekek;
A másnapi tanórákra 
biztosított a 
felkészülés

Együttműködés a 
közművelődési 
intézmény 
munkatársaival a 
szabadidő hasznos 
eltöltése érdekében

Napközis 
nevelők, 
osztályfőnökök, 
szabadidő-
szervező, 
könyvtáros-
tanárok

Tanév folyamán

Pályaorientáció, pálya-
választás segítése 

A tanulók, szülők 
naprakész 
információkat kapnak 
a lehetőségekről az 
egyéni életpálya 
tervezéséhez és az 
azzal összefüggő 
továbbtanulási 
döntéshez 

Intézmények 
együttműködése; 
A Nevelési Tanácsadó 
pályaválasztási 
tanácsadása; 
Önismereti tesztek; 
Iskolalátogatások ,
Továbbtanulási és 
pályaalkalmassági 
orvosi vizsgálat 

Osztályfőnökök, 
Iskolai pálya-
választási 
felelősök, 
Nevelési 
Tanácsadó

Folyamatosan, 
5-8.-ig minden 
évfolyamon 

Folyamatos 
kapcsolattartás a 
fenntartóval

A fenntartói elvárások, 
lehetőségek és az 
intézményi igények, 
lehetőségek 
összhangja, 
koordináció és 
szakmai 
együttműködés

Napi szintű 
kommunikáció (digitális 
és valós), szakmai 
egyeztető ülések és 
fórumok

Intézmény-
vezetők, 
közoktatási 
referens

Folyamatos

Nemzetiségi kisebbség 
oktatása, hagyományőrző 
nevelése

A német nemzetiségi 
hagyományok 
továbbélése

Kisebbségi nyelvoktató 
forma megtartása a 
szülői igények 
függvényében

Igazgatók, 
szaktanárok, 
fenntartó

Folyamatosan

1



Feladatok Sikerkritériumok, 
várható eredmények

Módszerek, 
eljárások

Felelősök, 
közreműködők

Megvalósítás 
időszaka, 
gyakorisága, 
határidő

Nevelési 
feladatok 
teljesítése a 
pedagógiaia 
programban 
foglaltak szerint

Egészséges életmód; 
Közösségi tanulói 
tevékenységek; 
Szociális érzékenység; 
A magatartás- és 
viselkedéskultúra 
alkalmazása a 
mindennapi életben is 
szokássá válik.

Mindennapos 
testmozgás; 
Közéletiségre 
nevelés a 
diákönkormányzati 
tevékenységekben; 
Iskola-egészségügyi 
ellátás működése

Igazgatók, 
nevelőtestület, szülői 
munkaközösség, 
patronálói közösség; 
védőnők

Folyamatosan

Tantárgyi 
értékelés iskolai 
rendszerének 
felülvizsgálata, 
korrekciója

Nevelőtestület által 
közösen kidolgozott és 
elfogadott eljárásrend

Tantárgyak 
követelmény-
rendszere, a 
Közoktatási törvény 
alapján

Igazgatók,
szaktanárok, tanítók

Tanévkezdés előtt

A humán 
erőforrás újabb 
hosszútávú 
tervének 
elkészítése

Pedagógusok 
kompetenciájának 
növekedése;
Megfelelő szakos 
ellátottság, pl. Az SNI-
(H)HH tanulók 
fejlesztésével 
foglalkozóknál is

Továbbképzési, 
beiskolázási terv. 
Gyógypedagógus, 
logopédus, fejlesztő 
pedagógus 
szakirányok;
Jelentkezés, 
elfogadás szükség 
szerint.

Igazgatók 277/1997 (XII.22.)
Kormányrendelet
szerint

A taneszköz-
ellátottság 
fejlesztése

Az ellátottság közelíti a 
rendeletnek való 
megfelelést

Taneszköz-
ellátottság 
áttekintése;
Ésszerű igények 
felmérése; 
Pályázatírás a 
fejlesztésre

Igazgatók, 
gazdaságvezető, 
munkaközösség-
vezetők

2004-08: ütemterv 
alapján;
a továbbiakban a 
költségvetési 
lehetőségek és az 
intézményi igények 
függvényében

Az intézmény-
értékelési, 
minőségirányítási 
rendszer 
stratégiájának 
lebontása

Társadalmi, szakmai 
kapcsolatok szélesednek

Nevelési területek 
számbavétele;
Prioritások állítása

Minőségi körök 
vezetői, 
partnerek
képviselői

Tanév elején

Kapcsolattartás a 
szülőkkel, 
partnerekkel

Egységes szemlélet 
alakul ki a szülői 
ház és az iskola között

Szülői értekezletek; 
Fogadóórák; 
Családlátogatás; 
Szülői fórumok; 
Nyílt napok és órák

Igazgatóhelyettes, 
szülői munka-
közösség vezetője, 
osztályfőnökök, 
tanítók, szaktanárok

Tanévben 
folyamatosan

Az alapadatok és 
dokumentumok 
nyilvánosságának 
biztosítása a 
különös 
közzétételi lista 
alapján

Naprakész 
információkkal 
rendelkeznek az 
érintettek az 
intézményekről

Saját honlap Intézményvezetők Folyamatos (2009 
óta)

Hatékony 
gazdálkodás; 
Optimális 
osztálylétszámok 
kialakítása, 
férőhely-

A törvény szerinti 
osztálylétszámok; 
A férőhely-
kihasználtság a 
legoptimálisabb

Statisztikai adatok 
elemzése; 
Előrejelzések 
évenkénti 
felülvizsgálata. 

Igazgató, 
gazdaságvezető,
fenntartó

Beiskolázás 
időszaka, minden év 
februárja és májusa

1



kihasználtság 
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Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Feladatok Sikerkritériumok, 
várható eredmények

Módszerek, 
eljárások

Felelősök, 
közreműködők

Megvalósítás időszaka, 
gyakorisága, határidő

Intézményi 
minőségirányítási 
rendszer, program 
elkészítése

Az elkészült program 
alapján működik az 
intézmény 
minőségirányítási 
rendszere

Helyzetértékelés;
Fejlesztési terv; 
Partneri 
elégedettség 
értékelése

Igazgató 2004. június 30.
Kiegészítés: 2007

Minősítési eljárás 
lefolytatása

A zenei nevelés 
állandóan magas 
szakmai színvonala, a 
"kiválóra minősített" 
cím megtartása

Törvényben 
meghatározott 
minősítési eljárással

Intézményvezető, 
szaktanárok

2007-ben, majd a 
törvényben 
meghatározott 
időközönként (2012)

Pedagógiai 
program, helyi 
tanterv 
felülvizsgálata

A kitűzött célokhoz 
közelít a mindennapi 
munka

Eredményesség
hatékonyság 
vizsgálata; 
Ellenőrzés, 
értékelés.

Igazgató,
programkészítő 
pedagógusok

2004. június 30.

A pedagógiai 
program 
jogszabály 
szerinti 
bevezetése, 
későbbi 
beválásának 
folyamatos 
figyelemmel 
kísérése

Tudatos tervezés; 
Tantárgyi 
követelményeknek 
való megfelelés

Tervezés éves 
lebontásban; 
Ellenőrzés, értékelés

Igazgató, 
igazgatóhelyettes, 
tanszakok vezetői, 
zenetanárok

Tanév kezdése előtt

Pedagógiai 
programnak 
megfelelő 
feladatellátás

Zenei képzés Egyéni és csoportos 
foglalkozások 
sokszínű kínálata 
(zenekari és egyéni 
hangszeres)

Intézményvezető,
tanszakok vezetői Folyamatosan

Tehetség-
gondozási, 
képesség-
fejlesztési, 
személyiség-
fejlesztési 
feladatok ellátása

Minden növendék 
tehetségének, 
képességének 
megfelelően sikereket 
ér el az önmaga válasz-
totta művészeti ágban; 
Felsőfokú 
továbbtanulás 
biztosított

Felkészítés 
hangszeres, 
énekművészeti 
települési, megyei, 
országos 
versenyekre; 
Kamarazene, 
nagyzenekar; 
Kapcsolat más 
települések hasonló 
intézményeivel

Tanszakok vezetői, 
zenetanárok

Folyamatosan
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Feladatok Sikerkritériumok, 
várható eredmények

Módszerek, 
eljárások

Felelősök, 
közreműködők

Megvalósítás időszaka, 
gyakorisága, határidő

Előadásokkal 
továbbra is 
színesítsék a 
település 
kulturális életét

Részt vesznek 
műsorok, ünnepségek 
szervezésében, 
előadásokban

A művelődési 
házban zenetanári, 
növendéki 
koncertek, műsorok, 
megemlékezések 
rendezése

Igazgató, 
tanszakvezetők 
pedagógusok

Aktuális időpontban

Tanulói, 
növendéki 
bázisuk 
megőrzése, 
szélesítése

Nem csökkenő  tanulói 
létszám egyéni és 
csoportos képzésben

Kapcsolattartás a 
helyi oktatási, 
nevelési intéz-
ményekkel;
Nyílt órák, 
hangszerbemutatók 
óvodában, 
iskolákban

Pedagógusok, 
tanszakvezetők

Egyeztetett időpontban

Humánerőforrás 
gondozása, 
minőségközpontú 
megerősítése

A művészeti képzést 
folytató intézményben 
oktatást végző nevelők 
megfelelő 
végzettséggel 
rendelkeznek

Beiskolázási 
program, 
továbbképzési terv 
elkészítése

Igazgató 277/1997 (XII.22.)
Kormányrendelet
szerint

Eszközellátottság 
áttekintése, 
fejlesztése

Tárgyi feltételek 
biztosítottak a 
művészeti képzéshez

Hangszerállomány 
beszerzése, 
frissítése, javítása; 
pályázati források 
kihasználása

Igazgató, 
gazdaságvezető,
tanszakvezetők

Folyamatosan

Folyamatos 
kapcsolattartás a 
fenntartóval

A fenntartói elvárások, 
lehetőségek és az 
intézményi igények, 
lehetőségek 
összhangja, 
koordináció és szakmai 
együttműködés

Napi szintű 
kommunikáció 
(digitális és valós); 
szakmai egyeztető 
ülések és fórumok

Intézményvezető, 
közoktatási referens

Folyamatos

Az alapadatok és 
dokumentumok 
nyilvánosságának 
biztosítása a 
különös 
közzétételi lista 
alapján

Naprakész 
információkkal 
rendelkeznek az 
érintettek az 
intézményről

Városi honlap Intézményvezető Folyamatos (2009 óta)
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Gimnázium és szakközépiskola

Feladatok Sikerkritériumok, 
várható eredmények

Módszerek, 
eljárások

Felelősök, 
közreműködők

Megvalósítás 
időszaka, 
gyakorisága, határidő

Az intézmény 
minőségirányítási 
rendszerének 
kidolgozása, a 
program 
elkészítése

A minőségirányítási 
rendszer koherens az 
önkormányzati 
minőségirányítási 
programmal, ez alapján 
végzik az intézményi 
minőségfejlesztést

Helyzetelemzés, 
értékelés, célok, 
feladat- és időterv; 
Ellenőrzési, mérés-
értékelési, 
partneri 
elégedettségi 
mutatók

Az intézmény 
vezetője, 
a minőségi körök 
vezetői és tagjai

2004. június 30.
Kiegészítése: 2007

Az ajánlott 
kerettantervek 
felhasználásával 
kiegészített 
pedagógiai 
program 
felülvizsgálata

A kitűzött célokhoz 
közelít a mindennapi 
nevelő-oktató munka; 
Problémás, 
fejlesztendő területek 
adottak

Ellenőrzés, 
értékelés, az 
eredményesség, 
hatékonyság 
vizsgálata; 
Tantárgyi 
értékelések 
felülvizsgálata

Intézményvezető,
programkészítő 
pedagógusok

2004. június 30.
Változások esetén 
azonnal

A humán 
erőforrás újabb 
hosszútávú 
tervének 
elkészítése

Pedagógusok 
kompetenciájának 
növelése

Továbbképzési és 
beiskolázási terv 
elkészítése a 
jelentkezések és 
elfogadások 
figyelembe- 
vételével

Intézményvezető, 
munkaközösség-
vezetők, 
szaktanárok

277/1997 (XII.22.)
Kormányrendelet
szerint

Tehetségekkel; 
való külön 
foglalkozás

Sikeresen letett 
nyelvvizsgák száma; 
Tanulmányi 
versenyeredmények 
száma

Felkészítés a 
nyelvvizsgára, 
tanulmányi 
versenyekre;
Nívócsoportok, 
önképzőkörök, 
szakkörök 

Szaktanárok, 
osztályfőnökök

Folyamatosan

Hátrányos 
helyzetűek 
felzárkóztatá-
sának segítése

Csökken a 
lemorzsolódás; 
Növekvő esélyek a 
továbbtanulásra; 
Biztosított az 
esélyegyenlőség

Differenciált 
személyiség- és 
képességfejlesztés; 
Felzárkóztató 
foglalkozások

Szaktanárok, 
gyermek- és 
ifjúságvédelmi 
felelős, 
osztályfőnökök

Folyamatos

Az élethosszig 
tartó tanulásra 
való felkészítés

Eredményes oktatás, 
amely ösztönöz a 
folyamatos 
ismeretszerzésre, 
Kialakul az 
önmenedzselés 
képessége

A tanulás-tudás 
elismerése; 
Távlatok 
megmutatása az 
ismeretszerzésben, 
az életpályákon; 
Tanulásmódszer-
tani felkészítés

Szaktanárok, 
pályaválasztást 
segítő pedagógus, 
osztályfőnökök, 
Nevelési Tanácsadó

Folyamatosan, 
lehetőség szerint 
minden tanórán és órán 
kívüli foglalkozáson

Korszerű, EU-
kompatibilis 
alaptudás 
biztosítása és az 
ezt segítő 
készségek 
fejlesztése

Használható 
idegennyelv-tudás és 
IKT-kompetenciák, 
kooperációs készség és 
kreativitás

Kompetencia-
központú oktatás 
lehetőségeinek 
kihasználása; 
Nemzetközi 
projektmunkák, 
cserekapcsolatok

Szaktanárok, 
osztályfőnökök

Tanórán és a 
választható 
foglalkozásokon, 
önképzőkörökben, 
szakkörökön a tanév 
során, 
cserekapcsolatokban
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Feladatok Sikerkritériumok, 
várható eredmények

Módszerek, eljárások Felelősök, 
közreműködők

Megvalósítás 
időszaka, 
gyakorisága, 
határidő

Készségek, 
képességek magas 
szintű fejlesztése, 
továbbfejlesztése

Sikeres érettségi 
vizsga; 
Önálló ismeretszerzési 
képességgel való 
rendelkezés

Kommunikációs, 
értelmi-érzelmi, 
szociális, önismereti, 
önfejlesztő, 
információszerző, 
tároló, előhívó 
képességek fejlesztése

Szaktanárok, 
osztályfőnökök, 
szabadidő-
szervező, 
könyvtáros-tanár

Tanórán és a 
választható 
foglalkozásokon, 
önképzőkörökben, 
szakkörökön a tanév 
során

Az oktatás 
tartalmi 
színvonalának, az 
ismeretek 
átadásának 
fejlesztése

Kiterjedt gimnáziumi 
oktatás, presztízs-
erősítés; 
Felkészítés különböző 
vizsgákra

Innovációs tanítási 
programok, változatos 
tanórai és tanórán kívüli 
tevékenységek, 
ismeretszerzési módok; 
Kapcsolatok a 
könyvtárral, művelődési 
házzal

Szaktanárok, 
könyvtáros-tanár

Folyamatosan a tanév 
folyamán

A tanulók 
beiskolázásának 
tudatos tervezése

Jó színvonalú 
beiskolázás (kellő 
számú tanuló)

Nyílt napok; 
Iskolaismertetők;
Szülői értekezletek; 
Kapcsolattartás a helyi 
és környező általános 
iskolákkal;
Felvételi előkészítők

Igazgató, 
pályaválasztási 
felelős, 
szaktanárok

Minden év 
novemberében, 
februárjában, 
márciusában

Pályaorientáció, a 
pályaválasztás 
segítése

Sikeres felvételi 
felsőoktatási 
intézménybe;
Az érettségi utáni 
szakképzésbe való 
bekapcsolódás, 
munkába állás.

Személyiségfejlesztő, 
önismereti tréning; 
Pályaválasztási 
szaktanácsadás; 
Tájékozódás a felsőfokú 
felvételikkel 
kapcsolatban

Osztályfőnökök, 
szaktanárok, 
pályaválasztási 
felelős

Folyamatosan

Közösségi 
hagyományok 
teremtése és 
megőrzése, 
közéletiségre 
nevelés

Közösségtudat és 
közösségteremtő erő, 
az intézményhez való 
kapcsolódás erősödése

Ismétlődő 
rendezvények, évkönyv, 
diákújság, diákfórumok

Igazgató, 
szaktanárok, DÖK-
vezető tanár és 
Diákönkormány-
zat

Folyamatosan

Bekapcsolódás a 
város kulturális 
életébe

Az iskola helyi 
ismertsége és 
elismerése (presztízse) 
növekszik

Ünnepi műsorok, 
kiállítások, városi szintű 
hagyományos 
programok, 
Kapcsolattartás a helyi 
médiával

Igazgató, 
szaktanárok

Folyamatosan

Taneszköz-
ellátottság 
fejlesztése

Az ellátottság közelíti a 
rendeletnek való 
megfelelést

Taneszköz-ellátottság 
áttekintése;
Igények, szükségletek 
felmérése;
Bővítés pályázatírással

Igazgató, 
gazdaságvezető, 
munkaközösség-
vezetők

2004-08: ütemterv 
alapján;
a továbbiakban a 
költségvetési 
lehetőségek és az 
intézményi igények 
függvényében, 
folyamatos 
pályázatfigyeléssel

Költséghatékony 
gazdálkodás

Optimális férőhely-
kihasználtság; 
Törvény szerinti 
osztálylétszámok

Statisztikai adatok, 
előrejelzések elemzése; 
Pályázatírás

Igazgató,
gazdasági vezető, 
igazgatóhelyettes

Évenkénti 
felülvizsgálat
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Feladatok Sikerkritériumok, 
várható eredmények

Módszerek, eljárások Felelősök, 
közreműködők

Megvalósítás 
időszaka, 
gyakorisága, 
határidő

Az alapadatok és 
dokumentumok 
nyilvánosságának 
biztosítása a 
különös 
közzétételi lista 
alapján

Naprakész 
információkkal 
rendelkeznek az 
érintettek az 
intézményről

Saját honlap Intézményvezető Folyamatos
(2009 óta)

Folyamatos, 
évenként tervezett 
belső ellenőrzés; 
Mérés-értékelés

Pontos ismeret az 
eredményességről, 
haladási irányokról, a 
pedagógusok 
munkájáról

Szaktárgyi, 
kompetencia- és attitűd-
mérések értékelése; 
Tanórai munkák, 
választható 
foglalkozások 
ellenőrzése, értékelése

Igazgató 
ellenőrzési 
tervének 
megfelelően; 
munkaközösség-
vezetők, 
osztályfőnökök

Bemenet, folyamat, 
kimenet mérése a 
megfelelő időszakban

Folyamatos 
kapcsolattartás a 
fenntartóval

A fenntartói elvárások, 
lehetőségek és az 
intézményi igények, 
lehetőségek 
összhangja, 
koordináció és szakmai 
együttműködés

Napi szintű 
kommunikáció (digitális 
és valós);
Szakmai egyeztető 
ülések és fórumok

Intézményvezetők, 
közoktatási 
referens

Folyamatos

Nevelési Tanácsadó 
 A feladatkör a helyi igényeknek megfelelően bővül.

 Minden rászoruló gyermek és tanuló ellátásban részesül.

 A sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók helybeni ellátása megvalósul.

 A tanácsadási folyamatot megszakító kliensek száma nem haladja meg a 10%-ot.

 Esetátadás  megszervezésével,  ügyeleti  rendszer  működtetésével  lehetővé  válik,  hogy a 

megkezdett esetvitelek egyike sem szakad meg tanítási szünet miatt.

 Egy-egy esetvitel kapcsán szakmai kapcsolat jön létre a gyermeket tanító pedagógusok, a 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat és a Nevelési Tanácsadó között.

 A  fejlesztő  pedagógusi  és  iskolapszichológusi  rendszer  (a  szakemberek  kijárnak  az 

intézményekbe) a partneri igényeknek megfelelően működik.

 Pályázati  források  folyamatos  figyelésével  az  eszközellátottság  és  a  képzettségi  szint 

növekszik.

 Naprakész kapcsolattartás a fenntartóval.
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V. A közoktatás rendszerét érintő más ágazatokkal 
való kapcsolat

5.1. A közművelődés ágazatával  való kapcsolat – József  Attila Művelődési  Ház és 

Városi Könyvtár

Az együttműködés tartalma:

- A gyermekek, fiatalok napközbeni, szünidei ellátása, alkotótáborokban való részvétele,

- Pályázatokon, művészeti, ismeretterjesztő, stb. előadásokon  való részvétel;

- Szabadidejük  hasznos  eltöltésének  biztosítása,  szervezése  –  művelődési  házban, 

könyvtárban – az intézményekben tevékenykedő szabadidő-szervezővel közösen,

- Legfontosabb  cél,  hogy a  gyermek,  fiatal  védett  környezetben  van,  szakemberekkel  – 

drog, ital, cigaretta nélkül – hasznosan tölti el szabadidejét;

- A könyvtár szerepe is fontos az önálló ismeretszerzés gyakorlásánál, a szabadidő hasznos 

eltöltésében.

Kapcsolódási pontok:

- A művelődési ház, könyvtár azokat a pontokat vállalja fel, amelyeket az iskola már nem 

tud  a  gyermekek,  fiatalok  napközbeni  ellátásában,  a  szabadidő  hasznos,  biztonságos 

eltöltésében vállalni.

- Az óvodák, iskolák a nagyobb rendezvényeiket a művelődési házban tartják.

- Az oktatás számít a könyvtárra: tanulói gyűjtő-, kutatómunkák, kötelező-ajánlott 

olvasmányok; tanulányi versenyekre való felkészülés; tanulói pályázatok készítése.

- A könyvtár és a művelődési ház az általa kiírt, az óvodásokat, iskolásokat is érintő 

pályázatokról téjékoztatja az intézményeket, és számít azok részvételére.

- Az iskola az új tervek, munkaformák indításánál értesíti/tájékoztatja a könyvtárat, hogy az 

ezekhez kapcsolódó anyagokat, irodalmat be tudják szerezni.

Az együttműködés módja, a kapcsolattartás lehetősége: 

- Egymás kölcsönös megkeresése, a tevékenységformák, időpontok, témák megbeszélése, 

az éves intézményi munkatervben a konkrét formák és időpontok rögzítése.

- Az iskola igazgatója a közművelődési intézmény vezetőjével a fenntartó koordinálásával 

tartja a kapcsolatot.

Az együttműködés dokumentálásának módja:
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- Ütemterv készítése a kapcsolattartásról, az események dátumairól (évente).

- A  felelős  személyek  tevékenységéről,  az  együttműködés  eseményeiről  beszámolás 

készítése (évente).

- Partneri visszajelzések alapján az igények és elégedettség vizsgálata (kérdőív, kétévente).

5.2. A munkaerő-gazdálkodási ágazattal való kapcsolat

Az gyüttműködés tartalma:

- Az önkormányzat képviselő-testülete határozza meg a közoktatási intézményben dolgozók 

létszámát,  írja  ki  az  intézmény  igazgatói  pályázatát,  a  humánerőforrás-fejlesztésének 

módját.

- A  fenntartó  humánerőforrás-gazdálkodási  tervet  készít  a  források  optimális 

kihasználhatóságának érdekében.

Kapcsolódási pontok  :  

- Racionális munkaerő-gazdálkodás a közoktatási intézményekben a megfelelő képzettség 

megszerzése érdekében.

Az együttműködés dokumentálásá  nak módja  :  

- Ütemterv készítés a kapcsolattartásról, az események dátumairól.

- Továbbképzési programok és beiskolázási tervek elkészítése a törvényi előírások szerint, 

és azok megküldése a fenntartónak.

- Beszámoló a felelős személyek tevékenységéről, az együttműködés eseményeiről.

5.3. Az egészségügyi ágazattal való kapcsolat

Az együttműködés tartalma:

A rendszeres egészségügyi ellátás megszervezésének, működtetésének segítése az óvodában, 

a tankötelezettség végéig az általános iskolában a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet  2.  számú 

melléklete;  valamint  a Kt.  41.§ (5.)  bekezdése alapján.  A különleges  bánásmódot  igénylő 

gyermekek érdekében rendszeres kapcsolattartás az intézményekben megbízott felelőssel. Az 

egyéni ellátást igénylők nyilvántartása, folyamatos segítése, a szülők tájékoztatása.

Tevékenységi formák, területek, együttműködés módja, kapcsolattartás lehetőségei:

- Éves  ütemterv  készítése  az  egészségügyi  vizsgálatokról  (időpont,  korosztály,  vizsgálat 

célja, védőoltások; mi a feladata a védőnőnek, óvodának, iskolának).

- Éves gondozási terv készítése.

- 8. és 12. évfolyamos tanulók továbbtanulás előtti és pályaalkalmassági vizsgálata.
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- Kapcsolattartók:  iskolaorvos,  iskola-fogorvos, tüdőszűrést végzők, gyermek- és ifjúsági 

védőnő, nevelési, oktatási intézmények vezetői.

- Az egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi munkacsoport működése.

A dokumentálás módja:

- Az együttműködésre  készítendő  ütemterv,  intézményi  szintű  felelős,  ill.  kapcsolattartó 

megjelölésével, annak végrehajtásáról dokumentumot szükséges készíteni.

5.4. A gyermek- és ifjúságvédelemmel való kapcsolat

Az együttműködés tartalma:

- A gyermek- és ifjúságvédelmi rendszer működtetése.

- Rendszeres  gyermekvédelmi  támogatás,  térítési  díj,  tankönyvtámogatás  a  törvényi 

szabályozásnak megfelelően.

- Veszélyeztetett,  (halmozottan)  hátrányos  helyzetű  gyermekek  feltérképezése, 

nyilvántartása a fokozottabb gondoskodás, segítés érdekében.

- Az intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseinek törvényes, jogszerű munkája.

- A "Közoktatási esélyegyenlőségi program"-ban foglaltak komplex megvílósításában való 

közreműködés.

Kapcsolódási pontok:

- A  Polgármesteri  Hivatal  szociális  ügyintézői  intézik  a  szociális  segélyeket,  amelyre 

listákat az intézmények vezetői, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei adnak le.

- A  segítségre,  támogatásra  szoruló  családok,  gyermekek,  fiatalok  életkörülményeinek 

javítása.

Az együttműködés módja, a kapcsolattartás lehetőségei:

- Közcélú munkát végző segélyezett dolgozó segíti a óvoda munkáját (udvari, kerti munka, 

karbantartás).

- Munkacsoport(ok) működtetése a gyermekek, fiatalok érdekében, bevonva a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelősök mellett a fenntartó gyámügyi előadóját, szociális ügyintézőjét, a 

családsegítő munkatársát, a rendőrségtől a körzeti megbízottat, a bűnmegelőzési előadót 

és a védőnőket.
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Az együttműködés dokumentálásának módja:

- Egy  olyan  komplex  adatbázis  elkészítése,  karbantartása,  amelyből  folyamatosan 

kigyűjthető  és  felhasználható  a  gyermek-  és  ifjúságvédelemmel  kapcsolatos  segítség 

fajtája, a felelős(ök) szervezete, személye és a nyomon követés módja.

5.5. A szociálpolitikai ágazattal való kapcsolat

Az együttműködés tartalma:

- A gyermekek, tanulók egyenlő esélyeinek biztosítása, szociális háló kiterjesztése.

- A "Közoktatási esélyegyenlőségi program"-ban foglaltak komplex megvílósításában való 

közreműködés.

- A  szociális  ügyintézők a  regisztrált  (halmozottan)  hátrányos  helyzetű  gyermekekről 

folyamatosan  értesítik  az  érintett  közoktatási  intézményeket,  az  igénybe  vehető 

kedvezmények és támogatások kihasználhatósága érdekében.

- Minden gyermek – különös tekintettel a (halmozottan) hátrányos helyzetűekre már 3 éves 

kortól – járjon óvodába, tankötelességét a legmegfelelőbb helyen szükséges biztosítani; az 

iskolaköteles korosztály minden tagja legyen az intézmény tanulója, és eredményesen 

végezze el a kötelezően előírt évfolyamokat.

- A   (halmozottan)  hátrányos  helyzetűek  is  szerezzenek  legalább  általános  iskolai 

bizonyítványt az integrciós felkészítés  keretében.

- Tanulási kudarcok, devianciák és anyagi nehézségek miatt ne legyen az iskolarendszert 

elhagyó tanuló.

Kapcsolódási pontok  :  

- Az érintett  szervezetek képviselői – intézmény igazgatója,  gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelősök,  hivatal  ügyintézői,  esélyegyenlőségi  megbízott,  Nevelési  Tanácsadó 

munkatársai – az érintett gyermekek, tanulók fejlődésének lehetőségét saját területükön 

biztosítják.

Az együttműködés módja, a kapcsolattartás lehetőségei:

- A  szociális  ellátórendszer  működtetése,  az  előzőekben  leírt  személyek,  szervezetek, 

intézmények állandó, tudatos kapcsolattartása.

- Munkacsoport  működtetése,  megelőzendő  az  iskolából  való  lemorzsolódást,  óvodából, 

iskolából való kimaradást.
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- A szociális és a gyermekjóléti szolgálat, valamint az oktatási intézmény együttműködési 

rendjének koordinálása.

- Egyeztetés  az  érintett  területen  működő  civil  szervezetek  szociális  célú 

kezdeményezéseivel.

Az együttműködés dokumentálásának módja  :  

- Az információs  rendszer  kialakítása;  a  tervezhető  kapcsolódási  pontok,  kapcsolattartás 

dátum szerinti, eredményesség szerinti dokumentálása.

- Egységes adatközlési rendszer kialakítása, így a fenntartói koordináció is eredményesebb; 

pontos nyilvántartásokkal, dokumentált nyomonkövetéssel nem marad ki egyetlen olyan 

gyermek, fiatal sem, akit be kell vonni ebbe a rendszerbe.

5.6. A környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok

Az intézmények feladata:

• A  könyezettudatos  magatartás  és  a  környezetért  felelős  életvitel  kialakítása,  a 

Polgármesteri Hivatallal közösen;

• A tanuló ismerje környezetét, legyen képes értelmezni annak jelzéseit;

• Felelősséggel találjon válaszokat a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre;

• Megfelelően cselekedjék mind az intézményben,  mind a város területén a tisztaság 

érdekében;

• A  lakóhely,  az  iskola  közvetlen  környezetével,  a  város  fejlesztési  koncepciójával 

ismerkedjen meg, segítsen ennek végrehajtásában.

A környezeti nevelés színterei:

• a tananyag része legyen;

• komplex nevelési programok alkalmazása, pl. "Zöld Szív" óvoda, ÖKO-iskola;

• erdei iskolák;

• környezeti nevelési programok szervezése:

 szakköri tevékenység,

 tematikus napok,

 vetélkedők, pályázatok,

 kiállítások rendezése,

 tanulmányi kirándulások,
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 terepgyakorlatok,

 környezetvédelmmel foglalkozó intézmények látogatása,

 városi tevékenységekhez való kapcsolódás,

 részvétel nemzetközi projektekben.

Kapcsolódási pontok:

 szelektív hulladékgyűjtés, papírgyűjtési akciók szervezése,

 zöldterületek gondozásában való közreműködés,

 parkok, játszóterek gondozásában való segítség,

 “Föld  Napja”,  "Víz  Világnapja"  alkalmából  szervezett  programokon,  előadásokon, 

településtakarítási, növénytelepítési, parkosítási akciókban való részvétel,

 pályázatokon való részvétel.
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VI. Intézményfenntartói ellenőrzési terv

A  fenntartó  a  minőségirányítási  programban  meghatározottak  szerint  működteti  a 

minőségfejlesztési  rendszerét,  továbbá  rendszeresen  –  ha  jogszabály  másképp  nem 

rendelkezik, éves munkaterve szerint, összhangban az ellenőrzési ütemtervvel – ellenőrzi a 

közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai 

munka eredményességét, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és 

gyermekbalesetek  megelőzése  érdekében  tett  intézkedéseket  a  nevelési-oktatási 

intézményekben.

1. A fenntartói ellenőrzések területei

Tanügyi dokumentumok

• Alapító  okirat  – Aktualizálás  a  jogszabályok  változásának  függvényében; 

tevékenységi  kör  felülvizsgálata  ellátandó  feladatok  megszüntetése  vagy  bővítése 

alkalmával,  képviselő-testületi döntés alapján.

• SZMSZ – Jogszabály- vagy szervezeti és működési változások esetén.

• Nevelési/Pedagógiai program – feladat módosításakor felülvizsgálat.

• Házirend  – Az  SZMSZ  és  a  Pedagógiai  program  módosítása  utáni  átdolgozás 

ellenőrzése  (a  Közoktatási  törvényben  előírtaknak megfelelően  koherens  legyen  az 

alapdokumentumokkal).

• Tantárgyfelosztás  – Az iskolai munka, a tanév alapvető pedagógiai személyi terve. 

Pedagógiai, munkajogi, munkaszervezési, pénzgazdálkodási dokumentum; mutatja az 

egyes pedagógus feladatait, terhelését, túlórákat, tartós helyettesítéseket.

• Órarend  – A tantárgyfelosztással  összhangban készülő dokumentum, a pedagógiai 

szempontok figyelembe vételével.

• Csoport-  és  osztálynaplók  –  A  megtartott  órák  bizonylatának  számítanak  az 

órabeírások, a haladási napló részében a tanulói hiányzások vezetése; a naplóvezetés 

ellenőrzése  a  munkaközösség-vezető  vagy  intézményvezető  részéről  (helyi 

szabályozásnak  megfelelően);  az  osztályozási  naplórészben  a  tanulói  adatok, 

megfelelő számú osztályzatok,  záradékok;  a napló megnyitása,  aláírások, bélyegző; 

statisztikai adatok megléte.

• Tanulói nyilvántartás – A megfelelő formanyomtatványok szerint.
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• Diákigazolványok érvényesítéséről szóló dokumentumok.

• Vizsgák dokumentumai – A központi és a helyi szabályozásnak megfelelően május, 

június hónapban a jelentések alapján.

• Versenyek  dokumentumai  –  Jegyzőkönyvek,  az  intézmény  eredményességének, 

hatékonyságának mutatói.

• Anyakönyvek/Törzskönyv –  Különös tekintettel a záradékokra és a tanulók nyomon 

követésére.

• Bizonyítványok – Az anyakönyvekkel/törzskönyvekkel összhangban.

• Foglalkozási  naplók  – A megtartott  foglalkozások bizonylatának számít;  a tanulói 

hiányzások vezetése.

• Helyettesítési  naplók  –  A  helyettesítés  oka,  a  100-50-33  %-os  helyettesítések 

jogszerűsége.

• Irattár  – Az iktatás  rendje (az előírásoknak megfelelően);  iratkezelés,  selejtezés  a 

helyi szabályozásnak megfelelően.

Munkáltatói dokumentumok:

• Munkaerő-gazdálkodási terv  – A fenntartó által meghatározott ötéves időtartamra, 

az  önkormányzat  intézkedési  tervének  megfelelően.  Évente  elkészítendő,  ha 

változások várhatóak:

- Besorolások megléte, szabályos – törvény szerinti – kitöltése;

- Átsorolások;

- Munkaköri leírások;

- Kinevezések.

• Személyi  anyagok  – Tartalmuk  ellenőrzése  (önéletrajz,  kinevezés,  végzettséget 

igazoló diplomák, oklevelek, bizonyítványok, arra az évre, személyre szóló munkaköri 

leírás, a személyre vonatkozó határozatok, aktuális átsorolások, esetleg más, a személy 

munkáltatói viszonyait tükröző iratok).

• Továbbképzési program/Beiskolázási terv végrehajtása:

 Továbbképzések – A hatályos szabályozásnak megfelelő formában és tartalommal.

 Végzettséget igazoló bizonyítványok, tanúsítványok.

• Jegyzőkönyvek  – Minden olyan alkalomról, amelyet  jogszabály előír,  és amelynek 

ellenőrzésére későbbiekben sor kerül.
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Pedagógiai munka (Pedagógiai program alapján):

• Munkarend, munkafegyelem – Ügyelet, a tanóra védelme, tanári dokumentáció.

• Munkatervek  – Munkaközösségi,  tanmenetek,  DÖK,  minőségirányítási  program, 

stb.,  intézményi  szinten  az  intézkedési  tervnek  és  a  Pedagógiai  programnak 

megfeleltethetően.

• A pedagógiai folyamat – A Pedagógiai programban megírtak szerint, a helyi vezetői 

tervezés alapján, esetleg a fenntartó által kért területeken is.

• A  szaktárgyi  munka  eredményessége  – A  mérések  tükrében,  az  érdemjegyek, 

osztályzás  tükrében,  ill.  a  Pedagógiai  programban  megjelölt,  onnan  az  éves 

munkatervben is megjelenített célok tükrében.

• A DÖK működése – A szükséges szabályzatok, ill. a működés adminisztrációja.

• Mérések/értékelések – Az intézményi minőségirányítási programnak megfelelően.

• Értékelés, osztályzás – A Pedagógiai program szabályozása alapján; a jogi és a helyi 

szabályozásnak megfelelően.

• Szakkörök,  fakultációk  – Adminisztrációja,  anyagi  fedezete,  a  kitűzött  célokhoz 

képest az eredményessége a résztvevők elégedettsége szempontjából.

• Rendezvények, hagyományok ápolása (kapcsolattartás a partnerekkel)

• A Pedagógiai  programban tett  ígéretek  megvalósulása -  A Pedagógiai  program 

időarányos megvalósítása, megvalósulása.

Gazdálkodás (Vagyongazdálkodási Csoporttal együtt):

• Eszköz- és anyagnyilvántartás;

• Leltár – leltározási tevékenység és szabályozás;

• Költségvetés  (időarányosan)  –  személyi  és  dologi   területen  évente  az  arányos 

felhasználás vizsgálata;

• Személyi kiadások vizsgálata;

• Dologi kiadások vizsgálata;

• Bevétel-kiadás vizsgálata;

• A státuszhoz tartozó bértömeg vizsgálata;

• Órakedvezmények, pótlékok (kötelezően járó és adható) – jogosultsága, mértéke

• Az óraadókra felhasznált bér;

• Külső szerződések/Megbízási szerződések vizsgálata;
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• Szabad kapacitás hozama (Ft);

• Túlórák elszámolása a naplókkal, helyettesítési naplóval, tantárgyfelosztással 

összhangban legyen;

• Táppénzes helyettesítések – dokumentációjával párhuzamosan;

• Ügyelet, készenlét díjazása;

• Tankönyvtámogatás nyilvántartása;

• Étkeztetés (ingyenes, stb.) nyilvántartása;

• Félévente számszaki és szöveges indoklással készített intézményi beszámolók 

alapján – (Városi Kincstár együttműködésben a gazdálkodásért felelős 

intézményvezetőkkel).

2. A fenntartói ellenőrzések ütemezése

Az ellenőrzés témája Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzést végző
Az ellenőrzés vég-

rehajtásának módja, 
dokumentálása

Tanügyigazgatási dokumentumok
Alapító okirat A változások 

függvényében
Képviselő-testület Felülvizsgálat

SZMSZ 2010. szeptemberig Képviselő-testület 
átadott  jogkörében  az 
Oktatási Bizottság

Véleményezés, 
módosítás 
jóváhagyása

Nevelési/Pedagógiai 
program

A változások 
függvényében
2008., 2009., 2010. 
június-augusztus

Külső szakértő vagy 
Képviselő-testület 
átadott jogkörében az 
Oktatási Bizottság 
(esetfüggő)

Módosítás 
jóváhagyása

Házirend 2004. december
2010. szeptemberig

Képviselő-testület 
átadott  jogkörében  az 
Oktatási Bizottság

Véleményezés, 
módosítás 
jóváhagyása

Tantárgyfelosztás Minden tanév 
augusztus-
szeptembere

Közoktatási  referens, 
külső szakértő 

Érvényes és 
jóváhagyott 
dokumentum

Órarend Minden tanév 
szeptembere

Közoktatási referens Érvényes és 
jóváhagyott 
dokumentum

Egyéb tanügyi 
dokumentumok 
(naplók, 
bizonyítványok, stb.)

Előre meghatározott 
és a költségvetésbe 
betervezett rend 
szerint

Külső szakértő Jegyzőkönyv
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Az ellenőrzés témája Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzést végző
Az ellenőrzés vég-

rehajtásának módja, 
dokumentálása

Munkáltatói dokumentumok
Munkaerő-
gazdálkodási terv

Évente, belső 
ütemezés alapján

Jegyző, aljegyző Jegyzőkönyv

Személyi anyagok Évente, belső 
ütemezés alapján

Jegyző, aljegyző Jegyzőkönyv

Vezetői munkaköri 
feladatok

Vezetői kinevezések 
alkalmával

Polgármester, 
képviselő-testület

Munkaköri leírás

Vezetői tevékenység 
értékelése

5 éves vezetői 
ciklusok 4. évében

Polgármester, szükség 
esetén külső szakértő 
bevonásával

Szóbeli, írásbeli 
beszámoltatás, 
erkölcsi, 
anyagi elismerés, 
kitüntetési javaslat

Pedagógiai, szakmai tevékenységek, eredmények
Éves beszámolók Minden tanév 

szeptembere
Oktatási Bizottság, 
Képviselő-testület

Bizottsági és testületi 
határozat

Éves munkatervek Minden tanév 
szeptembere

Oktatási Bizottság Munkatervi 
dokumentum

Pedagógiai 
programban 
megfogalmazottak 
időarányos 
megvalósulása

Minden tanév végén Intézményvezetők Írásbeli beszámoló a 
belső önértékelés 
alapján

Pedagógus 
végzettségek, 
továbbképzések

a.) törvényi 
szabályozás szerint
b.) évente

Jegyző, Oktatási 
Bizottság

a.) Továbbképzési 
program
b.) Beiskolázási terv

Partneri igényfelmérés 
szülőkkel és egyéb 
szervekkel

2008-ban, majd 5 
évente, az 
intézményvezetői 
ciklusok 
függvényében 

Intézményvezetők Intézményi 
önértékelés

Gazdálkodási tevékenység
Költségvetés 
felhasználása, 
taneszközigény

Évente Független belső ellenőr, 
könyvvizsgáló

Költségvetés szükség 
szerinti módosítása

Gazdálkodási 
hatékonyság vizsgálata

2005 tavaszán, majd 
fenntartói döntés 
alapján

Külső szakértő Kihasználtsági 
ütemterv
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VII. A fenntartói irányítás, ellenőrzés, értékelés 
rendszerével kapcsolatos tevékenységek 

megvalósulási területei

Az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  alapján  képviselő-testületi, 

polgármesteri vagy bizottsági döntés alapján állandó vagy eseti külső szakértőkkel végeztetett 

tevékenységek keretében valósulhatnak meg az ellenőrzési feladatok.

- Képviselő-testület által elrendelt célvizsgálatokra a Szervezeti és Működési Szabályzatuk 

alapján kerülhet sor.

- A  polgármester által  elrendelt  célvizsgálatok:  a  hatályos  jogszabályok  alapján  eseti 

ellenőrzési feladatok polgármesteri jogkörben is megfogalmazhatók.

Fontosabb állapotjelzők:

• Az intézmények működésképessége

• Az oktatás szerkezete

• Az intézmények felújítási igénye

• Beiskolázási helyzet

• A pedagógusellátottság és -foglalkoztatottság

• Aktuális kérdések

Szakmai mutatók:

• Az osztályok (csoportok) száma

• A tanulók (neveltek, ellátottak) száma

• Az összes ellátandó óra

• A kötelezően ellátandó óra 

• A túlórában ellátandó óra 

Gazdasági mutatók:

• Jóváhagyott intézményi költségvetés

• Az előirányzat módosítások jogcíme

• A bevételek alakulása

• Kiadások-felhasználások alakulása

• A személyi juttatások felhasználása

Jogi és eljárási mutatók:

• A belső, intézményi dokumentumok tartalma és alkalmazása

• A bizonylati fegyelem

3



• A selejtezési eljárások

• A munkaügyi kérdések

• Az intézményi belső ellenőrzés minősége

Fajlagos mutatók (normáknak való megfelelés) gazdasági és gazdálkodási téren egyaránt – a 

hatékonyság vizsgálatához néhány fontos elem:

• Tanuló/pedagógus arány

• Az egy tanulóra jutó tanórák száma

• Az egy tanulóra jutó felzárkóztatásra és tehetséggondozásra fordított órák

• Egy tanuló képzési költsége

• Átlagos osztálylétszám és az ehhez tartozó szórás

• A csoportbontásban tanított tantárgyak száma

• A csoportbontás átlaglétszáma és az ehhez tartozó szórás

Az információgyűjtés módszerei, lehetőségei: 

• Intézményvezetői beszámolók (évetne egyszer)

• Tantárgyfelosztás; órarend

• Tanévnyitó-záró értekezletek (jegyzőkönyvei)

• Statisztikai adatok (OSAP)

• Megbeszélések (jegyzőkönyvei)

• Tapasztalatcserék

• Egyéb

Az intézményfenntartó éves munkaterve szerint történik:

• Az intézményellenőrzés hatékonyságának fokozása;

• Az intézményellenőrzés tartalmi tervezése;

• Az eseti ellenőrzések tartalmi integrációja;

• A minőségirányítási rendszer támogatása;

• A rendelkezésre álló anyagi eszközök és a költségvetési  keret ésszerű, jogszerű és 

szakszerű felhasználása – gazdaságosság.

A  fenntartó  vizsgálódásai  az  intézményi  döntések  megalapozottságának  vizsgálatára 

irányulnak. Ezen belül a következő kérdésekre keresi a választ:

• A pedagógiai munka eredményessége;

• A hozzáadott érték és a kimeneti eredmények együtt - hatásosság.
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Az intézmények  vizsgálatának  egyik  fontos  szempontja  lehet  a  pedagógiai  munka belső 

ellenőrzésének minősége (az alkalmazott módszerek milyen hatékonyan segítik a pedagógiai 

munka eredményességének javítását), valamint a kimeneti eredmények (a felvételi vagy az 

elhelyezkedési  mutatók).  Lényeges  ehhez is olyan szempontrendszert  rendelni,  amely nem 

pillanatnyi állapotról, hanem folyamatokról ad képet.

A ciklus újbólindulása esetén az előző körben nyert tapasztalatok kiindulásként, mintaként, 

normaként  szolgálnak.  Ez  biztosítja,  hogy  ugyanazt  a  hibát  ne  kövessük  el  ismét;  így  a 

következő kört/tevékenységsort magasabb minőségi szinten tudjuk megvalósítani.

Az  értékelés  arra  szolgál,  hogy  tudjuk,  arra  megyünk-e,  amerre  szerettünk  volna.  A 

folyamatos tervkövetés a minőségirányítás sarokköve. Értékelni viszont csak azt a folyamatot 

szabad, amely a célok elérésének kritikus eleme (azt viszont mindenképpen).

Meg kell vizsgálni az alábbiakat:

• A  minőség  szempontjából  a  közoktatás  egészére  nézve  merre  kell  irányítani  a 

fejlesztést, feladatokat?

• Helyesek  voltak-e:  az  irányok,  az  elvárások  meghatározása,  a  feladatok 

megfogalmazása, a minőségirányítási program módszerei?

• Melyek  voltak  eredményesek?  Melyeken kell  kicsit,  illetve  jobban változtatni  a 

sikerkritériumban megfogalmazottak szerint?

• Mire  van szükség  –  a  feltételrendszer,  kockázati  tényezők  számbavételével  –  a 

sikerkritériumban megfogalmazottak megközelítéséhez?

• Az ágazatokkal való kapcsolat miben, mennyire fejlődött?

• A partnerek elégedettsége milyen? Hogyan és milyen eszközökkel történt ennek 

mérése?

• Az  ellenőrzés  –  információ-,  adatgyűjtés  –  hogyan  szolgálta  az  értékelést, 

minőségfejlesztést?

Az intézmények feladatainak határideje zömében folyamatos, teljesítése a tanév idejére szól. 

A nevelés-oktatás hosszabb folyamat,  nem lehet  egyik pillanatról a másikra eredményeket 

felmutatni, hiszen  számolni kell a feltételrendszerrel, a körülményekkel is, melyekre sok 

esetben nem tudunk hatást gyakorolni a legnemesebb szándék ellenére sem.

Nagy  szükség  van  tehát  az  intézmények  belső  ellenőrzési-értékelési  rendszerének 

működtetésére, ennek nyomon követésére; az erre épülő vezetői beszámolókra. Ezért fontos a 

tudatos intézményvezetői beszámoló szempontjainak összeállítása (ld. a mellékletekben). 

3



VIII. Az ÖMIP végrehajtásának értékelése 
(2004-2010)

A  III.  fejezet  1.  pontjában (A  közoktatási  intézményrendszer  működtetésével 
Önkormányzatunk  vállalja)  megfogalmazottak  minél  tejesebb  megvalósítására  a  fenntartó 
folyamatosan,  az  érintett  felekkel  folytatott  szakmai  egyeztetések  eredményeképpen, 
költségvetési lehetőségeinek függvényében törekszik.
A  tervszerűséget  és  a  megvalósulás  követhetőségét,  ellenőrzését  biztosító 
alapdokumentumok:

• az először 2004-ben elfogadott, azóta kétévenként értékelt és aktualizált „Intézkedési 
terv”  (Dunaharaszti  város  önkormányzatának  közoktatási  feladatellátási, 
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve)

• az  először  2008-ban  elfogadott,  2009-ben  aktualizált,  majd  2010-ben  módosított 
„Esélyegyenlőségi program” /Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi prog-
ramja (helyzetelemzés és intézkedési terv)/

A III. fejezet 2. pontjában megfogalmazott „Minőségcéljaink” megvalósulása

Minőségcél (2004) A megvalósulás mértéke (2010)
• a közoktatási szolgáltatást nyújtó intézmény 

jogszerűen, törvényszerűen, költség-
orientáltan, hatékonyan, eredményesen 
működjön, az intézmények színvonalas 
működését szolgáló gazdasági feltételek 
mellett (intézkedési terv);

• 2004 óta a működtetés a mindenkor 
aktuális “Intézkedési terv” szerint 
zajlik;

• minden év költségvetésében van 
elkülönített összeg az Oktatási 
Bizottság által kijelölt, szükséges 
törvényességi ellenőrzésekre, 
szakértői vizsgálatokra

• az intézményekben folyó nevelő- és 
oktatómunka során erősödjön a tervezés 
szerepe;

• ld. a nevelési / pedagógiai programok 
megvalósulását, szükség szerinti 
felülvizsgálatát és módosítását

• a közoktatási szolgáltatást nyújtó intézmények 
a városban élő gyermekek, tanulók számára 
biztosítsák a tankötelezettség teljesítését;

• az Önkormányzat által fenntartott 
helyi intézményekben 3-18 éves korig 
biztosított az ellátás

• az integrációs és képességkibontakoztató 
felkészítés megvalósításával a társadalmi 
hátrányokból adódó különbségek 
csökkenjenek;

• az “Esélyegyenlőségi program” 
szabályozza ezt a területet, segíti a 
hátránykompenzáció megvalósulását;

• a pedagógiai programok minden 
intézményben biztosítják a 
differenciált fejlesztést

• az  integrált  nevelés-oktatás  megvalósulása 
segítse  a  sajátos  nevelési  igényűek  sikeres 
beilleszkedését,  növelje  tanulásuk 
eredményességét;

• az óvodában és az iskolákban is 
megjelenik az integrációra való 
törekvés, biztosított az egyéni 
fejlesztés

3



Minőségcél (2004) A megvalósulás mértéke (2010)
• a közoktatási rendszerbe kerüléstől (óvoda, 

iskola) a tankötelezettség befejezésének 
időpontjáig nyomon követhető legyen a 
gyermek, tanuló előmenetele, egyéni tanulási 
útja; kérjen visszajelzést a tanulót kibocsájtó 
intézmény a befogadó intézménytől a 
beiratkozás tényéről, első évben a tanulmányi 
eredményről;

• az intézmények között 
partnerkapcsolatok ilyen téren még 
fejlesztésre szorulnak

• az oktatási intézmények tudás- és ismeretátadó 
szerepe mellett erősödjön az alapkészségek és 
kompetenciák fejlesztése;

• a TÁMOP módszertani fejlesztésbe 
bevont intézményekben az elsődleges 
célok része

• az alapkészségek fejlesztése, méréssel történő 
folyamatos ellenőrzése-értékelése az 
intézmények típusának (óvoda, ált. iskola) 
megfelelő szinten;

• az éves, országos 
kompetenciamérések ezt a célt 
szolgálják

• más, intézményi szintű, ilyen célú 
mérések is folynak

• a hagyományos oktatási folyamatot váltsa fel a 
tanulás megtanításának folyamata, a 
kompetencia-alapú nevelés és oktatás, a 
pedagógusok módszertani kultúrájának 
folyamatos fejlesztésével;

• a TÁMOP módszertani fejlesztésbe 
bevont intézményekben az elsődleges 
célok része

• az életkornak megfelelő képességek, 
készségek (figyelem, emlékezet, 
kommunikáció, gondolkodás, stb.), valamint 
szociális és életviteli kompetenciák 
(önismeret, kooperáció, konfliktuskezelés, 
stb.) kialakítása;

• a TÁMOP módszertani fejlesztésbe 
bevont intézményekben az elsődleges 
célok része

• a “hozzáadott pedagógiai értékek” mérhetők, 
értékelhetők legyenek (jóváhagyott pedagógiai 
program alapján);

• “neveltségi mérések” még nem voltak

• a minőségelvű, partnerközpontú működés 
legyen a jellemző, melynek alapja az 
intézmények minőségirányítási, 
minőségfejlesztési rendszere, programja;

• 2004-ben minden intézmény 
elkészítette, 2007-ben kiegészítette a 
törvényi előírásoknak megfelelően

• partnerkapcsolat a fenntartó és az 
intézmények között a közoktatási referens 
közreműködésével;

• a napi szintű kapcsolattartás 
megvalósult

• minden rászoruló gyermeknek segítséget 
tudjunk nyújtani a mentális problémák 
kezeléséhez, az alapfokú képzés 
befejezéséhez, a gimnáziumi és a 
szakképzésbe való bekapcsolódáshoz;

• ezt szolgálják az intézményekben a 
fejlesztő pedagógusok, a gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelősök és a 
Nevelési Tanácsadó szakemberei által 
nyújtott szolgáltatások egyre bővülő 
köre
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Minőségcél (2004) A megvalósulás mértéke (2010)
• a meglévő információs-kommunikációs 

technikai feltételek, eszközök alkalmazásra 
kerüljenek a napi gyakorlatban, valamint 
folyamatos továbbfejlesztésük valósuljon meg 
a kötelező eszközfejlesztés és pályázatok 
keretében. Ennek eredményeképp lehetővé 
váljon:

• kiemelt cél volt minden intézményben 
az IKT feltételek javítása és az 
eszközöknek a szakmai munka teljes 
folyamatába való bevonása. 
Eredményeik - pl. a Rákóczi és a 
Hunyadi iskola esetében -  országos 
viszonylatban is példaértékűek!

• a mindennapi internetes kapcsolattartás, 
információáramoltatás a fenntartó és 
intézményei között; partneri hálózat kiépítése;

• teljes mértékben megvalósult

• az intézményi dokumentumok, statisztikák, 
stb. egységes formátumú, számítógépes 
elkészítése, továbbíthatósága;

• csaknem teljes mértékben 
megvalósult

• az IKT által támogatott tudásközvetítés, 
szemléltetés, többcsatornás információátadás 
minél több tantárgy oktatásában;

• az interaktív táblák, projektorok és 
tanári laptopok/notebookok 
segítségével a mindennapi gyakorlat 
részévé vált

• a tantárgyközi, gyakorlatban is alkalmazott 
tudás kialakulása, a kreatív készségek 
fokozott fejlesztése az oktatás teljes 
rendszerében, új munkaformák (pl. 
projektmunka, kooperatív tanulás) 
megismerésével és alkalmazásával.

• a TÁMOP módszertani fejlesztésbe 
bevont intézményekben folyamatosan 
megvalósuló cél

• a nemzetközi oktatási kapcsolatok 
folyamatában készülő projektmunkák 
is fejlesztik ezeket a területeket

A IV. fejezetben (Az egyes intézménytípusoknak a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos 
feladatai) lévő táblázatok intézménytípusonkénti bontásban tartalmazzák a feladatok eddigi 
megvalósulását is.

Az V. fejezetben (A közoktatás rendszerét érintő más ágazatokkal való kapcsolat): a felvázolt 
kapcsolatrendszer működik a mindennapi gyakorlatban.
5.1. A közművelődési ágazattal való kapcsolatot erősíti a Helytörténeti Gyűjtemény és a Sváb 
Tájház  is,  ahol  kihelyezett  tanórák  zajlanak,  és  a  tanulók  az  önálló  kutatómunkához  is 
segítséget kaphatnak.
5.2. A fenntartói humánerőforrás-gazdálkodási terv még nem készült el.
5.6. A Hétszínvirág Tagóvoda 2007-ben csatlakozott  a „Zöld Szív óvoda” programhoz. A 
Hunyadi  János Általános Iskola 2008-ban, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola pedig 
2009-ben nyerte el az „ÖKO-iskola” címet.

A VI. fejezet (Intézményfenntartói ellenőrzési terv) 2. pontjának táblázata tartalmazza az 
ütemezett ellenőrzések eddigi megvalósulását is.
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IX. Záró rendelkezések

A Minőségirányítási program készítését a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi 

LXXIX. törvény 85. § (7) bekezdéseiben foglaltak határozzák meg; 

• Hatálya az önkrományzati fenntartású közoktatási intézményekre terjed ki.

• Végrehajtásának értékelését legalább 4 évente el kell végezni.

• Felülvizsgálata, esetleges módosítása szükség szerint.

• Hatályba 2010. szeptember 1-től a Képviselő-testület 96/2010. (VIII. 26.) sz. 

határozatával lép.

Dunaharaszti, 2010. augusztus 

Készítette: Molnár Zsuzsanna 

közoktatási szakértő

szakértői igazolvány száma: 2507

2004

Aktualizálta: Tubákos Zsuzsanna

közoktatási referens

2010

X. Mellékletek: Szempontsorok a tanév eleji 
intézményvezetői beszámolók elkészítéséhez

1. számú melléklet: Az óvoda beszámolási szempontjai
2. számú melléklet: Az általános iskola beszámolási szempontjai
3. számú melléklet: A középiskola beszámolási szempontjai
4. számú melléklet: Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolási szempontjai
5. számú melléklet: A Nevelési Tanácsadó beszámolási szempontjai
6. számú melléklet: A vezetői tevékenység beszámolási szempontjai
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6. számú melléklet

A vezetői tevékenység értékelésének szempontjai

 Vezetői tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenysége

 A vezetői döntési folyamat rendszere

 A szervezeti kultúra fejlettsége, (információáramlás, kommunikáció, team-munka)

 A munkaerő-fluktuáció okai

 Partneri elégedettségi mutatók

 Önértékelési tevékenység

 Hatékony gazdálkodás

 Tudatos továbbképzés tervezése

 Nevelési/Pedagógiai program beválásának nyomon követése, betartása és betartatása

 A törvényi előírásoknak megfelelő szabályzatok naprakészsége

 Az iskolai dokumentáció (tanügyi, személyzeti, munkajogi, gazdálkodási) naprakész-

sége

 Az oktatás-nevelés eredményességének biztosítása a lehetőségekhez mérten:

o Személyi feltételek biztosítása

o Tárgyi feltételek biztosítása

o Igényeknek megfelelően emelt szintű oktatás kereteinek biztosítása

o Tehetséggondozás tevékenységeinek fejlesztése

o Felzárkóztatás tevékenység-rendszere

o Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekek helyzetének figyelem-

mel kísérése

o A tanulói fluktuáció minimalizálása

o A tanárok módszertani kultúrájának óralátogatások alkalmával történő elemzé-

se

 Részvétel a városi szintű tevékenységek megvalósításában
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