A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
A Bercsényi Miklós Általános Iskola minőségirányítási programjának értékelése a
2008/2009. tanévben
l. Feladatainkat a 2008/2009-es tanévre szóló Minőségirányítási munkaterv alapján végeztük.
2 . A minőségi célok megvalósítása
2 . 1 A fenntartó minőségirányítási programjának általános elvárásaiból adódó
intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése.
Intézményünkben az integrált oktatás két fontos területet ölel föl: a magatartási és a tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók, valamint az ép értelmű mozgáskorlátozott tanulók nevelését- oktatását.
A tanév folyamán 13 mozgáskorlátozott, és 30 sajátos nevelési igényű, 45 tanulási vagy magatartási
nehézséggel küzdő tanuló kapott fejlesztést.
A fejlesztő munka eddigi magas színvonalát ebben a tanévben is sikerült megőriznünk.
Jól működő kapcsolatot alakítottunk ki az Aranyhíd Nevelés és Oktatási Integrációs Központtal, a
budapesti Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Szolgáltató Központtal.
A nemzetközi kapcsolatok kiépítése érdekében a Comenius program keretében pályázatot
készítettünk.
Ettől a tanévtől a mozgáskorlátozott tanulók integrált oktatásának bázisiskolája vagyunk.
Mind az alsó mind a felső tagozaton biztosított volt a fejlesztő munka szakképzett fejlesztő
pedagógusok által.
Az EU-s pályázat informatikai fejlesztése eredményeként már negyedik éve biztosítani tudtuk az 1-8.
évfolyamon a tanulók informatika oktatását. Az idegen nyelvi oktatás hatékonyságát emelte a
harmadik számítástechnika terem kialakítása.

2.2 A fenntartó önkormányzat minőségirányítási programjában az általános iskolákra
meghatározott feladatok teljesítése intézményünkben
2.2.1 Az idegen nyelv oktatás sikerkritériumai teljesültek.
Bizonyítékai:
• a munkaközösségi beszámolókban felsorolt versenyeredmények
• a 8. évfolyamon 7 tanuló felkészítése angol nyelvvizsgára
• a 2. évfolyamon szervezett angol és német nyelvtanfolyam népszerűsége
• a tanév végi idegen nyelvi bemutatók magas színvonala
• a felső tagozatosoknak olasz nyelvi tanfolyam indítása.
2.2.2. Az egészséges életmód alapozása a munkaközösségek összefogásával történt.
Bizonyítékai:
•
a felelősi rendszer működtetése az alsó tagozatban
•
a sporteredmények
•
a személyi higiéné és az egészséges életmód iránti igény növekedése különösen az
alsós korosztályban
•
a gerinc és tartásjavító torna alkalmazása
•
erdei iskola szervezése az 3. évfolyamon
•
az egészségnevelési program megvalósítása
•
a védőnő bevonásával felvilágosító és megelőző előadások és foglalkozások
szervezése
•
az ÖKO iskola program teljesítése
2.2. 3. A felzárkóztatás eredményei
•
az évismétlők száma csökkent
•
a fejlesztett tanulók /9 tanuló kivételével/ teljesítették a tantervi követelményeket
•
a fejlesztés személyi feltételei javultak.
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2. 2 4. A tehetséggondozás eredményességét a versenyeredmények és a bemutatók sikerei jelzik
• Országos, megyei és városi sikerek születtek mind tanulmányi, kulturális és a sport
területén is.
• Az iskolai ünnepélyek, bemutatók magas színvonalúak voltak.
• A tanév végén az iskolahasználóknak kiállításon mutattuk be a tanév sikereit és
kimagasló rendezvényeit.
3 . Az iskola minőségirányítási programjában megfogalmazott intézményi célok és
feladatok megvalósítása
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Az iskolavezetés munkáját a munkaközösségi munkatervek véleményezésével segítettük.
Koordináltuk a teljesítményértékelést.
A teljes alkalmazotti közösség önértékelését megszerveztük.
Az előző években elkezdett, a magatartási problémákkal küzdő tanulók megsegítésére
irányuló tevékenységünket tovább folytattuk.
Eredményes volt az együttműködés az idegen nyelv és az informatika oktatása terén a
Gépipari Műszaki és Informatikai Szakközépiskolával, valamint a Kanizsai Dorottya
Gimnáziummal. Angol órákat látogattak a 8. osztályosok a Gépipariban. Tanulóink részt
vettek a pályaválasztást segítő iskolabemutatáson. Mindkét középiskola részt vett az
idegen nyelvi versenyünkön.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Horváth Boldizsár Közgazdasági és
Informatikai Szakközépiskola és Kollégiummal.
Megújítottuk partnerlistánkat.
Az 5. évfolyamon mértük a tanulók és a szülők elégedettségét. Az eredményekről
visszajelzést adtunk a kollégáknak és az osztályfőnökökön keresztül a szülőknek is.
A 4. évfolyamon vizsgáltuk a szülők körében a szöveges értékelés beválását, amelynek
mérése az 5. évfolyamon vált teljessé.
Mértük a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek iskolaválasztási motívumait és az iskolával
kapcsolatos elvárásait.
Tanulószobai és napközis elégedettségmérést végeztünk a szülők, a tanulók és a nevelők
körében.
Könyvtári elégedettségmérést végeztünk a nevelők és a tanulók körében a 4-8.
évfolyamon.

4. A minőségfejlesztési rendszer működése
Az IMIP-ben és az iskolai éves munkatervben meghatározott vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési
és értékelési feladatok megvalósultak.
Ennek bizonyítékai:
• A tantárgygondozói rendszer eredményesen segítette a munkaközösség vezetők
munkáját.
• A munkaközösségi munkatervek jó színvonalúak voltak, és a bennük foglalt feladatok
megvalósultak.
• Az ellenőrzés az iskolai munkaterv alapján kiterjedt a tanulók, a pedagógusok, az ügyviteli
alkalmazottak és technikai dolgozók munkájára, valamint a kiemelt feladatok
megvalósítására.
• Az ellenőrzés eredményeiről visszajelzést kaptak az érintettek. A javításra vonatkozóan
feladatokat határozott meg az iskolavezetés.
• A Pedagógiai programban meghatározott méréseket elvégeztük. Részt vettünk az
országos kompetencia mérésekben a 4., a 6. és a 8. évfolyamon.
5. Az országos mérés eredményeinek értékelése
2007/2008-as OKÉV mérés eredményei a 6. és a 8. évfolyamon mind matematikából mind magyarból
valamivel az országos átlag alatt vannak.

•

6. évfolyam magyarból az iskola átlaga: 535, országos átlag: 519, városi iskolák átlaga: 514,
megyeszékhelyi iskolák átlaga: 541
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•
•
•

8. évfolyam magyarból az iskola átlaga: 492, országos átlag: 506, városi iskolák átlaga: 496,
megyeszékhelyi iskolák átlaga: 520
6. évfolyam matematikából az iskola átlaga: 479, országos átlag: 499, városi iskolák átlaga:
492, megyeszékhelyi iskolák átlaga: 520
8. évfolyam matematikából az iskola átlaga: 475, országos átlag: 497, városi iskolák átlaga:
485, megyeszékhelyi iskolák átlaga: 511

Az eltérés nem jelentős mértékű, de az okok feltárása során a következő megállapításokat tettük:
Mindkét évfolyamon magas a tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók száma. A
rendszeres felzárkóztatás és fejlesztés ellenére is nehéz feladat a hátrányok leküzdése. Nem
biztosított a kellő szülői támogatás. A nem megfelelő tanulói hozzáállás. A feladatok
összetétele és mennyisége nem felel meg a tanulók életkorának és ismereteinek.
Az eredmények javítása érdekében a következő intézkedéseket határoztuk meg: növeljük a fejlesztés
és a felzárkóztatás hatékonyságát, nagyobb hangsúlyt helyezünk a tanórai differenciálásra,
tudatosítjuk a szülőkben a napközi otthon és a tanulószoba fejlesztő tevékenységének fontosságát,
törekszünk a tanulók feladattudatának és a tanulás iránti felelősségérzetének fokozására.
A minőségirányítási csoport az éves munkatervben vállalt feladatokat teljesítette. Az intézmény
minőségirányítási rendszere jól működött, amely nem csak a minőségirányítási csoport tagjainak
köszönhető, hanem a nevelőtestület valamennyi tagjának, akik fontosnak tartották a magas
színvonalú, minőségi nevelő-oktató munkát.
Szombathely, 2009. 06. 19.
Németh Sándorné
minőségirányítási vezető

A Bercsényi Miklós Általános Iskola Szülői szervezetének összefoglaló értékelése az intézmény
2008/2009-es tanévi minőségirányítási tevékenységéről
Az IMIP-ben megfogalmazott célok és feladatok megvalósultak. Különösen jónak találjuk az integrált
oktatás színvonalának emelése érdekében végzett tevékenységet.
Hasznosnak ítéljük a középiskolákkal kiépített
továbbtanulását segítik.

kapcsolatok

ápolását,

melyek

gyermekeink

Tapasztalataink szerint a színvonalas informatika és az idegen nyelv oktatás jól megalapozza a
középiskolai tanulmányokat.
Az egészséges életmód megalapozása területén jó együttműködés alakult ki a szülők és a
nevelőtestület tagjai között.
A tanév végi kiállítás minden érdeklődő szülő számára a tehetséggondozás eredményességét
bizonyítja.
A tanév során végzett elégedettségi mérések és azok elemzése, valamint az érintettek felé a
visszajelzések azt igazolják, hogy az intézmény számára fontos a tanulók és szülők partneri
véleménye.
Szombathely, 2009. június 19.
Gyuráczné Tamás Tímea
szülői munkaközösség elnöke
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DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2008/2009.
BESZÁMOLÓ A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL
MINŐSÉGI CÉLOK
1. A fenntartó minőségirányítási programjának általános elvárásaiból adódó intézményi célok
és feladatok megvalósításának értékelése
1.1.Átjárhatóság
Iskolánkban biztosított a tanulmányaikat máshol kezdő tanulók továbbhaladása. A tanév során 7 új
diák (3 alsós és 4 felsős) érkezett. A pedagógusok mindent megtettek a sikeres továbbhaladásuk és
beilleszkedésük érdekében. Lehetőség van az iskolán belüli csoportváltásra németből és
testnevelésből az alap és az emelt szintű csoportok között. Egy tanuló különbözeti vizsga letételével
került be az emelt szintű német csoportba. Testnevelésből 2 tanuló váltott csoportot.
1.2.Működési feltételek javítása pályázatok útján
A pedagógusok figyelemmel kísérik a pályázati lehetőséget. Részt vettünk az alábbi fenntartói
pályázatokban: NYDOP, TIOP, TÁMOP.
Emellett a tantestület tagjai 6 pályázatot írtak, ebből 5 a nyertes pályázat. A nyertes pályázatok
1.680.000 Ft plusz bevételt hoztak az iskola költségvetésének. Kiemelkedő programjaink
megvalósítását 220.000 Ft-tal támogatta az Oktatási Bizottság..
1.3.Integrált nevelés – oktatás
Iskolánknak 13 (8 alsós, 5 felsős) sajátos nevelési igényű tanulója van. Fejlesztésük a jogszabályi
előírásoknak megfelelően fejlesztési program és egyéni fejlesztési terv alapján történik, a fejlesztést 2
fejlesztő pedagógus végzi, akiknek a munkáját Tóth Tiborné gyógypedagógus és Szabó Ildikó
logopédus segíti. Az SNI-s tanulók felülvizsgálata ebben a tanévben nem volt esedékes.
2. A fenntartó minőségirányítási programjának intézménytípusunkra vonatkozó elvárásaiból adódó
intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése
2.1. Pályaorientációs tevékenység hatékonyságának fokozása
A pályaorientációs tevékenység célja: a tanulók tudatos pályaválasztásának segítése. Az idei tanévtől
az önkormányzat biztosította pályaválasztási koordinátor működését, aki szorosan együtt dolgozik az
osztályfőnökökkel. A pályaorientációs tevékenységet iskolai és iskolán kívüli programok is segítik, A
pályaorientációs tevékenységet segítette Az élet iskolája program is, amelyben több felsős osztály is
részt vesz.
Továbbtanulási adataink alátámasztják a cél sikeres megvalósítását.
Továbbra is feladat: a szülők írásbeli tájékoztatása a beiskolázással kapcsolatos határidőkről, illetve
tudatosítsuk bennük, milyen széleskörű tevékenységet végez az iskola a sikeres pályaorientáció
érdekében.
2.2. Káros szenvedélyek megelőzése, egészséges életmódra nevelés, családi életre nevelés
Az egészségnevelésben szerepet játszó tantárgyak ismereteket adnak az elkerülő magatartás
kialakításához, az egészséges életmódra ás a családi életre neveléshez. A védőnő előadásai (3-4.
évfolyam: fogápolás, személyi higiéné, 5. évfolyam: helyes táplálkozás, 6. évfolyam: a dohányzás
káros hatásai, 7-8. évfolyam: nemi érés, szexualitás), és az általa vezetett Tini klub is segítik ezt a
tevékenységet. Az októberi egészséghét is e cél megvalósítását segíti. Az egészségnevelési szakkör
tevékenysége is nagymértékben hozzájárult az egészségnevelési program megvalósításához.
2.3. Kiemelt figyelemmel kezeljük a nyári napközis táboroztatás megszervezését
A városi önkormányzat a nyári napközis tábort az Aranyhíd NOIK-ban szervezi meg június 16. és
augusztus 19. között. Minden napközis tanuló szülőjét írásban tájékoztattuk a lehetőségről. A tábort
igénylők jelentkezési lapot kapnak, amelyen megjelölik az igényelt turnusokat. Az idei nyári
szünidőben a tanulók 4%-a, azaz 19-en veszik igénybe a napközis tábort, közülük 12 tanuló hátrányos
helyzetű és 8 tanuló halmozottan hátrányos helyzetű, számukra különösen kedvező a tábor.
3. A fenntartó minőségirányítási programjában az iskolánkra meghatározott célok és ezek
megvalósulása
3.1. A tanulók magatartása
Cél: A tanulók magatartása legalább a jelenlegi szinten feleljen meg a társadalmi elvárásokkal és az
iskola értékeivel összhangban kidolgozott normarendszerünknek.
A tavalyi évhez képest kicsit romlott a magatartási átlag. A magatartási versenyt megrendeztük. A
felső tagozaton nagy eltérés figyelhető meg a magatartási verseny sorrendje és a magatartásjegyek
átlagából adódó sorrend között. Az alsó tagozaton a magatartásversenynek ösztönző hatása van és
pozitív irányú változásokat hozott. A felső tagozaton a bevezetett módosítások reálisabbá tették az
eredményeket. A verseny motiváló ereje nem lett nagyobb. A versenyben helyezést elért osztályok
jutalmazása megtörtént.
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Az osztályfőnökök értékelése szerint a legproblémásabb tanulók aránya: 8%. Velük kapcsolatban a
szükséges intézkedések megtörténtek.
Teendők: A problémás tanulók szüleivel személyes kapcsolatfelvétel, egyéni elbeszélgetés; az idei
tapasztalatok alapján ez hatásosabbnak tűnik. Folyamatos kapcsolattartás az ifjúságvédelmi
felelőssel. Személyre szabott megoldási tervek az osztályfőnökök részéről a kirívó tanulókkal
kapcsolatban. A felső tagozaton a hetesi munka következetesebb ellenőrzése szükséges.
3.2. Német nyelv
Cél: A nyolcadikos tanulók legalább harmada tudjon német nyelven kommunikálni a mindennapi
élethelyzetekben.
A kitűzött méréseket elvégeztük. A méréseredmények közül az olvasásértés, a beszédértés eredmény
jó, a nyelvhelyesség és az írásbeli kifejezőkészség javításra szorul. A szóbeli kifejezőkészség
eredménye összesítésben jó, viszont mögötte az egyes tanulók esetében nagyon nagyok az
eltérések. Nyelvvizsga és versenyeredmények mutatják a cél megvalósítását.
A fentiekből adódóan továbbra is fontos: 7-8. osztályos tanulók ösztönzése az alapfokú nyelvvizsga
letételére, illetve a kiemelkedő tanulók versenyre készítése. Feladat még a szóbeli kommunikáció
fejlesztése.
3.3. Testnevelés
Cél: A tanulók fizikai-koordinációs képességeinek kibontakoztatása és sokoldalú fejlesztése révén
érjék el, hogy a nyolcadikosok többsége elkötelezetté váljék a testmozgás iránt a szabadidős- ill. a
versenysport valamelyik ágában.
A sikerkritérium megvalósulását mérések támasztják alá. A programban meghatározott területeken a
méréseket elvégeztük, amelyekkel elégedettek vagyunk. Iskolai sportköri foglalkozásra rendszeresen
jár a tanulók 34 %-a, egyesületben leigazolt a tanulók 20%-a. Az eredmények a tavalyinál jobbak. A
testnevelés iskolánk sikerágazata, ezt számtalan országos versenyeredményünk is mutat.
3.4. Partnerigény-mérés eredményei
Cél: A partnerigény-mérés eredményei jelenjenek meg az iskola munkatervében és folyamataiban.
A mérést a szülők, tanulók és munkatársak, partneróvodák és középiskolák körében végeztük el. A
minőségcélokhoz kapcsolódó elégedettségi mutatókat a minőségirányítási program kapcsán is
elemeztük és értékeltük. A tanév során a napközis tanulók szülei körében külön mérést is végeztünk
Az idei tanévben sor került az IMIP-ben meghatározott irányított önértékelés elvégzésére. A
méréseredményekkel elégedettek vagyunk, visszacsatoltuk a mérésben résztvevők felé és az iskola
honlapján is nyilvánosságra hoztuk.
3.5. Informatika
Cél: Az informatika korszerű eszközeit és technikáit feladatmegoldásra, ismeretszerzésre és
kommunikációra is tudják alkalmazni az iskola befejezése előtt álló tanulók.
Az IMIP-ben meghatározott méréseket elvégeztük. Megállapítható, hogy a megfogalmazott
követelményeket a tanulók teljesítették. Jól használják a számítógépet, ismerik a leggyakoribb
alkalmazásokat, fel tudják használni a későbbiekben feladataik megoldására. Legmagasabb
eredményt a szövegformázásban és az elektronikus kommunikációban érték el. A legalacsonyabb
eredményt a táblázatkezelésben érték el, ami nagy figyelmet, valamint matematikai tudást is igényel.
Összehasonlítás a tavalyi és idei eredmények tekintetében: A táblázatkezelés és elektronikus
kommunikáció megegyezik, a szövegszerkesztés eredményesebb, a képkezelésben és internet
használatban a tavalyi évfolyam ért el jobb eredményt.
MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER
Vezetési feladatok végrehajtása: az érvényben lévő dokumentumok alapján történik.
Tervezési feladatok: A MIP-ben meghatározott a tervezési feladatok az iskolai élet egészére
kiterjednek. A következő tanévtől bevezetésre kerülő kompetenciaalapú oktatás megkívánja
tantervünk és tanmeneteink alapos átdolgozását.
A szülői értekezletek és fogadóórák rendjének kialakításakor figyelemmel voltunk a szülők részvételi
arányára.
Az ügyeleti feladatok ellátásában minden kollégának egyforma mértékben kell részt vállalnia.
A helyettesítés tervezése esetenként gondot okoz néhány kolléga hozzáállása miatt.
Ellenőrzési feladatok: Az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetők rendszeresen ellenőrzik a
dokumentumokat, az adminisztrációt, a feltárt hiányosságokat folyamatosan korrigáltatják.
A következő tanévben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tanórák és tanórán kívüli foglalkozások
ellenőrzésére.
A tanulók munkájának ellenőrzése a PP és a helyi tanterv szerint folyamatosan megtörténik.
Mérési feladatok: A meghatározott területeken a méréseket elvégeztük. A méréseket elemezzük, a
szükséges következtetéseket levonjuk, visszacsatolunk az érintettek felé.
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Az idei tanévben nemcsak a hagyományos partnerigény- és elégedettségmérést végeztük el, hanem a
napközis tanulók körében külön mérés is volt.
Az országos kompetenciamérés eredményeit minden a mérésben érintett kollégának a megbeszéltek
szerint szükséges elemezni, értékelni és a tanulók felé visszajelezni, illetve az eredmények tükrében a
feladatokat meghatározni osztályszinten és az egyes munkaközösségekben is.
Értékelési feladatok: Megtörtént az intézmény, a vezetők, a pedagógusok, a tanulók munkájának
értékelése az előírásoknak megfelelően.
AZ ORSZÁGOS MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEI
Iskolánk az országos kompetenciamérés eredményeit részletesen és alaposan elemezte és értékelte.
A teljesítmények értékelése mind osztályszinten, mind pedig az egyes tanulókra lebontva megtörtént.
Az eredmények az általunk vártnál gyengébbek lettek 8. évfolyamon a középiskolák visszajelzései
más eredményt mutatnak, mint a kompetenciamérésben nyújtott teljesítményük. A 6. évfolyamosok
között nagy arányban vannak nagyon gyenge képességű tanulók, alsós korukban 12%-uk SNI-s
tanuló volt. Meghatároztuk mind magyar nyelv és irodalom mind matematika esetében az
elkövetkezendő tanévre vonatkozó feladatokat.
Szombathely, 2009. június 24.
Szabó Márta
minőségügyi vezető
A Derkovits Gyula Általános Iskola tantestülete a Minőségirányítási program végrehajtásáról készített
beszámolót a tanévzáró tantestületi értekezleten egyhangúlag elfogadta, ezt a 505/2009. iktatószámú
jegyzőkönyv tartalmazza.
ÉRTÉKELÉS A minőségirányítási program megvalósulásáról 2008/2009. tanév
Az iskola fenntartójának minőségirányítási programjában meghatározott célok és feladatok
megvalósulását az alábbiak szerint értékeli a Derkovits Gyula Általános Iskola Szülői Közössége:
Az iskolák közötti átjárhatóság biztosított, ezt bizonyítja az a 7 új diák, akik a tanév során másik
iskolából érkeztek. Az esetleges lemaradásukat korrepetálással segítették a szaktanárok és az
osztályfőnökök. Az átjárhatóság jó bizonyítéka az is, hogy probléma nélkül jelentkeztek át másik
iskolába a gyerekek.
Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a sajátos nevelési igényű tanulókra. Fejlesztésüket két fejlesztő
pedagógus végzi. Nagy segítséget jelent a gyerekeknek a logopédus és a gyógypedagógus is. A
szülők mindig kapnak értesítést a problémákról, folyamatos az esetmegbeszélés és az egyeztetés.
A tantestület folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, 5 nyertes pályázaton több
mint 1,5 millió forintot kaptak.
Általában elmondható, hogy a gyerekek reálisan választanak középiskolát a továbbtanulásuk
alkalmával. Ezt bizonyítja, hogy a tanulók több mint 82%-át az elsőként megjelölt iskolába felvették. A
tanároknak, az osztályfőnököknek nagyon nagy szerepe van a helyes önértékelés kialakításában.
A káros szenvedélyek megelőzésére és az egészséges életmódra nevelésre sok segítséget adnak a
védőnői előadások. A Szülői Közösség véleménye szerint ezen a területen még lehetne előre lépni.
Több külső szakembert is fel lehetne kérni (kábítószer, dohányzás, alkohol stb…) előadások
megtartására.
A sok nehezen kezelhető gyerek ellenére a tanulók magatartása általában megfelelő. Kevés a komoly
probléma (lopás, verekedés). Ez a pedagógusok következetes, egységes nevelésének eredménye. A
szaktárgyi képzést jónak tartjuk, ezt az elért eredmények is mutatják (városi, megyei, országos
sikerek).
A felsorolt kisebb hiányosságokkal együtt nagyon jónak értékeljük a program megvalósulását.
Szombathely, 2009. 06. 22.
Szabóné Tóth Andrea
a Szülői Közösség nevében
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Dési Huber István Általános Iskola
A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése
2008/2009. tanév
1.

Minőségi célok

-

A fenntartó minőségirányítási programjának általános elvárásaiból adódó
intézményi célok és feladatok megvalósítása

A fenntartó minőségirányítási programjának általános elvárásaiból adódó intézményi célok és
feladatok a tanév során intézményünk dokumentumaiban és mindennapi munkájában megvalósultak.

-

A fenntartó minőségirányítási programjának intézménytípusra vonatkozó
elvárásaiból adódó intézményi célok és feladatok megvalósítása

-Az eredményesség növelése érdekében a fenntartói elvárásoknak megfelelően bővítettük
intézményünkben a differenciált felkészítési formát: a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknak
felzárkóztató és személyiségfejlesztő foglalkozásokat szerveztünk. Megszerveztük az IPR képességkibontakoztató felkészítést. Iskolapszichológusok foglalkoztak tanulóinkkal. A jó képességű tanulók
csoportbontásban, emelt szinten tanulhatják a német nyelvet. 5. évfolyamtól második idegen nyelvet is
tanulhatnak. Széles körű a tanórán kívüli foglalkozásaink kínálata: sport, tudományok, művészetek
területén kínálunk szakköröket, tehetséggondozó köröket.
-Pályaválasztási felelősünk koordinálásával végezzük pályaorientációs tevékenységünket, melynek
következtében tanulóink 63%-a érettségit adó középiskolában tanul tovább.
-A káros szenvedélyek megelőzésére, az egészséges életmódra nevelésre, a családi életre nevelésre
nagy gondot fordítunk. Ezeket a célokat segítik elő a D.A.D.A. program, a témanapok, a projektnapok,
amelyeket a fenti témakörök keretében rendeztünk meg a tanévben.
-Tanulóink sorsát a nyári szünetben is szükség szerint figyelemmel kísérjük, a rászorulókat nyári
napközis táborokba irányítjuk.

-

A fenntartó minőségirányítási programjának az intézményre vonatkozó
elvárásaiból adódó intézményi célok és feladatok megvalósítása

-Minőségpolitikánk végrehajtásával elértük a fenntartó intézményünkre vonatkozó elvárásainak
megfelelően elértük, hogy tanulóink magatartásában a változó és rossz minősítésűek aránya 20 % alá
csökkent.
-Felzárkóztató tevékenységünk hatékonyságának következtében csökkent az évfolyamismétlők
száma, valamint az 5-8. évfolyamon a félévi eredménytelenség a tanév végére felére csökkent.
-Intézményünk nevelőtestülete folyamatosan végzi az iskola tanulóinak fejlesztését – hatékony egyéni
segítségadással, felzárkóztató foglalkozások szervezésével, egyéni fejlesztési terv alapján, belső
patrónusi rendszer alkalmazásával. Nagy gondot fordítunk az esélyegyenlőséget támogató integrációs
képesség-kibontakoztató felkészítés /IPR/ működtetésére, a BTM nehézségekkel küzdő tanulók
felzárkóztatására, megsegítésére. Ugyanakkor a tehetséges tanulóink számára is biztosítjuk a
továbblépés feltételeit, versenyekre való felkészítésüket tehetséggondozó körökben, tutori
rendszerben biztosítjuk. Fontosnak tartjuk, hogy segítsük és növeljük a 8. évfolyamosok érettségit
adó középiskolában történő továbbtanulását. A tanévben a tanulók középiskolai továbbtanulása a
tervezettek szerint alakult, amihez a széles körű pályaorientációs tevékenységünk és a sikeres
középiskolai előkészítőnk is hozzájárult. Végzős tanulóink 63 %-a érettségit adó középiskolában tanul
tovább.
-Minőségpolitikánk megvalósítása céljából pedagógusaink szakmai továbbképzéseken vettek részt a
tanév során, további diploma megszerzéséért tanulnak, valamint belső tantestületi továbbképzéseket
szerveztünk. Az ott hallottakat kollégáink hasznosítják és beépítik mindennapos nevelő-oktató
munkájukba.

-

Az intézmény minőségirányítási programjában megfogalmazott egyéb intézményi célok
és feladatok megvalósítása
Az intézményi minőségirányítási program (IMIP) éves értékelése
nevelőtestületi kérdőívének összegezése, értékelése tükrében

-
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A nevelőtestület az IMIP éves végrehajtásának étékelésére kérdőívet töltött ki, mellyel az volt a
célunk, hogy megvizsgáljuk az IMIP-ben megfogalmazott minőségfelfogás, illetve célok mennyire
ismertek és elfogadottak a tantestület körében.
Összességében reális, javuló kép rajzolódott ki az IMIP ismertségéről, a benne foglalt célok
elfogadásáról a kollégák válaszaiból.
2.

Minőségfejlesztési rendszer
Az intézmény működésének folyamata:

Vezetési feladatok
A nevelőtestület tagjait a munkaközösségek fogták össze, a feladatok megbeszélése,
végrehajtásának megtervezése, koordinálása, végrehajtásuk és értékelésük a munkaközösség vezető
és az intézményvezetés által megtörtént. A munkaközösségek a feladatokat megosztották egymás
között, a munkaközösség-vezetők az éves beszámolóikban összegezték a tapasztalatokat.
Tervezési feladatok
A munkatervekben megfogalmazott feladatok, kitűzött célok megvalósultak a tanév során.
Feladatvállalás, munkamegosztás jellemezte a nevelőtestület munkáját.
Ellenőrzési feladatok
A kollégák, a munkaközösségi tagok munkájának figyelemmel kísérése, a folyamatos információcsere
mindenütt jellemző. (Tanmenetek, tantervi átdolgozások, továbbképzések, versenyek, programok). Az
óralátogatások, kölcsönös hospitálások viszonylag kevés volt a tanév folyamán. A következő tanévben
ezeket gyakoribbá kell tenni. A tanulók ellenőrzését, a méréseket összehangolják a
munkaközösségek.
Értékelési feladatok
A munkaközösségek egységes szemlélettel, reálisan értékelték a munkaközösségi tagok munkáját,
eredményeit félévkor és év végén egyaránt.
A tanulók értékelésében a munkaközösségeken belül szintén egységességre törekedtek, ezt
bizonyítják a tantárgyi átlagok, dicséretek, bukások.
Az alsó tagozatban a szöveges értékelés miatt különösen fontos volt az összhang, a következetes
alkalmazás.

3.

Az országos mérés, értékelés eredményei, ill. az abból adódó feladatok

4. évfolyamos készség- és képességmérés
A felmérés az anyanyelvi, a matematikai és gondolkodási kulcskompetenciák közül az alábbiakra
terjedt ki:
- olvasáskészség:
megyeszékhelyi iskolák : 86 %
Dési: 96 %
- íráskészség:
megyeszékhelyi iskolák: 68 %
Dési: 77 %
- számolási készség:
megyeszékhelyi iskolák: 91%
Dési: 89%
- rendszerező készség:
megyeszékhelyi iskolák :55 %
Dési: 73 %
kombinatív képesség:
megyeszékhelyi iskolák : 59 %
Dési: 75 %
Cél: alapkészségek további fejlesztése az 5. és 6. osztályos nem szakrendszerű oktatásban, hogy
ne rekedjenek meg a tanulók az addig elért szinten.
Matematikai készségek
A felmérés a tanulóknak azokat a képességeit vizsgálta, melyek megmutatják, mennyire tudják a
matematikai műveltségüket felhasználni a mindennapokban. Képesek-e a kapott adatok alapján
előzetes terveket, kalkulációkat készíteni, tudnak-e önállóan megoldani pénzügyi adatokat,
eligazodnak-e a médiában megjelenő információk között.
Iskolánk matematikai képessége, eredménye
2006
2007
8.évf.
8.évf

2008
6. évf.

2008
8. évf.
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Dési
Országos
Megyeszékhelyek
Szombathely

59fő
467
494
520

66fő
534
491
513

40fő
520
499
520
515

62 fő
480
497
511
480

Tanulmányok alátámasztják, hogy a tanuló háttere, otthoni körülményei igen meghatározóak
képességeik alakulásában. Senki sem tud annyit tenni a gyermek fejlődése érdekében tenni, mint
saját szülei. Iskolánk eredménye nagyon függ a hozott érték indexétől, a tanulók otthoni helyzetére
utaló indextől: szülők iskolai végzettségétől, az otthoni tanulást elősegítő eszközök mennyiségétől, a
család jólétét jelző tárgyak lététől. Iskolánkban szélsőségesebb képességű tanulók vannak az
átlagoshoz képest. Az iskola megítélésében figyelembe kellene venni, hogy az iskola mit tud kihozni
tanulóiból, figyelembe véve, hogy milyen hátterű az iskola tanulóinak összessége.
Szövegértés
8. évfolyam
Eredmények:

Dési
Országos átlag
Megyeszékhelyi
közepes iskolák
átlaga
Megyeszékhelyi
átlag

2004.
8.évf.
/19 fő/
460
500

2006.
8.évf.
/59 fő/
479
497

2007.
8.évf.
/66 fő/
517
497

2008.
8. évf.
509
506
499

521

522

522

520

A 8. évfolyam eredménye a regressziós becslés alapján elvárható eredménytől szignifikánsan nem
különbözik.
6. évfolyam
Eredmények:
2003.
2004.
2008.
6.évf.
6. évf.
6. évf.
/18 fő/
/20 fő/
Dési
531
519
489
Országos átlag
500
509
519
Megyeszékhelyi
közepes iskolák
532
átlaga
Megyeszékhelyi
541
521
522
átlag
A 6. évfolyam eredménye a regressziós becslés alapján elvárható eredménynél szignifikánsan
gyengébb.
Mind a hagyományos tanév végi felmérésünk, mind az országos kompetenciamérés célja a
tanulók olvasási-szövegértési képességének felmérése.
A mérések során elsősorban az alapvető szövegértési műveletek elsajátításán, alkalmazásán volt a
hangsúly.
A szöveges választ igénylő nyílt végű feladatok gyakoroltatása – a véleményalkotás, a
szókincsfejlesztés, az indoklás, az összefüggések meglátása, lényegkiemelés, tömörítés –, állandó
feladatunk.
Nemcsak az egyre csökkenő számú magyarórák feladata, hanem 1. osztálytól 8.
osztályig minden tantárgy minden egyes óráján e cél érdekében kell végeznünk munkánkat.
4.

Az IMIP végrehajtásának értékelése a szülői szervezet által

1. Nyilvánosság, média, információáramlás
A 2008-09-es tanévben a beiskolázások idején korrekt tájékoztatással, élvezetesen mutatkozott be az
intézmény. A sporteseményekkel, szabadidős tevékenységekkel, művészeti, tanulmányi
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rendezvényekkel és eredményekkel kapcsolatban élvezetes, színes cikkekben ismerkedhettek meg az
érdeklődők a Dési iskola életével.
2. A hagyományos programok, rendezvények, kiállítások, erdei iskolák, testvériskolai programok
az idei tanévben is színesítették az iskola életét.
3. Beiskolázási program
A leendő elsőosztályos gyermekekhez és szülőkhöz való odafordulás magas színvonalú volt ebben a
tanévben is. A beiskolázási program keretében a nyílt napok, az óvodai csoportok fogadása, az iskolai
közösségek bemutatkozó műsorai nagyon jó lehetőséget nyújtottak a gyermek-gyermek, gyermekpedagógus, szülő-pedagógus ismerkedésre.
Vonzó volt a szülők számára a német-magyar két tannyelvű tanítás-tanulás lehetősége.
4. Oktató-nevelő munka, szabadidős tevékenységek
Az iskola vezetősége, a pedagógusok és a technikai dolgozók nagy gondot fordítanak az
iskolahasználók elégedettségének elérésére.
Mind a tehetséggondozásra, mind a felzárkóztatásra nagy gondot fordít az iskola.
Jónak tartjuk az idegen nyelvi oktatás színvonalát, a választhatóságot, valamint az informatikai oktatás
hatékonyságát.
Örömmel tapasztaljuk, hogy az iskola egyre több pályázati lehetőséget használ ki, ami vagy tárgyi
fejlesztésben vagy egyéb módon segíti az iskola oktató-nevelő munkáját.
Szülői tapasztalat alapján továbbra is jól működőnek tartjuk az iskola integrált nevelését-oktatását.
5. Az SZM működése
Örömmel tapasztaltuk, hogy a vezetőség sokszor és sokféle témakörben kérte ki az SZM véleményét.
Jó hangulatú beszélgetések, építő kritikák, viták során több olyan gyermekeket, pedagógusokat,
szülőket, programokat érintő kérdést is megvitathattunk, amelyeknek eredményét vagy azonnal vagy
folyamatában érezhettünk.
Az idén ismét megrendezésre került a Szülő- Pedagógus találkozó. A rendezvény teljes bevételét a
napközis tanulócsoportok udvari játékkészletének bővítésére használtuk fel.
Szombathely, 2009. június 24.

Bedőcsné Galántai Magdolna
minőségirányítási csoportvezető

Kiss Péter
igazgató
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GOTHARD JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA
INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉVES ÉRTÉKELÉSE
A 2008/2009-es tanévre vonatkozóan

1. Minőségi célok
1. 1.

Az általános elvárásokból adódó intézményi célok és feladatok értékelése.
A Gothard Jenő Általános Iskola a fenntartó MIP-ben meghatározott valamennyi általános
elvárásnak megfelelt.
Különösen eredményes volt az iskola az egészségnevelés területén, az iskolán belüli
sportfoglalkozások fejlesztésében, amit az Országos Diákolimpiai Versenyek eredményei
bizonyítanak.
Az iskolában magas szintű fejlesztő pedagógiai munka folyik. A Személyiségközpontú és
eredmény centrikus oktatás egészséges egyensúlyának megteremtésére törekedtünk, s ezt
sikerült is elérni a szülői visszajelzések alapján.
Az intézmény aktívan részt vett a városi rendezvények, ünnepségek szervezésében, azok
sikeres lebonyolításában. (Autómentes Nap, Gothard évforduló – Gothard Hónap, megyei és
városi versenyek szervezése.

1.2.

Az intézménytípusra vonatkozó célok és feladatok értékelése.
Az esélyegyenlőség jegyében törekedtünk az integrált nevelési forma mind szélesebb
körben történő bevezetésére. Iskolánkban adott a differenciált felkészítés lehetősége. A
rehabilitációs (fejlesztő) foglalkozások és a tehetséggondozó órák aránya egyensúlyban
vannak, mindkét területen sikeres munka folyik. Nagy gondot fordítunk a tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatására,de nem hanyagoljuk el a tehetséggondozást
sem. Ezt az OKM mérés eredményei is alátámasztják.
5. évfolyamon megvalósult a nem szakrendszerű oktatás bevezetése. Tapasztalataink
pozitívak, a nevelő – oktató munka hatékonyan működött.
Intézményünkben a néptánc és vízilabda utánpótlás-nevelés mellett elindult a röplabda, a
szivacslabda és a tenisz sportágakban kísérleti jelleggel ez a tevékenység.
Pályaválasztási felelős – ettől a tanévtől nagyon jó, hogy órakedvezménnyel - segíti a
gyermekek és szülők iskolaválasztását. A középiskolák képviselői és a 8. évfolyam tanulói
szüleikkel együtt szülői értekezleten találkozhattak. A 7-8. évfolyamosok meglátogatták a
képzési vásárt.
Az intézmény és a városban működő művelődési intézmények között a közművelődési
felelős közreműködésével tartottuk a kapcsolatot, vettünk részt az ott szervezett
programokon.

1.3.

A fenntartó minőségirányítási programjában az intézményre megfogalmazott
intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése.

1 3. 1. A Szülői és a tanulói elégedettségmérésből kiderült, hogy a legérzékenyebb terület az iskola
tantermeinek állapota, a vizesblokkok használhatósága volt. Szülői és tanulói összefogással
a tantermek festése folyamatosan történik. A vizesblokkok felújítása évente egy-egy szinten
megtörténik. A tantermek berendezését „A korszerű iskoláért” alapítvány finanszírozza.
1. 3. 3. A logopédiai osztályból felső tagozatra integrált tanulók fejlesztése
folyamatos, továbbhaladásuk lehetősége biztosított. Az utógondozás jól működik. A
2008/2009-es tanévben végzett az utolsó ilyen rendszerben oktatott osztály kikerülése 4.
osztályból. Az intézményben folyó munka elismerése a szülők részéről, hogy a kis létszámú
osztályban végzett tanulóknak több, mint fele intézményünkben folytatja a felső tagozatot.
1. 3. 4. Az idegen nyelvek 1. és 4. évfolyamon választhatók, az angol nyelvet és a német nyelvet
választók száma egyensúlyban van. 5. évfolyamtól második idegen nyelv is felvehető.
1. 3. 5. Az egészségnevelés több szinten zajlik. Táborok (nyári sport tábor, erdei iskola), tanórák
keretében (természetismeret, biológia, osztályfőnöki óra) is kihasználjuk a lehetőségeket és
komoly védőnői munka is segíti ezt a tevékenységet. Drog prevenciós pályázat keretében
tartott foglalkozásokon is hasznos ismeretekhez jutottak tanulóink.
1. 4. Az intézmény minőségirányítási programjában megfogalmazott egyéb célok és feladatok
értékelése.
1. 4. 1. A környezettudatos magatartás kialakítás egészséges életmódra nevelés alsós
felső nyári táborok, erdei iskola szervezésével nyert megerősítést.

és

12
1. 4. 2. A környezetről való gondoskodás jegyében számos hulladékgyűjtő akcióban
vettek részt az iskola diákjai és tanárai.
1. 4. 3. A Korszerű Iskoláért Alapítvány és a Szülői Szervezet segítségével jelentős
forrásbővítés és eszközbeszerzés valósult meg.
1. 4. 4. Honismereti és Helytörténeti Nap, az oktatás szerves részévé vált az évfolyamokra
kidolgozott program segíti egy egészséges lokálpatrióta szemlélet kialakítását.
1. 4. 5. Nyílt tanítási nappal és óvodai programokkal készült az iskola a beiratkozásra. A programok
eredményességét és szükségességét, a színvonalas oktató-nevelő munkát a pozitív
beiskolázási adatok igazolja, hogy a következő tanévben is három első osztályt indíthatunk.
1. 4. 6. A tanév során a tanulók körében egy mérést végeztünk a szabadidő eltöltésének szokásairól.
A pedagógusok körében pedig SWOT analízist végeztünk a magatartászavarok kezelésének
problémájáról.
2. Minőségfejlesztési rendszer
2. 1.

2.2.

2. 3.

Vezetési folyamatok
Az intézmény vezetési struktúrája a pedagógiai programban és a szervezeti és működési
szabályzatban rögzített alapelveknek megfelelően működött. A munka hatékonyan működött.
Tervezési folyamatok
A rövid távú feladatok az intézmény éves munkatervében és tantárgyfelosztásában kerültek
meghatározásra, a kijelölt célok maradék nélkül teljesültek.
Kiemelkedő eredményt ért el az intézmény a felzárkóztatás és tehetséggondozás területén,
a pályaválasztási, a gyermek és ifjúságvédelmi munkában. Jól működik a pályázatok adta
lehetőségek kihasználása is, bár az információs csatornák működése néha akadozott.
Ajánlott lenne egy pályázatfigyelő felelőst kijelölni.
Az intézményi költségvetés által biztosított felújítási, karbantartási lehetőségeket kívül
jelentős fejlesztés valósult meg a Szülői Szervezet segítségével. (Felső tagozaton bútorzat
cseréje, osztálytermek festése, felújítása, osztálytermek ajtóinak javítása, festése stb.)
Intézményi ellenőrzés
Az intézményen belüli ellenőrzési tevékenység elsősorban az adminisztratív
területen (naplók, dokumentumok) volt hatékony.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések (óralátogatások) eseti jelleggel valósultak meg, a
tanítási gyakorlaton lévő főiskolások és mentoraik óráinak, illetve bemutató óráknak (szülők
részére,óvónők részére, bemutató tanítás keretében városi tanítók számára az SNI tanulók
integrált neveléséről) látogatása keretében történt.

2. 4.

−
−
−
2. 5.

Mérési feladatok
Az intézmény részt vett az OKÉV által szervezet országos mérésben, mely az olvasásszövegértés és matematikai eszköztudás, alapkészségeire irányult. (4., 6. és 8. évfolyamon)
Az. 1. osztályosok év eleji mérése, a 2. és 4. évfolyamos tanulók szakértői vizsgálata a
terveknek megfelelően megtörtént. Félévkor az egyes munkaközösségek felmérték az
integráltan nevelt sajátos nevelési igényű tanulók helyzetét.
Az évfolyamokon végzett tantárgyi mérések, azok eredményeinek értékelése megtörtént,
fontosságát a szöveges értékelés is alátámasztja.
A tanév során végzett intézményen belüli mérések:
Az elsős szülők elégedettsége az iskolával
leendő elsősök szüleinek véleménye az intézményről
− pedagógusok körében SWOT analízis a magatartászavarok kezelésének
problémájáról
tanulóink szabadidős szokásai
(A kérdőívek és a mérések eredményei az intézményben megtalálhatóak.)
Értékelési feladatok
Az általános (minden intézménytípusra) vonatkozó céloknak, kritériumoknak megfelelt az
intézmény, a teljesülés mutatói jók.
Az általános iskolára vonatkozó valamennyi kritérium átlagon felüli az intézményi mutatók,
különösen jók a beiskolázás, a fejlesztés és a differenciált felkészítés területén.
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3. OKM értékelése
3.1.
A 2008-BAN VÉGZETT KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI
SZÖVEGÉRTÉS 6.o.
Standardizált képességpontok: 200-800
A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya
Országos átlag: 519
Iskolánk átlaga: 555 (Ennél jobb csak a 8 évfolyamos gimnáziumoké volt.)
Képességeloszlás
1. szint alatt: 1. szint: 360 – 1 tanuló: 4,1% (országos átlag: 12,9%)
2. szint: 521 – 6 tanuló: 16,3% (orsz. átlag: 28,5%)
3. szint: 587 – 33 tanuló: 63,3% (orsz. átlag: 35,8%)
4. szint: 733 – 9 tanuló: 26,3% (orsz. átlag: 18,7%)

A szombathelyi iskolák átlagai
1. Reguly: 582
2. Paragvári: 577
3. Zrínyi: 559
4. Gothard: 555
Fenntartó átlageredményeinek összehasonlítása
Gothard: 535
Országos átlag: 519
Megyeszékhelyi iskolák átlaga: 542
SZÖVEGÉRTÉS 8.o.
A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatóság tartománya
Országos átlag: 506
Iskolánk átlaga: 521
Képességeloszlás
1. szint alatt: 1. szint: 372 – 4 tanuló: 11,1% (országos átlag: 17,4%)
2. szint: 467 – 22 tanuló: 40,7% (orsz. átlag:36,3%)
3. szint: 570 – 24 tanuló: 40,7% (orsz. átlag: 32,4%)
4. szint: 701 – 4 tanuló: 7,4% (orsz. átlag: 9,4%)
A tanulók eredményei az egyes években
1. szint alatt 1. szint 2. szint 3. szint 4.szint
2004:
1 (határ)
1
8
8
2
2006:
0
1 (határ) 17
27
13
2007:
1 (határ) 9(+4 határ) 11
32
6
2008:
0
4
22
24
4
A szombathelyi iskolák átlagai
1. Váci, Zrínyi: 529
2. Gothard: 521
Fenntartó átlageredmányeinek összehasonlítása
Gothard: 517
Országos átlag: 506

Megyeszékhelyi iskolák átlaga: 520

3.2. Matematika
A 2001 őszén elkezdődött Országos Kompetenciamérések sorában a 2008. május 28-án megrendezett
mérés a 6. és 8. évfolyamos tanulók teljes körén felmérte a matematikai eszköztudást. A mérésben
alkalmazott feladatok nem a tudástartalom elsajátítását mérik, a felmérés nem az adott tanévi tananyag
ismeretanyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok a közoktatásban addig elsajátított
ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.
A matematikai eszköztudás területén az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő
probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika
különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok
síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).
Az intézményi és a fenntartói jelentések alapján iskolánk helyzete a következő:
6. osztály
Átlagunk 536, pontosan megegyezik a szombathelyi iskolák átlagával. Az országos átlaghoz (499)
viszonyítva sokkal jobb. Ez az átlag a községi, városi, megyeszékhelyi, budapesti átlagokat is megelőzi.
A 11 szombathelyi iskola közül 3 iskola átlaga jobb nálunk:
Reguly 555
Paragvári 544 Zrínyi 539
A kompetenciamérésben résztvevő 49 tanuló közül az átlag megbízhatósági tartományán belül 22 tanuló, 15
tanuló annál jobban, 11 rosszabbul teljesített.
8.osztály
Átlagunk 503 ez az érték is megegyezik a szombathelyi iskolák átlagával, ugyanúgy, mint a 6. osztályos. Az
országos átlaghoz (497) viszonyítva jobb. A tavalyi átlagunkhoz (499) képest is javítottunk.
A 11 szombathelyi iskola közül 4 iskola átlaga jobb nálunk:
Reguly 577
Paragvári 538 Olad 533
Váci 516
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54 tanuló közül az átlag megbízhatósági tartományon belül 19 tanuló, 16 tanuló annál jobban, 19 rosszabbul
teljesített.
Véleményem szerint a tavalyi átlagunkhoz képesti idei javulás a csoportbontásoknak köszönhető.
Eredményeink javítása érdekében még több matematikai kompetenciát fejlesztő feladatot kell a gyerekekkel
gyakorolnunk. Ehhez a könyvtárban megvásárolt feladatgyűjtemények és az interneten elérhető feladatsorok
lehetnek a segítségünkre.
Szombathely, 2009. június 23.

Nevelőtestület
Az intézmény Minőségbiztosítási beszámolóját a nevelőtestület megtárgyalta, annak tartalmával egyetért.
Szombathely, 2009. június 23.
Némethné Takács Eleonóra
Közalkalmazotti Tanács elnöke

Szülői Szervezet
Az iskola és a szülő eredményes együttműködése érdekében iskolánkban Szülői Szervezet működik. A
Szülői Szervezet képviselőin keresztül ismertetjük meg a szülőkkel intézményünk Minőségirányítási munka
éves értékelését.
A Szülői Szervezet véleményalkotási jogával élve a következő állásfoglalást alakította ki:
• a beszámolóban leírtak tárgyilagosan és reálisan értékelik az éves nevelő-oktató munka
eredményességét
• a program a szülők javaslatainak, észrevételeinek figyelembevételével készült.
Tanév során a fontosabb, jelentősebb nevelőtestületi értekezleteken – nyitó, záró stb.- a Szülői Szervezet
képviselői is meghívást kapnak.
Szombathely, 2009, június 23.
Juhász Tibor
Szülői Szervezet elnöke
Diákönkormányzat
Az intézmény Minőségbiztosítási beszámolóját a Diákönkormányzat tagjaival megismertette, az elkészítés
során észrevételeiket figyelembe vette.
A Diákönkormányzat a dokumentum tartalmával egyetért.
Szombathely, 2009, június 23.
Poór Dániel
Diákönkormányzat Elnöke
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NEUMANN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
2008/2009. évi Minőségirányítási Programjának értékelése
A fenntartói elvárások (ÖMIP) és munkatervünk alapján végzett feladataink
a.) Az iskola iránti érdeklődés fokozása:
− a 2008/2009-es tanévben egy újabb 5. osztály indítása
− a 2009/2010-es tanévben újabb 1. és 5. osztály indítása
− tanév közben tanulók fogadása más intézményből
Emelkedjen a sikeres nyelvvizsgát tettek aránya
A 2008/2009 tanévben az angol nyelvet tanuló nyolcadikos tanulóink 24%-a jelentkezett alapfokú (Rigó
utcai) angol nyelvvizsgára. Eredménye, az országosan eltörölt áprilisi vizsgák miatt július hónapban várható.
Egy tanuló sikeres középfokú angol nyelvvizsgát tett. Ez az angolt tanuló nyolcadikosaink 2%-a.
Versenyeken felső tagozatos angol nyelvet tanuló tanulóink részt vettek.
Idei évben először iskolánkban ECDL vizsgát tettek:
Tanfolyami keretben végeztük az ECDL-vizsgára történő felkészítést, 17 tanulóból 12 tanulónk ECDL vizsgát
tett, 5 tanuló részvizsgákat fejezett be.
Egészségnevelési és környezeti nevelésünk eredményes folytatása
Egészségnevelés:
− technika óra keretében érinti az teljes tanuló ifjúságot
− biológia
óra
és
alsóban
napközis
foglalkozások
keretében:
elsősegélynyújtás;
szenvedélybetegségek- 7.-8. osztályosoknak.
− osztályfőnöki óra keretében: drog prevenció (meghívott előadókkal Ifjúsági Vöröskeresztből): 7.-8
osztályosok számára; szexuális felvilágosítás nyolcadik osztályban
− Egészségnevelési hónapot szerveztünk, melynek rendezvényein iskolánk tanulóinak 80 %-a részt
vett.
Környezeti nevelés:
− biológia és földrajz órák keretében az aktuális anyaghoz kapcsolódóan projekmunkák készítésével
− technika óra keretében: projektek készítése, alternatív energiahordozók, hulladékok kezelése, park
gondozása.
− Kémia és fizika órán a környezetszennyező agyagok tulajdonságai és hatása.
− Városi természetismereti és környezetvédelmi versenyt szerveztünk és bonyolítottunk le.
− Az összes meghirdetett környezetvédelmi versenyen részt vettünk.
b.) Kompetencia mérés eredményei:
A 2007/2008-as tanévben is csaknem minden esetben meghaladták az országos átlagot:
Szövegértés képességpontjai:
6. évfolyam: országos átlag:
519
iskolánk átlaga:
548
8. évfolyam: országos átlag:
506
iskolánk átlaga:
509
Matematika képességpontjai:
6. évfolyam: országos átlag:
499
iskolánk átlaga:
501
8. évfolyam: országos átlag:
497
iskolánk átlaga: 495
c.) A nem szakrendszerű oktatás tapasztalatai :
Tapasztalatok jók, a visszahúzódóbb gyerekek is megnyíltak, az ügyesebbek együttműködtek a
csendesebbekkel, empátiás készségük fejlődött. Lehetőség volt vitaalkalmak létrehozására, konfliktusok
megoldására, szituációk elemzésére, megfigyelésre, önálló ítéletalkotásra, drámajátékra, beszélgetésresokféle módon, változatos formában. A kompetencia alapú oktatás a korábbinál több sikerélményhez juttatja
a tanulókat. A tanári magyarázatra, a frontális órákra ugyanakkor szintén szükség van. Az osztályozás az
ilyen típusú órákon nehezebben szervezhető, értékelés természetesen itt is történt. A gyerekek szívesen
dolgoztak az év során a nem szakrendszerű oktatás metodikája szerint.
d.) A nevelői munka színvonalának további emelése a versenyre történő felkészítéssel is
megvalósult:
A tantárgyak eredményességét a versenyeken való eredményes szereplésekkel is biztosítottuk.
e.) Pályázati tevékenységünkről:
10 pályázatot nyújtottunk be, ebből 7 nyert is.
f.) Az oktató-és nevelőmunka feltételeinek folyamatos javítása:
A DM pályázatán 1 millió forintot nyertünk, a pénzt az iskolai testnevelés, sporteszközök fejlesztésére
fordítottuk, erdei iskolákban történő részvételhez tanulóinkat anyagilag is támogattuk.
g.) Minőségcéljaink teljesülése
a) Tanulóink korszerű, alkalmazható tudás birtokába jutottak, ezt a továbbtanulási mutatók igazolják.
80 végzős diákunk közül 69 tanulót, érettségit adó gimnáziumba vagy szakközépiskolába vettek fel.
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A megyei és országos versenyekbe bejutott tanulók száma emelkedett. Az előző tanévhez képest
növekedést tapasztaltunk, mivel más tantárgyak (angol, német, történelem) is eredményesebbek
voltak 2008/2009-ben.
169-en vettek részt emelt szintű oktatásban, az alsó és felső tagozatos diákok a sokoldalú délutáni
programokon, szakköri munkában tevékenykedtek.
b) Szakos ellátottságunk 100 %-os. Újabb képzésben vett részt a nem szakrendszerű oktatás
bevezetése miatt (120 órás tanfolyamon) 3 pedagógus. A következő tanév minőségcéljai közt a
TÁMOP-3.1.4./08/2.képzéseiben (több mint 50 képzés) 14 pedagógus vesz részt.
c) Mindennapos gyakorlattá vált iskolánkban az Internet használata, az új tanulási-tanítási módszerek
alkalmazása. Tanulóink két szaktanteremben 35 számítógéppel dolgozhatnak, valamennyin internet
hozzáférési lehetőséggel. Az iskola dolgozóinak gépeivel együtt összesen 55 számítógép
használható az intézményben.
Vezetés:
Az intézmény vezetése a törvényes, jogszerű működés feltételeit mindenkor biztosítani kívánja. A helyi
szabályozókat felülvizsgáltuk.
A vezetés továbbképzési tervet készített, a vállalt kötelezettségnek eleget tettünk.
Tervezés
Tervezésünk alapja intézményünk pedagógiai programja. A vezetői beszámoló részletesen tartalmazza a
megvalósítandó feladatokat.
A Pedagógiai Programot 2009-ben átdolgoztuk, a Házirend szabályait az előző tanévben módosítottuk, a
pedagógiai munka ennek megfelelően folyt az iskola életében.
A Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálása 2009-ben megtörtént.
Az éves munkatervet a folyamatszabályozásnak megfelelően készítettük el, ebben változás nem történt.
Tehetséggondozás
Kiemelt feladat iskolánkban a tehetséggondozás. Ennek érdekében a következőket tettük:
- Emelt szintű angol oktatás az A és B osztályokban (2-vel több angol óra ).
- A továbbtanulás sikere érdekében a 8. évfolyamon magyar nyelv- és irodalomból, valamint
matematikából felvételi előkészítőt tartottunk heti egy órában tantárgyanként.
- Matematika szakkör működtetése a sikeresség megtartása, fokozása érdekében.
- Matematika, magyar, angol, német, számítástechnika, történelem, rajz, környezetismeret,
csecsemőgondozás, KRESZ versenyeken vettek részt tanulóink. A tantárgyakhoz kapcsolódó
szakköröket működtettünk.
- Angol nyelvvizsgára készítettük tanulóinkat-(multimédiás teremben interaktív oktatótábla segíti a
képzést).
- ECDL vizsga iskolánk profiljának megfelelően megtörtént.
Mérés, ellenőrzés, értékelés
Az intézmény tervezett mérési, ellenőrzési és értékelési rendszerét folyamatosan működtettük a rögzített
szabályoknak megfelelően.
A kompetenciamérés intézményben maradó részét feldolgoztuk.
A 2. osztály mérése:
A 2. évfolyamban nyelvtanból –szövegértéssel- és matematikából történik mérés. Célja, hogy felmérje kik
azok a gyerekek, akik az alapképességeket olyan szinten elsajátították, hogy a nyelvi plusz óraszámot tudják
vállalni. Ez heti 2 plusz órát jelent. A feladatsor összeállításakor a rá kiszabott idővel a terhelhetőségüket is
mérjük. Akik nem teljesítenek az elvárásoknak megfelelően, ők 4. osztályban kezdik a nyelvtanulást heti 1,5
órában a NAT előírása szerint.( átlagérték: matematika: 78% magyar: 78% a 100%-ból)
A 4. osztály mérése:
A 4. évfolyam év végi mérése nyelvtanból, szövegértésből, matematikából, angolból történik. Akik sikeresen
teljesítenek heti 5 órában tanulják az angol nyelvet, emelt szintű angol nyelvi osztályban. (átlagérték: 283% a
400 %- ból)
Pedagógusok és vezető beosztásban dolgozók teljesítményértékelése:
Első lépése volt a tantestülettel történt egyeztetés alapján az értékelés rendszerének kialakítása. 2008
szeptemberében a minőségi kör a tantestület valamennyi tagja számára összeállította a személyre szóló
értékelési dosszié anyagát, melyet átadott az iskolavezetés számára.
Végrehajtása a leírt folyamatszabályozás szerint történt meg.
Erősségeink:
• Magas szintű nevelő-oktató munka
• Idegen nyelv oktatása (emeltszintű angol, német)
• Informatikaoktatás
• A továbbtanulás sikeressége
• Az országos méréseken, versenyeken elért eredmények
• A szülők és az iskola kapcsolata
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• Gyermekközpontúság
• ÖKOISKOLA, KOKOSZ tagság és Vöröskeresztes bázisiskola
Gyengeségeink:
• Egységességben megnyilvánuló hiányosságok
• Tanulók fegyelmezettségében, viselkedésében előforduló hibák
• Az iskola épületével és udvarával kapcsolatos hiányosságok (külső vakolat nyílászárók állapota,
tornaterem és aula hiánya)
Lehetőségeink:
• Összehangoltabb munkaszervezés, nevelő munkánk hatékonyságának fokozása
• Tanár-diák viszony erősítése
• Integrált oktatás megvalósítása
• Pályázati lehetőségek maximális kihasználása (kisebb volumenűek és az önkormányzat
támogatásával megvalósíthatók)
• Az iskolán kívüli érdekérvényesítés erősítése
• Szakmai szervezetekkel és a civil szférával való kapcsolatok erősítése
• Innováció
Nehézségek iskolánk működésében:
• Változó értékrendből adódó bizonytalanságok
• A nyolcosztályos gimnázium és az egyházi iskolák elszívó hatása
• A költségvetés korlátai (tanórán kívüli foglalkozások finanszírozhatatlansága: szakkörök, erdei
iskola)
• Pedagógus továbbképzés finanszírozási nehézségei
• Nagy értékű, korszerű oktatási eszközök beszerzési, pótlási lehetőségeinek hiánya
• Az iskolaépület felújításának, bővítésének kilátástalansága
• Nagyobb fejlesztési lehetőséget kínáló pályázatok feltételei nem teszik lehetővé részvételünket
• Pedagóguspálya presztízsének csökkenése
A Gyengeségeink cím alatt felsorolt területek fejlesztése folyamatos, a nehézségek elhárítására törekszünk.
Partneri igény- és elégedettség mérése:
A minőségi kör végezte a tanulói elégedettség mérést, a pedagógusi-alkalmazotti elégedettség mérést és a
szülői elégedettséget. A 2009/2010-es tanévben kívánjuk ismételni a méréseket.
h.) Iskolai dokumentumok készítése, ellenőrzése
Intézményünkben az átdolgozott Házirend szabályait figyelembe véve folyt a nevelő-oktató munka. Iskolai
Esélyegyenlőségi Program és Terv készítése (2008/2009).Egyéni értékelő lapok készítése zajlott. Az
intézményi SZMSZ dokumentumát a törvényi előírásoknak megfelelő felülvizsgálatuk (2008/2009).
Pedagógiai Program átdolgozása (2008/2009).
i.) Kapcsolatépítés:
Comenius projekt lezárult, újabb kétéves projekt lehetőségei:
2008/2009 tanévben ismételten beadtuk pályázatunkat a Comenius nemzetközi projekt program keretében a
2009-2011 időszakra vonatkozóan.
KOKOSZ tagság:
2008 őszén felvételt nyertünk a szervezetbe
ÖKOISKOLA lettünk:
Erdei iskolát vezetünk 2.,3.,4.,6. évfolyamon
Együttműködés óvodákkal:
5 óvodával kötöttünk Együttműködési Szerződést Kölcsönösen látogatjuk egymás rendezvényeit, illetve
közös programokat szervezünk./ Ősz a tanösvényen, Iskolanyitogató, Gyereknap, Zöld ünnepek /
Pályaválasztás:
7.-8. osztályos tanulók számára pályaválasztási felkészítést tartunk szakmák ismertetésével, középiskolai
igazgatók, cégek, vállalatok vezetői, képviselői, munkavállalással foglalkozó szakemberek meghívásával.
Útjelző című kiadvány ismertetése a nyolcadik osztályosokkal. Középiskolai nyílt napokon való részvétel
biztosítása. Részt vettünk a Pályaválasztási és Képzési Vásáron.
j.) Koordináció a város közművelődési intézményeivel
• Iskolánk intézményközi kapcsolatai:
• AGORA – Művelődési és Sportház

• Weöres Sándor Színház
• Gyermekek Háza
• Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár
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Továbbra is hatékony kapcsolat fenntartása a pedagógusok és szülők között. Nagyobb szerepet kaphat a
szülői munkaközösség az iskola programjaiba történő bevonással.(pl. szülő-pedagógus sportmérkőzések).
Szombathely, 2009. június 24.
Csapó Erzsébet
igazgató
A Neumann János Általános Iskola Szülői Munkaközösségének éves értékelése
2008/2009
Összességében úgy tapasztaltuk, hogy iskolában a fejlődés jelei láthatók. Megállapításunkat alátámasztják a
következők:
• Az iskola iránt nőtt az érdeklődés, hiszen plusz osztályt tudtak indítani.
• Az oktatás színvonala jó, a mérési eredmények fölötte vannak az országos átlagnak.
• A diákok ¼-e vehetett részt az elért versenyeredményeik alapján az év végi jó tanuló, jó sportoló
köszöntési ünnepségen.
• Előnyös, hogy már 8. osztályban tehetnek angol nyelvvizsgát, ECDL vizsgát a tanulók.
• Sikeres és eredményes az erdei iskoláztatás több évfolyamon.
• Örvendetes a sok benyújtott pályázat, melyből számos fejlesztést tudtak végezni.
• Figyelemre méltó a hátrányos helyzetű gyermekek felkutatása, gondozása, foglalkoztatása.
• A szülőkkel a kapcsolat jó, sok közös rendezvény szerveződött a tanév során.
• A nehézségek sorában említett felújításokat mi is nagyon időszerűnek látjuk, hiszen vannak részek,
melyek 1962 óta szinte érintetlenek. Állaguk lassan életveszélyesnek is mondható. Nyílászárók,
vezetékek a falban, haldokló fűtésrendszer, stb.
A szülői szervezet támogatja az iskola munkáját és további fejlődést, sikereket kívánunk, hiszen ide járnak
gyermekeink is.
Dankovicsné Jákfalvi Lívia
SZM elnök
Szombathely, 2009. június 26.
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INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE
Nyitra Utcai ÁMK 2008/2009. tanév
Készítették: Marácziné Joó Éva igazgató, Dr. Bakucz Lászlóné minőségügyi vezető
Minőségirányítási program végrehajtásának értékelése 2009.
1. Minőségi célok
ÖMIP célok
A fenntartó minden intézményére érvényes céljai, általános elvárásai
18 olyan célt fogalmazott meg a fenntartó, amely minden intézményére érvényes.
Nem volt olyan konkrét célunk, amelynek határideje a mostani tanév vége volt.
Az iskola tízet mutatókkal igazoltan elért.
Számunkra a három legfontosabb cél:
1.
Idegen nyelv és informatikai oktatás hatékonyságának fokozása
2.
Növelni a szükséges képzettségi szintet,felkészülés a kompetencia alapú oktatásra,tanárok
angol nyelvi tudásának biztosítása a kéttannyelvű oktatáshoz
3.
Egészségnevelés hatékonyabbá tétele
Összességében elégedettek vagyunk ezen célok teljesítettségével.
A fenntartó intézménytípusra érvényes céljai
5 olyan célt fogalmazott meg a fenntartó, amely az alapfokú oktatási intézményekre érvényes
Nem volt olyan konkrét célunk, amelynek határideje a mostani tanév vége volt.
Az iskola mind az ötöt folyamatosan megvalósítja.
Összességében elégedettek vagyunk ezen célok teljesítettségével.
A fenntartónak a mi intézményünkre vonatkozó céljai
5 olyan célt fogalmazott meg a fenntartó, amely csak a mi intézményünkre érvényes.
3 olyan cél volt, amelynek határideje a mostani tanév vége. Ebből kettő célt értünk el.
1. Az évismétlők száma ne haladja meg a mindenkori tanulólétszám 8 %-át.
2. Közművelődési intézményegységünk növelje az intézmény látogatottságát.
Ezt mutatókkal igazoltan elértük.
Összességében tehát elégedettek vagyunk ezen célok teljesítettségével.
IMIP célok
17 célt fogalmaztunk meg az IMIP-ben. Ebből 4 olyan cél van, amelynek határideje a mostani tanév
vége. Kettő olyan van, amelyet elértünk:
Évismétlők száma csökkent.
Egyenletesebb a pedagógusok terhelése, a feladatok konkrét kijelölése, számonkérés, beszámolók.
Közművelődési intézményegység programja az intézmény látogatottsága nőtt-statisztikai adatok
mutatják
Kettőt sajnos nem tudtunk teljesíteni. Az emelt szintű német nyelvoktatásban részesülők 80%-a a 8.
évfolyam végén jusson el az alapfokú nyelvvizsga szintjére. A teljesítés meghiúsulásának főleg
belső okai voltak, az emelt szintű németet tanulók számának csökkenése (már csak a kimenő 8.
osztályban volt), a 7-6-5. évfolyamokon emelt óraszámú német nyelv oktatása zajlik.
A másik célunk az egyenletesebb pedagógus-terhelés, amely a gyakorlatban csak részben valósult
meg. Ennek oka: alacsony létszámú a testület, nehezebb a feladatok egyenletes elosztása a
hozzáértéshez igazítottan.
Összességében csak részben vagyunk elégedettek ezen célok teljesítettségével.
2. Minőségfejlesztési rendszer
Vezetés, tervezés:
Az intézményvezetés legfőbb feladata a stratégiai tervezés.
3 területen határozta meg feladatait, az éves munkaterv, dokumentumok, minőségirányítási rendszer
működtetése. Az elsőt maradéktalanul végrehajtotta, a másik kettő határideje folyamatos.
Összességében elégedettek vagyunk ezzel a működési területtel.
Ellenőrzési, mérési érékelési feladatok:
4 területen határozta meg feladatait, az intézmény ellenőrzésére jogosultak feladatainak és
hatáskörének kijelölése, külső és belső mérések végeztetése a javítandó folyamatok
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megállapítására,meghatározta a beavatkozást igénylő folyamatokat,illetve 3 évente teljes körű
irányított önértékelést végez.
Ebből az első kettő megvalósult. A harmadik folyamos határidejű, az idén nem alkalmaztuk. A
negyedik esetében a határidőt a mindenkori igazgatóválasztás határidejéhez igazítottuk.
Összességében félig-elégedettek vagyunk ezzel a működési területtel.
Oktatás-nevelés
Az iskolai tanulmányi átlag az előző évihez képest javult, a bukások száma a megelőző értékelési
időszaknál jobb lett, a várt eredményt elértük, felzárkóztató, hátránykompenzáló tevékenységünk
megfelelő.
A versenyeredmények a megelőző értékelési időszakhoz viszonyítva (tantárgyi) javultak.
Továbbtanulási mutatónk az idei tanévben jobb lett a vártnál, 80,9% nyert felvételt érettségit adó
képzésbe.
A tanulói magatartási eredmények az előzetes várakozásnak megfeleltek, iskolánkban rongálás,
fegyelmi ügy a vizsgált időszakban nem volt.
3. Az országos kompetencia mérés eredményei a 2007/2008-as tanévről
A kompetencia mérés eredményei nem az adott tanévben, hanem az előző tanévben végzett
mérés eredményei, melyek mindig a következő tanév 2. félévében érkeznek meg.
A 2007/2008-as tanév 6. és 8. osztályai vettek részt az országos mérésben.
A 6. évfolyamról néhány gondolat: Tanulmányi átlaguk 2,9, ezen belül a matematika átlaga 2,77, a
magyar nyelv és irodalom átlaga 3,13.Az osztály összetétele a következő: 7 tanuló egy évvel , három
tanuló két évvel, egy tanuló három évvel túlkoros. 8 tanuló hátrányos helyzetű , közülük egy
halmozottan. Öt tanuló fejlesztő foglalkozáson vesz részt. Kilenc tanuló évismétlő, kettő a diszlexiás
osztályból érkezett. Öt tanuló vidékről jár be. A mérésre való felkészítésre fokozott figyelmet
fordítottunk az előzőekben felvázol osztályjellemzők miatt.
OKM 6. osztály matematika 2007/08
A z országos átlaghoz/499/ képest az intézményünk eredménye 417. A leggyengébb
eredmény 293, a legjobb 508 képességpontos. Az első szint alatt van tanulóink 25%-a. Az első
szinten 68,8% a második szinten 6,2% a harmadik és a negyedik szintet egyik tanuló sem érte el. Az
iskolából eltávozott közülük kettő, egyikük pedig a nulladik és első szint határán van. Az osztály
fejlődését segítendő a következő tanévben számukra matematika felzárkóztató foglalkozást
tervezünk, a leggyengébben teljesítők egyéni megsegítést kapnak.
OKM 6. osztály magyar 2007/08
Az intézményünk elért eredménye az országos átlaghoz /519/ képest 483 . A leggyengébb
eredmény 458, a legjobb 507 képességpontos. Az első szint alatt nincs tanuló. Az első szinten a
tanulók 18.8%-a,második szinten 50%-a és a harmadik szinten 25%-a , a negyedik szinten 6,2 %-a
van. A gyengén teljesítők részére felzárkóztató foglalkozást szervezünk.
OKM 8. osztály magyar 2007/08
Az intézményünk elért eredménye az országos átlaghoz /506/ képest 484 pont. A
leggyengébb eredmény 443,a legjobb 553 képességpontos. Az első szint alatt nincs tanuló. Az első
szinten a tanulók 25%-a, második szinten 58,3%-aés a harmadik szinten 8,3%-a, a negyedik szinten
8,3%-a van. A tavalyi évet (526) leszámítva, az utóbbi évekhez képest iskolánk eredményében
(484)javulás mutatkozott.
OKM 8. osztály matematika 2007/08
. Az intézményünk elért eredménye az országos átlaghoz /497/ képest 488 pont. A
leggyengébb eredmény 443,a legjobb 553 képességpontos. Az első szint alatt a tanulók 8,3 %-a, az
első szinten a tanulók 16,7%-a, második szinten 66,7%-a és a harmadik szinten 8,3%-avan , a
negyedik szinten nincs tanuló.
A tavalyi évet (611) leszámítva, az utóbbi évekhez képest iskolánk eredménye (484) nem
változott jelentősen .
Intézkedések:
A kompetencia mérés eredményei alapján megerősíteni kívánjuk a tanórai differenciált
oktatást, a magyar és matematika tantárgyi felzárkóztató foglalkozások megszervezésével
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segíteni kívánjuk a gyengén teljesítőket, szorgalmazzuk ezen tanulók számára a napközis
foglalkozásokon való részvételt.
A szülők összességében elégedettek az intézmény működésével, reményüket fejezik ki, hogy a
szakmai célkitűzések és az intézmény működése fokozatosan közeledik egymáshoz.
Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:
Szülői szervezet:

2009. 06. 25.
2009. 06. 24.

Következő értékelés
A következő értékelés dátuma:

2010.

IMIP beszámoló 2009.
Paragvári Utcai Általános Iskola IMIP beszámolója a 2008/2009-es tanévről
Minőségbiztosítás – év végi beszámoló –
2008-2009.tanév minőségfejlesztési munka fő csomópontjai:
1. Pedagógusértékelési rendszer törvényi változásokhoz igazítása ( minősítési rendszer)
2. A lejáró IMIP átdolgozása, megújítása
3. Éves IMIP értékelés
Minőségirányítási program végrehajtásának értékelése
I. Minőségi célok teljesülésének értékelése
A minőségirányítási programban az aktuális időszakra vonatkozó feladatokat a törvényi előírásoknak
megfelelően elvégeztük. Az IMIP értékelését a szülői szervezet és a nevelőtestület végezte.
A szülői szervezet osztályonkénti képviselői egy értékelő lapon, amely tartalmazta a program idei
évre vonatkozó céljait, az elvárt eredményt, a megvalósultság mértékét. Ezen adatok birtokában
nyilváníthatták ki elégedettségüket, illetve elégedetlenségüket, tehették meg javaslataikat. A
visszajuttatott értékelő lapokat az iskolai SZM vezető összesítette és megírta a szülői szervezet
összegző értékelését.
A nevelőtestület tagjai munkaközösségenként a szülőkéhez hasonló értékelési lapon összegezték
véleményüket, majd a program összegző értékelésének meghallgatása után fogadták el a
beszámolót, illetve éltek a kiegészítés lehetőségével.
Értékelésünk során a tavalyi évhez hasonlóan a következő területek időarányos teljesítettségét
vizsgáltuk:
• ÖMIP célok megvalósulása
• IMIP célok megvalósulása
• Intézményi folyamatok szabályozottsága
Mindegyik terület esetében a célok és az intézményi működés összevetését is megtettük.
ÖMIP célok megvalósulása

-

Általános elvárásokból megfogalmazott időarányos céljaink teljesülése
Cél: Nyelvi tagozaton kimeneti mérési program kidolgozása
Sikerkritérium: Legyen kipróbált mérési program.
A program a tanév végére elkészült. Kipróbálása, és a tapasztalatok levonása a tavalyi évben
megtörtént, Az idei tanévben a mérés zökkenőmentesen megtörtént.
Cél: Informatika oktatás hatékonyságának növelése
Sikerkritérium: Kimeneti mérési rendszer megléte, kipróbálása
Iskolánkban meghirdetett ECDL tanfolyamra jelentkezett tanulók közül valamennyien ECDL
START vizsga bizonyítvánnyal fejezték be a 8. osztályt. Az idei tanévben bekapcsolódott 12
hetedikes tanuló 2 modulból sikeres vizsgát tett.
Sikerkritérium: Az informatika oktatás során szerzett ismeretek támogassák más tantárgyak
tanulási-tanítási folyamatát.
Az iskolai beszerzések eredményeként informatika órán, szakórákon minden tanuló külön
számítógépen tud dolgozni, a számítógép parkot további 12 géppel bővítettük.
Cél: Legyen mérési- értékelési- önértékelési rendszer az iskolában.
Sikerkritérium: Kidolgozott mérési-, értékelési rendszer megléte.
Mérési rendszerünk már több éve eredményesen működik. Második éve a tantárgyi mérések
helyett komplex mérések bevezetésével igyekszünk reálisabb képet kapni a tanulók
képességeiről és tudásáról. A pedagógusértékelés kipróbálása a tavalyi tanévben megtörtént.
Az idei tanévben ennek tapasztalata alapján végeztük munkánkat. Tekintettel arra, hogy a
törvényi változások miatt a pedagógus értékelési rendszert módosítani kellett, a következő
tanév ismét a kipróbálás éve lesz.

-

Intézménytípusra megfogalmazott időarányos célok teljesülésének eredményei
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IMIP beszámoló 2009.
Cél: Eredményes pályairányítási tevékenység.
Sikerkritériumok. Elkészült a pályaorientációs programunk.
Megtörtént a szülők tájékoztatása.
Szülői értekezletet tartottunk középiskolai igazgatók és 7-8. osztályos
gyerekek szüleinek részvételével
A középiskolai visszajelzéseket megkaptuk, azokat feldolgoztuk, az iskola
honlapján nyilvánosságra hoztuk..
Nyolcadik osztályt befejező tanulóink 2008/2009. tanévi továbbtanulási mutatói a következők:
Iskolatípus
2007/2008
2007/2008
2008/2009
2008/2009
összesen
arányai
összesen
arányai
Gimnázium
Szakközépiskola
Szakképző iskola
Nem tanul tovább

42
43
7
0

45,65%
46.74%
7,61%
0

Érettségit adó középiskolába tanul tovább: 91fő

53
38
9
0

53%
38%
9%
0

91%

Cél: Káros szenvedélyek megelőzése, egészséges életmódra nevelés.
A tanév során kitűzött célokat és azok megvalósítását, megvalósulását az egészségnevelési
program tartalmazza. A tervezett programokon felül 7 osztályunk nevezett a „Füstmentes
osztály” programra. Egy osztály (8.c) egész napos 5000 forintot nyert munkájával.

-

Iskolánkra megfogalmazott időarányos célok teljesülésének eredményei

Cél: Őrizze meg az iskola az országos és megyei tantárgyi és kompetencia mérésekben
elfoglalt helyét.
Sikerkritérium: Mérések eredménye nem haladhatja meg a 10%-os csökkenést
Az országos mérés teljesítménypont változása megfelel a kitűzött kritériumnak.
6. osztály
8. osztály
magya
magya
matek
r
matek
r
Bolyai
617 19.
613
22.
602 52.
588
56.
Reguly
555 79.
582
99.
577 56.
485
694.
Paragvári
544 164.
577
89.
538 247.
549
187.
6. magyar
Bolyai
613
Reguly
582
Paragvári
577

6. matek
Derkovits
444
Gothárd
536
Paragvári
544

8. magyar
Bolyai
588
Paragvári
549
Brenner
542

8. matek
Bolyai
602
Reguly
577
Paragvári
538

Cél: Őrizzük meg tehetséggondozó tevékenységünk színvonalát.
Sikerkritérium: Évente legalább három, a feltételeknek megfelelő tantárgyi versenyben jusson
országos döntőbe tanítványunk.
A szakmai munka színvonalát igazolja a tanulmányi versenyeken való helytállás.
-Tanulmányi versenyeken 17 megyei első 9 második és 12 harmadik helyezést
szereztünk. Országos döntőben 37(34) tanuló 55 (45) versenyen képviselte megyénket
és iskolánkat kimagasló eredményességgel
Az idei tanévben Polgármester Úr által országos tanulmányi versenyen 1-5. helyezést elért
tanulóknak kiadott 45(38) elismerés közül 24(21)-et iskolánk tanulói kaptak.
–
zárójelben a tavalyi adat Cél: Pályázati tevékenységünk magasabb szintű intézményi működést tegyen lehetővé.
Sikerkritérium: Éves pályázatok száma legalább 5 legyen.
2008-2009-es tanév benyújtott pályázatainak száma: 15
Nyertes pályázatok száma:13
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IMIP beszámoló 2009.
Céljaink összhangban voltak, vannak az intézményi működéssel, teljesülésük nagyon pozitívan
befolyásolta, befolyásolja a működés hatékonyságát.
II. Minőségfejlesztési rendszer értékelése a működési folyamatok alapján
-

-

-

-

Vezetés törvényes működés
Az információs rendszer javítása a vezetés szintjén elkezdődött az informatikai eszközök
elérhetőségével, közös használatával.
Tervezés
Munkatervek elkészítésére kész szabályzataink vannak, melyek alapján évente készülnek az
operatív tervezés dokumentumok.
A szakmai munkatervek terén a nem szakrendszerű oktatással kapcsolatos munkatervek
megírása volt az új feladat.
Ellenőrzés
Cél: A törvényi előírásoknak, belső szabályzóknak megfelelő működés vizsgálata
A) Külső ellenőrzés
Az önkormányzat által előírt törvényességi ellenőrzés az idei tanévben nem volt
intézményünkben.
B) Belső ellenőrzés terve
Az intézményi beszámoló részét képezi.
Értékelés
Külső értékelés nem volt az elmúlt tanév során intézményünkben.
Belső értékelés
A tanulói értékelés szabályozott folyamat, melyet a pedagógiai program tartalmaz. Értékelő
munkánkat ennek alapján végezzük.
A pedagógusok munkájának értékelési rendszerét átdolgoztuk, kipróbálása a következő
tanévben kezdődik.
Mérés
Belső mérési rendszerünk alapja a pedagógiai program, az intézmény éves munkaterve.
Alsó- és felső tagozaton is az összevetés alapja az évfolyamokon egységesen megírt
témazáró dolgozatok eredménye, illetve az iskolavezetés által, szakértők bevonásával
összeállított és lebonyolított mérések.
Mindezek mellett alsó tagozaton a következő mérések voltak:
• 1. osztály –hangos olvasás
• 2. osztály –tagozatra besorolás, kivétel a zeneis osztály
Területei: komplex képességmérés
• 4. osztály - komplex természetismeret
Felső tagozaton lezajlott mérések
• 5. és 7. osztály – komplex természetismeret
• 6. osztály induktív gondolkodás mérése
Kompetenciamérés 4. 6. 8. osztályokban.

A minőségirányítási rendszer megújítása, átdolgozása megtörtént.
Szombathely, 2009. június
Kőváriné Fekete Marietta
igazgató
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A szülői közösség értékelésének összegzése.
A szülői közösség az iskola minőségi munkájának legfontosabb pozitívumait az alábbiakban jelölték meg:
1. Nevelő-oktató munka magas színvonala
2. Művészeti oktatás – zene, kézműves, tánc – magas színvonala
3. A tanulmányi versenyekre történő szakszerű alapos felkészítő munka és kiemelkedő versenyeredmények
4. Emelt szintű oktatás magas színvonala
5. Pedagógusok szakmai felkészültsége
6. Szülői kapcsolattartás és tájékoztatás
7. Jó továbbtanulási mutatók, kompetencia mérések jó eredménye
8. Tanórán kívüli tevékenységek színessége, szakköri választék
9. Hazaszeretetre nevelés
A minőségi munka további javításának lehetőségét a következő területeken javasolták:
1. Tárgyi feltételek bővítése, eszközök, udvar, termek, mosdók felszereltségének javítása, technika tantárgy gyakorlatiasabb oktatásához feltételek
megteremtése
2. Zeneis nyelvi órák emelése, nyelvválasztás lehetőségének bővítése
3. Pályázati lehetőségek jobb kihasználása
4. Összevont napközis csoportok megszüntetése, tanórai csoportbontások növelése
5. Táborozási lehetőségek, egészséges életmódra nevelő programok bővítése, biológia oktatáshoz terepgyakorlat lehetőségének megteremtése
6. Internet használat bővítése szaktantárgyak oktatásában
Nevelőtestületi értékelés összegzése.
A nevelőtestület tagjai az iskola minőségi munkájának legfontosabb pozitívumait az alábbiakban jelölték meg:
1. Személyiségközpontú oktatás, képességfejlesztés.
2. Eredményesen működő kapcsolat a családi házzal és a társintézményekkel.
3. Magas színvonalú szakmai munka, melyet a versenyeredmények, az eredményes középiskolai felvételik, a tagozatok kiemelkedő minőségi munkája, az
eredményes beiskolázás, a munkaközösségek közötti szakmai együttműködés, a szakmai innovációk segítenek elő, illetve jeleznek.
4. Iskolai rendezvények magas színvonala
A minőségi munka további javításának lehetőségét a következő területeken javasolták:
7.
8.
9.
10.

A tagozatok színvonalának megőrzése, az angol tagozat bővítése.
Tárgyi feltételek javítása – korszerű oktatási eszközök beszerzése, sportudvar kialakítása.
Óraszám biztosítása a felzárkóztatásra is.
Egységes pedagógiai elvárások; konfliktuskezelésre, problémás nevelési helyzetek kezelésére továbbképzések biztosítása.
11. Iskolán belüli kommunikáció javítása.
12. Különböző műveltségi területek munkájának egyenlő elismerése.
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REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA
A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ( 2008/2009-ES TANÉV )
Készítették: az intézményi támogató szervezet tagjai
Véleményezte:
Nevelőtestület (2009. június 24.)
Iskolaszék (2009. június 23.)
Szülők Közössége (2009. június 23.)
Diákönkormányzat (2009. június 23.)
TARTALOM
A minőségpolitikai célok érvényesülése
I. 1. A fenntartó minőségirányítási programjának általános elvárásaiból
adódó intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése
I. 2. A fenntartó minőségirányítási programjának intézménytípusra
vonatkozó elvárásaiból adódó intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése
I. 3. A fenntartó minőségirányítási programjának az intézményre vonatkozó
elvárásaiból adódó intézményi célok és feladatok megvalósításának
értékelése
I.4. Az intézmény minőségirányítási programjában megfogalmazott egyéb
intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése
Az intézményi minőségfejlesztési rendszer
II. 1. Az intézmény működésének folyamata:
- a vezetési,
- tervezési,
- ellenőrzési,
- mérési – értékelési feladatok végrehajtása.
II. 2. A minőségfejlesztési munkába való bevonás, elkötelezettség mértéke
II. 3. A kiépített minőségfejlesztési rendszer(COMENIUS I.Partnerközpontú
működés) tapasztalatai a 2008/2009-es tanévben
A minőségpolitikai célok érvényesülése
I. 1. A fenntartó minőségirányítási programjának általános elvárásaiból
adódó intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése
A „Nevelési – oktatási intézményekre vonatkozó általános elvárások”-nak való jó színvonalon való
megfelelésre törekedett intézményünk e tanévben is a törvényességi, gazdálkodási,
tanügyigazgatási feladatainak megvalósítása során.
I. 2. A fenntartó minőségirányítási programjának intézménytípusra vonatkozó elvárásaiból adódó intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése
A differenciált képesség-készségfejlesztés további lehetőségekkel bővült, mivel az 5. évfolyamon – a 120 órás továbbképzést elvégzett kollégákra építve – bevezettük a nem
szakrendszerű oktatást. Így új és újra felfedezett munkaformákkal gazdagították saját tanítási
gyakorlatukat és a tantestület többi tagjának módszertani eszköztárát a kompetencia alapú
oktatásban.

A nyolcadik évfolyamosok a pályaorientációs program alapján készültek a továbbtanulásra, a Pályaválasztási Kiállításon való részvételünk és a további tájékozódásra való mozgósítás
hagyományosan megtörtént. A munkát összefogó pályaválasztási felelős tevékenységét segítette
a tanév közben több alkalommal szervezett városi szintű tájékoztatás. E tanévben is lehetőségünk
volt az érettségit adó, felvételit tartó intézményekben továbbtanulni szándékozók részére felkészítő,
tehetséggondozó foglalkozást tartani magyar nyelv és irodalom valamint matematika tantárgyból.
Az egészségnevelésen belül a szenvedélybetegségek megelőzésére tovább folytatjuk
életvezetési ismeretek és készségek programunkat, az osztályfőnökök munkájukat az intézményi
védőnővel sikeresen hangolják össze.
Az ifjúságvédelmi felelős segítségével kiemelt figyelmet fordítunk a rászoruló tanulókra. A
következő tanévben kipróbált, egyetemi fejlesztésű érzelmi intelligencia-mérést építünk be a teljes
körű intézményértékelés folyamatába.
Az országos kompetenciamérés eredményeit –, 4. évfolyamos mérőlapok esetében is
elemeztük. Ugyanígy elemeztük a 6. és 8. évfolyam eredményeit a közzétett országos jelentés
adatainak alapján mind az intézményre mind a tanulókra vonatkozóan. A 6. osztályban és az egyik
8. osztályban elért eredményünk mindkét területen kiemelkedő, a másik 8. osztályban is megfelelő
a tanulói háttér ismeretében.
I. 3. A fenntartó minőségirányítási programjának az intézményre vonatkozó
elvárásaiból adódó intézményi célok és feladatok megvalósításának értékelése
- A COMENIUS I. Partnerközpontú működést biztosító minőségfejlesztési rendszer működésének személyi-tárgyi feltételeit továbbra is biztosítja a minőségfejlesztés iránt elkötelezett iskolavezetés.
Intézményi minőségirányítási programunk 4 évente ír elő teljes körű önértékelést, azonban a törvényi
változások és a jövő tanévben esedékes fenntartói ellenőrzés valamint a vezetői ciklus lejárta miatt a
nevelőtestület - a Támogató Szervezet javaslatára – mindezt összehangolandó, a következő évben is
elvégzi a teljes körű önértékelést. Eredményét az előző és a várható ellenőrzés megállapításaival
összevetjük.
- A magyar nyelvi oktatás névadónkhoz is fűződő hagyományát a fel-adatmeghatározás szerint
végeztük. A Reguly Anyanyelvi Hét sikeresen zajlott iskolánkban. Hat intézmény
részvételével rendeztük meg a fenntartó és a Vas M. Közoktatási Közalapítvány pályázatán
nyert támogatásból az 1982 óta zajló iskolák közötti versenyünket.
- PR – tevékenységünk javult, azonban a médiumok az előre megbeszéltek alapján megkapott
anyagokkal meglehetősen esetlegesen bánnak. Ezért a személyi kapcsolatok további
elmélyítésére van szükség.
- A német nemzetiségi oktatás könyvtári feltételeit e tanévben is pályázati forrásokból és
adományozásból tudtuk fejleszteni.
- A tanévben a német nemzetiségi oktatás hagyományőrző (Szent Márton nap, mécsesúsztatás, Adventi ünnepkör, Tavaszköszöntő, nyílt tanítási napok, nemzetiségi kirándulások és
rendezvények stb.) tevékenységét a tervezettek magas színvonalú megvalósításával
teljesítette.
- A most befejezett tanévben megtartottuk sikeres tanórán kívüli tevékenységeinket,
szakköreinket, sőt, sikerült a tanulmányi versenyekre, a továbbtanulásra és a rendezvények
még színvonalasabb megvalósítására is sikerült tanórán kívüli formákat biztosítani a HPP-ban
foglaltaknak megfelelően a fejlesztő foglalkozások fenntartása mellett. A helyezések tükrében
sikeresen keressük a tehetséggondozás további terepeit, az intézmények, települések által
szervezett versenyeken való részvételt segítjük, az OKM által szervezett versenyeken is
eredményesen vettünk részt.
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- Iskolánk az ÖMIP-ben és saját pedagógiai programjában is megfogalmazott, egészséges
életmódra és környezettudatos magatartásra való nevelés keretében folytatja az
osztályfőnöki tevékenységbe épített életvezetési és drogprevenciós programját, eredményesen,
szervezte meg e tanévben is az erdei iskolát. A tanulók a programokért felelős nevelők és
szüleik segítségével környezetfejlesztő tevékenységet végeznek az intézmény környezetének
szépítéséért.
I. 4. Az intézmény minőségirányítási programjában megfogalmazott további
minőségcélok érvényesülésének értékelése
- A multikulturalitás jegyében tervezett program bevezetése iránti kérelmünket
e tanév végén nyújtjuk be a fenntartónak.
- Az intézmény működésének értékeként megfogalmazott családiasság iskolánknak
továbbra is a használók által elismert értéke.
- A tanórán kívüli tevékenységformák jól szolgálták a tanulók szabadidejének
hasznos eltöltését és személyiségük fejlődését.
- Az intézmény működését kapcsolatrendszerének fejlesztése és ápolása jellemzi.
I.

Az intézményi minőségfejlesztési rendszer

II. 1. Az intézmény működésének folyamata
A minőségcélok megvalósításának és az elsődleges vezetési és tervezési céloknak a dokumentuma – a
vonatkozó felsőbb és helyi jogszabályok és intézményi szabályzatok figyelembe vételével készült
munkaterv és az éves beszámoló (intézményi és a minőségirányítási program teljesüléséről szóló).
A tervezés továbbra is a szakmai munkaközösségekre ruházott jogok és felelősségek önálló
alkalmazásának elvén alapszik: a tanév végén készült szakmai munkaközösségi beszámolók képezik a
következő tanév tervezőmunkájának gerincét. A tervezésben való részvétel, a bevonás így nagy mértékű.
A szakértői javaslatnak megfelelően készül az intézményi szintű, határidőket és felelősöket is megnevező
időterv.
Az intézményi minőségirányítási programban, SZMSZ-ben illetve a vonatkozó tanévre az intézményi
munkatervben ezek alapján megfogalmazott ellenőrzési terv részben teljesült. Az intézményi (mérési
tervünkben tervezett munkaközösségi-vezetői diagnosztikus mérések elemzése megtörtént az éves
beszámolókban, az időszakos intézményi átfogó szummatív értékelések (félév, tanév vége) megtörténtek.
Megtörtént a pedagógusok teljesítményértékelésének a jogszabályi változásokhoz igazítása.
A felső tagozaton tovább kell folytatni a mérési tervek jobb összehangolására, a tanulók
egyenletes terhelésére törekvő egyeztető munkát az iskolavezetés-munkaközösségek-tanári
munka között.
A minőségfejlesztő csoport javaslatát a tanulók szaktárgyi és neveltségi szint mérésén kívül az
érzelmi intelligencia mérésére vonatkozóan a nevelőtestület a jövő tanévre elfogadta.
Az előrelátó tervezésnek és az érintett nevelők felkészülésének köszönhetően a nem szakrendszerű
oktatás bevezetésére teljes mértékben felkészültünk. A kezdő év tapasztalatait elemezzük.
Az intézményben a FEUVE – módszert alkalmazzuk. gazdasági és technikai tevékenység ellenőrzése
és értékelése terén.
II.2. A kiépített minőségfejlesztő rendszer (COMENIUS I. Partnerközpontú működés) tapasztalatai a
2008/2009-es tanévben
II.2.1. A minőségfejlesztő munkát e tanévben segítette a megalakult intézményközi minőségirányítási
munkaközösségben szerzett sok tapasztalat.
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II.2.2. A minőségfejlesztő munkában való részvétel nem korlátozódik a csoport által megfogalmazottak
végrehajtására, áthatja a munkaközösségek működését és keresztirányú kapcsolataikat is.
II. 2.3. Az e tanévben elfogadott és fokozatosan bevezetett pedagógus teljesítményértékelési rendszer –
különös tekintettel a mérőeszközök kipróbálására, az eredmények értékelésére a már meglévő értékelési
elvek számszerűsítése tekintetében nagy várakozást keltett, eredményességét csak ezután tudjuk
megítélni.
Szombathely, 2009. június 23.
Dr. Varga Zoltánné
a támogató szervezet vezetője

A Reguly Antal Általános Iskola – Reguly Antal Grundschule Iskolaszékén, a Szülők Közösségének
és az intézmény Diákönkormányzatának
e g y ü t t e s v él e m é n y e
az intézmény minőségirányítási programjának teljesüléséről
A véleményalkotásra jogosult testületek megismerték a Reguly Antal Általános Iskola – Reguly Antal
Grundschule minőségirányítási programja teljesüléséről szóló beszámolót az idei, 2008/2009-es tanévre
vonatkozóan.
Megállapítottuk, hogy az iskola a fenntartói minőségirányítási programban az általánosan kitűzött célokat,
az intézménytípusra kitűzött és az iskolára vonatkozó minőségcélokat megvalósította, ezt a teljesülésről
készített beszámolóban jól rögzítette.
Az egyéb, az intézményben vállalt minőségcélok is teljesültek. Az intézmény felkészült a következő
tanévben esedékes törvényességi és szakmai ellenőrzésre. Minőségirányítási programja vonatkozásában
megtudtuk, hogy 4 évenkénti teljes körű önértékelést – amely az elmúlt évben zajlott – össze kívánják
hangolni a fenntartói ellenőrzéssel, tehát jövőre megismétlik. Ezzel a véleményalkotásra jogosult
testületek egyetértettek.
A minőségirányítási beszámolóban foglaltakkal a véleményalkotásra jogosult testületek egyetértettek, azt
elfogadták.
Szombathely, 2009. június 26.
Az iskolaszék nevében

A szülők közössége nevében

A DÖK nevében
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VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI Minőségügyi beszámoló 2008/2009. tanév
Az ÖMIP (önkormányzati minőségirányítási program) intézményre vonatkozó elvárásai, céljai, feladatai
No
elvárás
cél
megvalósulás
A kognitív, interperszonális és Legyen az intézménynek
1. évfolyamon a diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer működtetése, az
szociális
képességek
és mérési rendszere!
eredmények elemzése
készségek
fejlesztési Legyen az intézménynek
2. évfolyamban a figyelem-emlékezet vizsgálat, 3. évfolyamban a neveltségi szint
szintjének
_
mérési méréseken alapuló fejlesztő
vizsgálat 4. évfolyamban a társas kapcsolatok vizsgálata, 5. évfolyamban
rendszeren
alapuló
– programja!
szociometria,4. 6. és 8. évfolyamban az országos kompetencia-mérés,.7.
fokozatos emelése
évfolyamban a neveltségi szint vizsgálat és annak elemzése történt.
Az országos mérés eredményeit az érintett munkaközösségek elemezték, átfogó
értékelés és konzultáció történt kijelölve a fejlesztés irányát. Örömmel tapasztaltuk,
hogy a következetes oktató munkánk megtérült, hiszen minden területen az
országos átlag felett teljesítettünk.
A SNI tanulóknál diagnózisra épülő egyéni fejlesztési program alapján folyt a
1.
fejlesztés gyógypedagógusi szakmai konzultációval. A tanulási nehézséggel küzdő
tanulók egyéni fejlesztése a szakmai elvárásoknak megfelelően berendezett
fejlesztő teremben, fejlesztőpedagógusok vezetésével történt, egyéni fejlesztési
terv alapján.
Az imip mérési rendszer részét képező vizsgálatot elvégeztük, elemeztük.
Logopédia terápiára 2008/2009. tanévben 11 gyermek fejlesztése történt. 9 fő
részleges pöszeség, 1 fő grafomotoros zavar, 1 fő pedig beszédészlelési
elmaradás miatt. Év végére a gyermekek értékelése megtörtént. Két gyermek
további fejlesztése szükséges a következő tanévben.
Az iskolában hetente 6 óra foglalkozást tartott a szakember.. A nem tünetmentes
gyermekekkel jövőre is foglalkozik.
Az
egyéni
képességek Legyen az intézménynek
Humán és reál értékelési eszköztár bővítése folyamatosan történik. Alsó
felismerése, és minden egyes eszköztára (orthotékája) az
tagozatban egyéni gyűjtő- és értékelő mappával rendelkezik minden tanuló, mely
gyermek
adottságától
és egyéni képességek
segítségével összehasonlíthatóvá válik a tanulói teljesítmény, megragadható a
lehetőségétől
függő, felismerésére!
fejlődés üteme.
önmagához
viszonyított Legyen az intézménynek az
A differenciáló pedagógia módszertanának ismerete és alkalmazása biztosítja az
folyamatos fejlesztése
egyéni sajátosságokat
egyéni sajátosságok figyelembe vételét. Heti 1-1 órában minden szaktanító
2.
figyelembe vevő differenciált
kiscsoportos felzárkóztatást végzett.
fejlesztő programja!
Az „Élet iskolája” program differenciált tanulás-szervezést segítő módszertanát
minden osztályfőnök és munkaközösség-vezető 30 órás tréningen elsajátította, a
mindennapi szaktárgyi módszertanába beépítette. (4-8. évf.) Ezt bizonyították az
elkészült projektterv megvalósulások, a „nyílt hetek” 4. és 5. évfolyamon, valamint a
vezetői és a munka-közösségvezetői óralátogatások, bemutató foglalkozások,
vizsgatanításokra való felkészítések.
3. Az eltérő ütemben fejlődő Legyen az intézménynek
A számítógépes matematika és anyanyelvi program is segítette az egyéni haladási
tanulók képességeinek egyéni felzárkóztató programja!
tempóhoz igazodást. Az 1.-3. évfolyamban működő Montessori pedagógia
fejlesztéséről történő fokozott Legyen az intézménynek
kiemelten működtette az egyéni képességekhez igazodó pedagógiai gondoskodást.
gondoskodás
tehetséggondozó programja!
A tehetséggondozó program a városi, megyei, területi és országos versenyekre
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4.

5.

6.

Természetes
és
épített
környezetünk megismerésére,
alakítására
és
védelmére
vonatkozó igény kialakítása,
az öntevékenység fejlesztése,
belső
késztetés
szintjére
emelése

Az iskolaotthonos szervezeti
forma emocionális és
intellektuálisan biztonságot
adó környezetének fejlesztése

Tanórán kívüli programok
színesítése, a diákok
öntevékenységének növelése

7.

Gyermek- és
ifjúságvédelemmel összefüggő
pedagógiai tevékenységek
összehangolt fejlesztése

8.

Az intézményen belüli
információáramlás
csatornáinak ismerete,
kiszámíthatósága

Legyen az intézményben a
természetes és épített
környezet megismerésére,
alakítására és védelmére
egységes koncepció!

Rendelkezzen az iskola az
iskolaotthonos szervezeti
forma optimális személyi
feltételeivel!
Csökkenjen a tanulói
túlterheltség!
Készüljön el az iskolában a
tanórán kívüli programok éves
tervezésének szabályozása!

Legyenek az iskolában a
gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenységek szabályozva!

Legyen az intézménynek
belső információs rendszere!
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felkészítést szolgálta. A felső tagozatban működő un. Nívócsoportos
tanulásszervezés, valamint a nem szakrendszerű oktatás 5. évfolyamon, biztosítja
mind a felzárkóztatást, mind a tehetséggondozást. Alsó és felső tagozaton nyílt
órák keretében történt a módszertani tapasztalatszerzés és átadás, kiemelten a
differenciálást szolgáló módszerek bemutatásával.
A tanulói ügyeleti rendszer biztosította a nyugodt, biztonságos iskolai életet. „A
tiszta, rendes osztály” elnevezésű iskolai verseny az osztályok esztétikai
színvonalát emelte. Az udvari rend érdekében védnökségi rendszer működött. Az
aula kulturális színvonalát képzőművészeti kiállítás emelte. Az Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tanulói és tanárai igényes alkotásokkal tette
hangulatossá az aulát, valamint az összekötő folyosóhoz vezető lépcsőlejárót.
Minden alsós osztály fényképes, tablószerű bemutatót készített, mely az aulát
díszítette. A Kikelet megyei verseny, az évfolyamszintű találkozók szakmai
programjai, a családi hétvégék hozzájárultak a környezeti nevelési feladatok
megvalósításához. Környezetnevelési program
Az órarend- és tantárgyfelosztás igazodott a törvényi előírásokhoz, a tanulói
túlterhelést megakadályozták. A szülők aláírásukkal fejezték az igényt gyermekeik
un. választható foglalkozáson való részvételéről. Az osztályfőnökök figyelmet
fordítottak a délelőtti és a délutáni tanítási órák és a tanórán kívüli tevékenységek
arányainak betartására.
Megvalósult a tanulói érdeklődésnek megfelelő képzési területeken való részvétel.
A hittanoktatás illeszkedett a tanórák rendjéhez.
A tanórán kívüli programok a pedagógiai céljaink megvalósítását szolgálták. Az
éves iskolai munkaterv, munkaközösségi munkatervek, az osztályfőnöki és a
nevesített szabadfoglalkozások munkaterve alapján szerveztük programjainkat.
Munkaközösségenként összesítve a tanórán kívüli programokat, a pedagógusok
teljesítményértékelését képező önértékelő adatlapok tartalmazzák, melyek
munkaközösségi szinten összegezésre kerültek és beépültek a munkaközösségvezetők tanévet értékelő beszámolóiba. (lásd. imip. Pedagógus értékelési
adatlapok)
Kidolgozásra került a gyermek- és ifjúságvédelmi rendszer belső ellenőrzésének
terve. Az éves munkaterv alapján tevékenykedett az GYIV-felelős, a végzett
munkáról elkészítette az éves beszámolóját. Kiemelt figyelmet fordítottunk az
esélyegyenlőségi tervben megfogalmazottak megvalósításának. A módosított
alapító okirat alapján pályáztunk az integrációs pedagógiai rendszer bevezetésére,
s így a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megsegítésére. Az ifjúságvédelmi
tevékenység az imip-ben meghatározottaknak megfelelően történt.
Az információáramlás a SZMSZ-ben és a mínőségirányítási programban
szabályozottak alapján történik. Ennek módja: szóbeli tájékoztatás, (kibővített
vezetőségi, munkaközösségi foglalkozások, nevelőtestületi értekezletek,
iskolarádió) írásbeli tájékoztatás, (faliújság, körözvények, ig.-h- feladat rögzítők,)

Az ÖMIP (önkormányzati minőségirányítási program) általános iskolákra vonatkozó elvárásai, céljai, feladatai.
No

elvárás

1.

Differenciált felkészítési forma
bővítése az eredményesség
érdekében

2.

Pályairányítási tevékenység
javítása

3.

Káros szenvedélyek
megelőzése, egészséges
életmódra, családi életre
nevelés

4.

Nyári napközis táborok
szervezése a rászorulók
részére

cél
Legyen az intézménynek az
egyéni sajátosságokat
figyelembe vevő differenciált
fejlesztő programja!
Működjön az iskolában
pályaorientációs rendszer!
Készüljön az iskolában
szabályozás a biztonságos
működésre!
Legyen tájékoztatási rendszer
a szülők felé!

megvalósulás
A differenciált fejlesztő programok az éves tantárgyi mikro-tervekben kerültek
tervezésre.
A differenciált fejlesztő program szerinti működés megvalósulását az igazgató, az
igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők óralátogatásai igazolják. A
bemutató órák és a nyílt hetek szakmai konzultációjának is kiemelt területe volt.
A pályaorientációs rendszer működtetése, szülők, tanulók tájékoztatása a
pályaválasztási felelős, valamint az érintett osztályfőnökök feladatkörében
megvalósult. Az iskola vezetősége a középiskolai igazgatók és a szülők
részvételével fórumot szervezett.
A pedagógiai program részét képező egészségnevelési program időarányos
megvalósítása, a DADA program működtetése, az „Élet iskolája” program
működése 3-8. évfolyamig osztályfőnöki órák keretében, az iskolai védőnő
tanácsadásai, konzultációi, a témában kompetens előadók meghívása a prevenciót
szolgálta.
A szülők tájékoztatása szülőértekezlet keretében, írásos dokumentum kiosztásával
és az iskolai honlap folyamatos frissítésével, valamint személyes kapcsolattartással
a SZM szülőkön keresztül történt. A nyári napközis tábori igényeket felmértük, a
szülőket tájékoztattuk. Szerveztük a Balatonberényi üdülőtábort, a képzőművészeti
és a környezeti nevelési tábort.

Az intézményünk minőségi céljai
cél

1.

2.

3.

Az iskola a beiskolázási adatai
alapján a város oktatási
intézményei között a felső
30%-ban legyen benne!
A végzős diákok 80%-a a
választott iskolában folytassa
tanulmányait!
A partneri
elégedettségmérésben az
elégedettség átlagosan
mutasson 65%-os
elégedettséget!

feladat

Megvalósulás
beiskolázás szabályozása
Az önkormányzati intézkedési terv iskolánkra vonatkozó részét teljesítettük mind az
beiskolázási adatok mérése, osztályok számában, mind a létszámadatokban. Az idei tanév beiskolázási városi
elemzése
statisztikája bizonyítja, hogy a célunk megvalósult. Ennek érdekében
együttműködtünk az óvodákkal, nyílt napot, bemutató foglalkozásokat, ovis
versenyeket (foci, ének) szerveztünk és széleskörű piár-tevékenységet folytattunk.
pályaorientációs rendszer
A továbbtanulási adatok is a céljaink megvalósulását igazolják. Tanulóink 84 %-a
kidolgozása
gimnáziumba és szakközépiskolába nyert felvételt. Az igényeknek megfelelően
továbbtanulási adatok
széles körű tájékoztató munkával, (nyílt napok, FIT-es foglalkozások, képzési
mérése, elemzése
vásár, igazgatói ankét, üzemlátogatás), az érdeklődési körök kiszélesítésével
segítettük a cél megvalósulását.
partneri igény- és
A partneri igény- és elégedettségmérés széleskörű felmérése megtörtént az előző
elégedettségmérés
tanévben a tanulók, szülők és alkalmazottak, valamint a közvetett partnerek (Okt.
szabályozása
Oszt. Alpolgármester, Okt. Biz. Elnöke, tagok, óvodavezetők) körében. Az adatok
a befogadott partneri
feldolgozásra és elemzésre kerültek.. A tapasztalatokra építve és a célok
igények dokumentálása
megvalósítását figyelembe véve terveztük meg az idei év feladatait, melyet
teljesítettünk.
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ÖSSZEGZÉS
A VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2008/2009.
TANÉVBEN VÉGZETT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁRÓL
A szülői szervezet a Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009-re
tervezett minőségirányítási célkitűzéseivel és feladat megjelölésével a tanév elején egyetértett.
A 2008/2009-es tanév minőségirányítási beszámolója helyesen tartalmazza és tükrözi a vállalt célok, feladatok
megvalósulását, ezért a szülői szervezet a beszámolót elfogadja.
A szülők nevében köszönjük az iskola nevelőtestületének pozitív törekvéseit, a gyerekek fejlődését szolgáló
intézkedéseket, a minőségi munkát.
A szülői munkaközösség nevében Keresztényi Katalin elnök.
Szombathely, 2009. június
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BESZÁMOLÓ A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK
TELJESÍTÉSÉRŐL
2008/2009.
A minőség azt jelenti, hogy…
„Tiszteljük az EMBERT
szeretjük az ÉLETET,
akarjuk a TUDÁST,
igényeljük a SZABADSÁGOT.”
Iskolánk tevékenysége során folyamatosan biztosítja a szakmai célkitűzések és működési rendjének
egymáshoz közelítését, a tanulók, a szülő, a pedagógusok, valamint a fenntartó, továbbá a társadalom
igényeinek kielégítése céljából.
Minőségpolitikai céljaink, feladataink végrehajtása során az iskola működését és a nevelő, oktató munkát
biztosító folyamatainkat a megbízhatóság, és az áttekinthetőség jegyében, a törvényes és hatékony működés
érdekében szerveztük.
Szervezeti kultúránkkal és a folyamatos fejlesztéssel kívántuk biztosítani azt, hogy megfelelően tudjunk
reagálni a változó körülményekre, partnereink igényeire.
A fenntartó minőségirányítási programjának az iskolánkra meghatározott céljait és rendjét három csoportba
soroltuk:
MINŐSÉGI CÉLOK ÉRTÉKELÉSE
1. Az országos szintű méréseken az intézmény tanulói az átlag felett teljesítsenek.
A 2008/2009-es tanévben kaptuk vissza az előző év OKÉV mérésének visszajelzését, messze az országos
átlag felett teljesítettünk és a város önkormányzati iskolái között az harmadik helyen végeztünk.
Kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon
- Matematikából a 6. évfolyamon az országos átlag felett szerepeltünk.
- Szövegértésből a 6. évfolyamon az országos átlag felett vagyunk 40 ponttal.
- Matematikából a 8. évfolyamon az országos átlag felett szerepeltünk.
- Szövegértésből a 8.évfolyamon szintén az országos átlag felett vagyunk.
2008. május
8. évf. matematika
Országos átlag:
497
Megyeszékhelyi ált. isk.:
Iskolai átlag:
532
Különbség:

35 pont

8. évf. szövegértés
Országos átlag:
506
Megyeszékhelyi ált. isk.:
Iskolai átlag:
529
Különbség:

520

23 pont

6. évf. matematika
Országos átlag:
489
Megyeszékhelyi ált. isk.:
Iskolai átlag:
539
Különbség:

511

520

50 pont

6. évf. szövegértés
Országos átlag:
519
Megyeszékhelyi ált. isk.:

541
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Iskolai átlag:

559

Különbség:

40 pont

2. Az intézményi önértékelést követően az intézkedési tervünkben megfogalmazottak tervezett
időszakonkénti megvalósulása.
A tanév során esedékessé vált a kérdőíves felmérés (nevelői, alkalmazotti, tanulói, szülő).
Egy nevelő oktató intézmény működése az ott folyó pedagógiai munka folyamata több ponton is mérhető.
Mérhetjük a PED. PROGRAMBAN kitűzött célok és feladatok megvalósítását, a tanulók tudását, képességeit
és neveltségét. A folyamatok mérésének célja: visszajelzés a nevelő-oktató munkáról, az iskolai
tevékenységekről, az intézmény működésének hatékonyságáról.
A minden évfolyamot érintő diákok, szülők, illetve pedagógusok és alkalmazottak körében megismételt
kérdőíves mérésünk célja az önkorrekció, a partnerek igényeinek vizsgálata, az erősségek gyengeségek
feltárása, a minőségirányítási program kontrollja.
Az önértékelés területei:
– tanítás, nevelés minősége
– nevelési oktatási eredmények
– iskolai környezet
– szülőkkel való kapcsolattartás
A kapott eredményeket az előző irányított önértékeléssel összevetettük, és a végzett munkáról tájékoztatunk
benneteket, de tájékoztattuk a szülőket, a Diákönkormányzatot és az Iskolaszéket is.
2008/2009. TANÉV
TANULÓI – NEVELŐI – SZÜLŐI VÁLASZOK „ÖSSZECSENGÉSE”
egyes témakörök egyes kérdéseinél
Minden területről találomra választottunk ki néhány kérdést az összehasonlításhoz
I.
TANÍTÁS, NEVELÉS MINŐSÉGE
TANULÓI
NEVELŐI
1. kérdés
1. kérdés
- Ebben az iskolában magas
- Ebben az iskolában magas
színvonalú oktató, nevelő
színvonalú oktató, nevelő
munka folyik.
munka folyik.
67 %
97 %
2. kérdés
2. kérdés
- Az iskola megfelelő
- Az iskola megfelelő
kihívásokat biztosít számomra
kihívásokat biztosít a
más területeken is.
gyermekek számára a
62 %
tanuláson kívüli területeken is.
6. kérdés
85%
- Általában elégedett vagyok a
6. kérdés
tanáraim módszereivel
- Általában elégedett vagyok a
58 %
pedagógus kollégák
módszereivel
89 %

II.
NEVELÉSI-OKTATÁSI EREDMÉNYEK
TANULÓI
NEVELŐI
10. kérdés
10. kérdés
- A tanárami törődnek azzal,
- A tanárok törődnek azzal, ha a
hogy nem úgy teljesítek az
gyerekek nem úgy teljesítenek
iskolában, ahogyan tudnék
az iskolában, ahogyan
61 %
tudnának
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SZÜLŐI
1. kérdés
- Ebben az iskolában magas
színvonalú oktató, nevelő
munka folyik.
83 %
2. kérdés
- Az iskola megfelelő
kihívásokat biztosít a
gyermekem számára más
területeken is.
72%
6. kérdés
- Általában elégedett vagyok a
pedagógusok módszereivel
78 %

SZÜLŐI
10. kérdés
- A gyermekem tanárai törődnek
azzal, hogy a gyermekem nem
úgy teljesít az iskolában,
ahogyan tudna

13. kérdés
- Elégedett vagyok az iskola
fegyelem elvárásával
60 %
15. kérdés
- Szeretnék jó tanulmányi
eredményt elérni
83 %

89 %
13. kérdés
- Elégedett vagyok az iskola
fegyelem elvárásával
63 %
15. kérdés
- Elégedett vagyok a
gyermekek tanuláshoz való
viszonyával
38 %

III.
AZ ISKOLAI KÖRNYEZET
TANULÓI
NEVELŐI
19. kérdés
19. kérdés
- Iskola tisztaságával …
- Iskola tisztaságával …
56 %
91 %
24. kérdés
24. kérdés
- Helybiztosítás különféle
- Helybiztosítás különféle
foglalkozásokra
foglalkozásokra
61 %
54 %
SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS
KAPCSOLAT TANÁROK ÉS DIÁKOK KÖZÖTT
TANULÓI
NEVELŐI
25. kérdés
25. kérdés
- Elégedett vagyok a
- Elégedett vagyok a szülőkkel
pedagógusokkal történő
történő személyes találkozási
személyes találkozási
lehetőséggel.
lehetőséggel.
64 %
86 %

56 %
14. kérdés
- Elégedett vagyok az iskola
fegyelem elvárásával
77 %
16. kérdés
- Elégedett vagyok a
gyermekem tanuláshoz való
viszonyával
77 %
SZÜLŐI
20. kérdés
- Iskola tisztaságával …
84 %
25. kérdés
- Helybiztosítás különféle
foglalkozásokra
77 %

IV.

SZÜLŐI
26. kérdés
- Elégedett vagyok a
pedagógusokkal történő
személyes találkozási
lehetőséggel.
79 %

Háttér: 300-ból 186 szülő töltötte ki az iskolai végzettségre vonatkozó rovatot
Diplomás: 31 %
Érettségizett: 41 %
Szakmunkás: 24 %
8 általános: 4 %
3. Tanulóink közül tanévenként legalább egy jusson be országos tanulmányi versenyre.
Az elmúlt tanévben sikerült a kitűzött célt magasan túlszárnyalni.
Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny
Országos 4. hely Tóth Mátyás
6. c
AMV Országos Matematikaverseny
Országos 3. hely Tóth Mátyás
6. c
Kaán Károly Környezet- és természetvédelmi verseny
Országos 2. hely Molnár Tibor
5.c
Összegezve: Reális célkitűzésünk meghozta eredményét. Kisebb-nagyobb gondok ellenére úgy gondoljuk, jó
úton járunk. A problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket, és ez egy jó közösséggel végrehajtható.
A Szülői Munkaközösség véleménye: A minőségirányítási program értékelését elfogadjuk, az iskola
célkitűzéseivel egyetértünk, az eredményekben tükröződik az iskola pedagógusainak magas szintű oktatónevelő munkája.
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„ARANYHÍD”
NEVELÉSI - OKTATÁSI INTEGRÁCIÓS KÖZPONT
9700 SZOMBATHELY, DÓZSA GYÖRGY UTCA 6.
TELEFON, FAX: 06 – 94 – 327 – 955

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése
A Ktv.40§/11/ alapján, mint önkormányzati fenntartású intézmény, elkészítettük a fenntartó elvárásait
figyelembevevő saját minőségirányítási programunkat.
Ez a program, mint egységes dokumentum, szakmailag tartalmazza
1./ Minőségpolitikánkat
•
•
•

Minőségpolitikai nyilatkozatot
Minőség célokat
Minőségirányítás elveit

2./ Intézményünk minőségfejlesztési rendszerét
Intézményünk a szombathelyi Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ 0 éves életkortól végzi
a családban élő, sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiai szakszolgálati ellátását, szegregált és
integrált óvodai ellátását, általános iskolai és speciális szakiskolai nevelését, oktatását.
Intézményünk több éve tartó magas színvonalú, eredményes működését partnereink mért és spontán
visszajelzési igazolják. A partnerközpontú működés mellett a szervezeti kultúra fejlesztése és a
folyamatosan dokumentált minőség fejlesztési rendszer elérése ad további feladatot.
A 2008 évi törvénymódosítás az IMIP vonatkozásában előírja a gyermekek mérésének,
értékelésének, a fejlődés nyomon követését segítő módszerek felmérését.
Intézményünk szakember gárdája a fejlesztést többféle munkaformában végzi, melynek alapvető
jellemzője, hogy a munka alapját az egyénre szabott, sérülés specifikus terápiás tervek jelentik.
Ezeket kell összehangolni egy – egy csoportban úgy, hogy a csoportos fejlesztési programok és
munkatervek is megvalósuljanak. Ebben alapvető szempont, hogy a gyermek képességei maximumán
teljesítve alkalmas legyen tankötelezettsége teljesítésére. A fejlesztés mindig komplex fejlesztést
jelent, ami egyben egy folyamat megvalósulása is. A foglalkozások rendszerének kialakítását a
vizsgálatok alapján meghatározott fejlettségi szint jelenti. A fejlesztés folyamatában állandó
visszajelzést a gyógypedagógiai megfigyelés és vizsgálat biztosítja.
Vizsgálat
Komplex fejlesztés
Képesség struktúra felmérése foglakozások rendszere

Kontroll vizsgálat
változás elemzés

Ez a fejlesztési folyamat minden gyermekre érvényes. A pedagógiai és szakmai célkitűzéseknek
megfelelően a meghatározott mutatók mentén készült elemzésekből további feladatokat határozunk
meg. Ezek ellenőrzésével, felülvizsgálatával válik hatékonyabbá a munkánk.
A szakmai munka színvonalának biztosítása érdekében diagnosztikai team – et működtetünk. Ők
jogosultak a kezelési tervekbe való betekintésre, javaslatok adására, valamint igény szerinti
szakvizsgálatok elvégzésére.
Ezt a tevékenységet is a szülők elégedettsége jelzi. Fejlesztő munkánk során az alapeljárásokon túl
törekszünk az újonnan megjelenő terápiás módszerek alkalmazására.
Intézményünk cél- és feladatrendszeréből adódóan minden hozzánk forduló családot segítünk. A
minőségi céloknak megfelelő működés biztosítja, hogy Pedagógiai Programunkat hosszú távon mind
magasabb szinten valósítjuk meg közvetlen és közvetett partnereink elégedettségére.
Intézményünkben a párhuzamosan futó feladatokat, tevékenységeket munkatársaink számára
világossá tesszük: egyértelmű feladat és felelősség megosztással. Mint többfunkciós intézmény
alapvetőnek tekintjük, hogy intézményünk tartalmi és gazdálkodási sajátosságai megőrzése mellett
szakmai munkánkat a szolgáltatásainkat igénybe vevők megelégedésére végezzük, szem előtt tartva
a:
• Partnerközpontúságot
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•
•
•

Rendszerszemléletet, szabályozott folyamatokat
Team – munkára épített folyamatos fejlesztést
Munkatársak mozgósítását, bevonását

Intézményünkben a minőségfejlesztési rendszer a Comenius I. modell alapján szerzett tapasztalatok
és az irányított önértékelés eredményei jelentették.
A MIP kiegészítésében megfogalmazott teljesítményértékelés és teljes körű intézményi
önértékelés előkészítésére új minőségügyi szervezetet alakítottunk. A szervezet létrehozásánál
ügyeltünk arra, hogy intézményünk minden szintjét és működési egységét arányosan lefedje. Két
minőségi kör két kiemelt területet képvisel.
A partnerkapcsolatok minőségi kör a közvetlen és közvetett partnerekkel való együttműködést,
feladatok koordinálását, elosztását végzi.
A mérés – értékelés minőségi kör a teljesítmény értékelését végzi el a pedagógusok/fejlesztő
szakemberek, a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak, vezetők, tanulók/gyermekek körében.
Intézményünkben az óvodai és iskolai tagozaton mindenki számára fontos a feladat-ellátási
kötelezettségek hatékony, törvényes, szakszerű biztosítása, javítása és folyamatos fejlesztése.
A minőségirányítási valamint szakmai tevékenységünk alappillérei: a vezetési, tervezési, ellenőrzési,
mérési, értékelési feladatok. Ezek egyben az intézményi működés folyamatai is.
Az intézményi sajátosságokon alapuló irányított önértékelés eredménye volt, hogy a felmérés során
azonosítani tudtuk intézményünk erős és gyenge pontjait, kijelöltük a szervezeten belüli legfontosabb
területeket, meghatároztuk a továbbfejlődés irányát.
Intézményünket menedzser szemléletű igazgató irányítja, széleskörű partnerkapcsolatokkal,
példaértékű szakmai szemlélettel. Munkáját magasan kvalifikált szakember gárda segíti. A feladatok
meghatározása, a humán erőforrás menedzselése, a felelősség delegálása, a hatékony munkához
szükséges feltételek biztosítása mind olyan erőssége intézményünknek, melyet felmérések (Klíma –
teszt) támasztanak alá.
Intézményünk adottságaiban kiemelkedő a módszertani sokaság, a széles kapcsolati hálózat
(egészségügy, Rokkant Érdekvédelmi Szervezetek, szociális ellátó rendszer, karitatív szervezetek,
valamint a nonprofit szervezetek, alapítványok; ugyancsak jelentős a felsőoktatási intézmények
számára nyújtott gyakorlati képzési szolgáltatás. Hallgatókat fogadunk az: ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskoláról, NYME Savaria, Soproni, Pápai, Győri Képzési Központból, a PTE
Egészségügyi Főiskolai Kar Szombathelyi és Zalaegerszegi Tagozatáról, a Kaposvári Egyetem
Gyógypedagógiai Tanszékéről. Ezen kapcsolatokon keresztül külföldi hallgatókat is fogadtunk
Finnországból és Törökországból).
Intézményünk eredményeiben kiemelkedő a munkatársi, partneri visszajelzések alapján az oktatás –
nevelés színvonala, gyermekek iránti szeretet, a gyermekek maximális elfogadása, az egyénre
szabott fejlesztő feladatok, kiegészítő terápiák (úszás, lovaglás, kutya - terápia), a sokrétű fejlesztő
tevékenység, a szakemberek képzettsége, a fejlesztő munkához szükséges tárgyi eszközök megléte.
Jellegünkből adódóan alapvető a város óvodáival, általános és középiskoláival ápolt kapcsolat.
A sajátos nevelési igényű gyerekeket ellátó intézményekben, külön megállapodás alapján, legalább 1
kapcsolattartó kollégánk dolgozik. A szolgáltatást igénybevevő intézmények száma: Óvoda – 3,
Általános iskola – 11, Középiskola – 3
A megye gyógypedagógiai intézményeivel napi kapcsolatban állunk, 9 kapcsolat fűz Bennünket az
országban működő egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekhez is.
Tagja vagyunk az EGYMI – k Országos Egyesülete 7 tagú vezetőségének.
Figyelembe véve intézményünk szakmai tevékenységét, helyzetét, adottságait, - a minőségirányítási
program rendeltetése, hogy segítse az intézmény működését, támogassa a folyamatos fejlesztést,
segítse a működés hatékonyságát, szakszerűségét. Ezért volt fontos a teljesítmények értékelésére
vonatkozó helyi szabályok megfogalmazása, és persze azért, mert a jelenleg hatályos közoktatási
törvény előírja.
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Az intézmény dolgozóinak
teljesítményértékelés
•
•
•
•
•

•
•
•

teljesítmény

értékeléséről

készült

szabályzat

tartalmazza

a

Szintjeit, Értékelő Bizottság szerepét
Folyamatát
Célokat, elvárásokat
Előkészítés feladatait
Értékelő szakasz feladatait
Nem vezető beosztású, vezető beosztású pedagógus, pedagógiai munkát segítők értékelését
Tájékoztatási feladatokat
Alkalmazható eljárásokat

A szabályzat személyi hatálya kiterjed minden munkatársra.
A teljesítményértékelés végső összegzése folyamatban van. Ez a mindenkit érintő és érdeklő kihívás
izgalmas, mert egyszerre objektív és szubjektív.
Akik részt vesznek ebben a munkában jelenleg, úttörő szerepük van. Talán egyre többen fogadják el,
hogy a jó munkának van értéke, fontos számukra, hogy visszajelzést, tájékoztatást, minősítést kaptak.
A felmérések kapcsán mindig megfogalmazódik olyan igény, amely munkánk további javítását
célozza. Ezeknek a problémáknak az összesítése, sorrendbe állítása, a megoldási lehetőségek
keresése ad alapot az intézményben folyó minőségirányítási rendszer továbbfejlesztéséhez.
Szombathely, 2009. június 30.
Horváth Róbert
igazgató

A nevelőtestület értékelése a minőségirányítási program végrehajtásáról
Intézményünk alaptevékenysége a 0 – 21 életkorú sajátos nevelési igényű gyermekek korai
fejlesztése, óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése, pedagógiai szakszolgálati ellátása,
általános iskolai és speciális szakiskolai nevelése – oktatása.
Negyedik tanéve volt, hogy kollégáinkkal a város általános iskoláiban elhelyezett sajátos nevelési
igényű tanulók integrációját segítjük.
Az idei tanévben kiépült az iskolapszichológusi hálózat is, pszichológusaink a város általános
iskoláiban, és középiskoláiban is segítik a felmerülő problémák megoldását.
Ezekkel a szolgáltatásokkal partnereinknek a legoptimálisabb megoldásokat ajánljuk fel a gyermekek
fejlesztése, gondozása, beiskolázása és iskoláztatása során.
A gyermekek, tanulók fejlesztését minden esetben egyénre kidolgozott fejlesztési tervek alapján
végezzük, melynek alapja a szakértői vizsgálat eredménye, amelyet mi pedagógiai, pszichológiai
megfigyeléssel, tesztekkel, fejlődést mérő skálákkal egészítünk ki. A gyermekek, tanulók fejlődésének
nyomon követése a fejlesztést végző pedagógus feladata – egységes követelményrendszert
kialakítani intézményünkben nem lehet.
Pedagógiai Programunk alaposan kidolgozott, a gyermekek, tanulók fejlesztésével kapcsolatosan a
gyógypedagógiai szakterület legkorszerűbb gondolatait adja közre, széleskörű szakismerettel, a helyi
sajátosságok figyelembe vételével.
Módszereink, fejlesztési terveink fontos mutatói, hogy a gyermekek, tanulók saját képességeik,
adottságaik alapján önmagukhoz viszonyítva miben, hol fejlődtek.
A felmérések kapcsán mindig megfogalmazódik olyan igény, amely munkánk további javítását
célozza. Ezeknek a problémáknak az összesítése, sorrendbe állítása, a megoldási lehetőségek
keresése ad alapot az intézményben folyó minőségirányítási rendszer továbbfejlesztéséhez.
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Figyelembe véve intézményünk szakmai tevékenységét, helyzetét, adottságait, - a minőségirányítási
program rendeltetése, hogy segítse az intézmény működését, támogassa a folyamatos fejlesztést,
segítse a működés hatékonyságát, szakszerűségét.
Az idei tanévben fontos feladat volt a teljesítmények értékelésére vonatkozó helyi szabályok
megfogalmazása, és persze azért, mert a jelenleg hatályos közoktatási törvény előírja.
Az intézmény dolgozóinak teljesítmény értékeléséről készült szabályzat tartalmazza a
teljesítményértékelés szintjeit, az Értékelő Bizottság szerepét, a teljesítményértékelés folyamatát, a
célokat, elvárásokat, az előkészítés feladatait, az értékelő szakasz feladatait, a nem vezető
beosztású, vezető beosztású pedagógus, pedagógiai munkát segítők értékelését, a tájékoztatási
feladatokat, és az alkalmazható eljárásokat.
A szabályzat személyi hatálya kiterjed minden munkatársra.
A teljesítményértékelés végső összegzése folyamatban van. Ez a mindenkit érintő és érdeklő kihívás
izgalmas, mert egyszerre objektív és szubjektív.
Akik részt vesznek ebben a munkában jelenleg, úttörő szerepük van. Talán egyre többen fogadják el,
hogy a jó munkának van értéke, fontos számukra, hogy visszajelzést, tájékoztatást, minősítést kaptak.
Szombathely, 2009. június 15.
Berkes Mariann
közalkalmazotti tanács elnöke

A Szülői Közösség értékelése a minőségirányítási program végrehajtásáról

Az ARANYHÍD Nevelési - Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola magas színvonalú,
sokrétű nevelő – oktató munkát végez.
Az intézmény mindvégig szem előtt tartja, hogy kulcsfontosságú partnerei a gyermekeink és
természetesen rajtuk keresztül, mi szülők is.
Az intézmény által biztosított szolgáltatás elsődleges célja a gyermekek igényeinek teljesítése: magas
színvonalú fejlesztés – oktatás biztosítása számukra egy olyan gondoskodó, támogató környezetben,
amely teljes mértékben kiteljesíti a bennük rejlő képességeket, és lehetővé teszi számukra a
legoptimálisabb beiskolázási, tanulási lehetőségeket.
Az intézmény legfontosabb feladatának azt tartjuk, hogy gyermekeink kiegyensúlyozottak, boldogok
legyenek, fontosnak tartjuk még a sérülés-specifikus fejlesztés megvalósítását, valamint az egyéni
képességek kibontakoztatását.
A szakembergárda magasan kvalifikált, szakmailag felkészült, folyamatos képzésen vesznek részt.
Az intézmény „nyitott” – elérhető a szülők számára, a szakemberek tájékoztatása gyermekeink
fejlesztéséről, előmeneteléről nem mindig kielégítő – erre az illetékesek már reagáltak is.
Részünkről igényként jelent meg, hogy gyermekeink több egyéni fejlesztésben részesüljenek, erre
már szintén született megoldás.
Szombathely, 2009. június 15.
Györéné Losoncz Andrea
szülői közösség tagja
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A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése a Bartók Béla Zeneiskolában
2008/2009
Bevezető rész
A nevelőtestület a szülői szervezet(véleményének kikérésével évenként értékeli az intézményi
minőségirányítási program végrehajtását. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket,
amelyek biztosítják, hogy az intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan
közeledjenek egymáshoz.
Felhasznált dokumentumok:
• Intézményi Minőségirányítási Program
• Fenntartói elvárások
• Éves Munkaterv
• Intézményi értékelő beszámoló
Az Intézményi Minőségirányítási Program a törvényi előírásoknak megfelelően kiegészült a vezetők és
pedagógusok teljesítményértékelési rendszerével.
A 2008/2009-es tanévtől a rendszer működtetése kötelező.
A minőségirányítási csoport éves munkaterv alapján végezte munkáját, mely során arra törekedett, hogy
növekedjen "partnereink" elégedettsége és egyre kevesebb hibával dolgozzunk.
Iskolánk minőségpolitikájának értékelése
Mind a vezetők, mind a pedagógusok és munkatársak elkötelezettek a működtetésben.
A munkaköri leírásokban szabályozottak a felelősségek és a hatáskörök. A közelmúltban felülvizsgáltuk a
dolgozók munkaköri leírásait, és a szükséges módosításokat elvégeztük.
Minőségpolitikai nyilatkozatunk felülvizsgálatra nem szorul. A nevelőtestület tagjai azonosulnak a célokkal és
elvárásokkal.
A minőségirányításban megfogalmazott folyamatok értékelésével, arra törekszik kollektívánk, hogy hosszú
távon szolgálja az intézmény fejlődését, közvetlen partnereink elégedettségét.
A fenntartó által iskolánkat érintő minőségi célok, és azok teljesülése
A fenntartó minőségpolitikája fontosnak tartja intézményünk folyamatos fejlesztését, az optimális feltételek
megteremtését, a hatékony, innovatív működtetést.
Elvárja tőlünk a jogszerű, törvényes, takarékos, hatékony működést. Garantálja a gyermekek fejlődését
folyamatosan segítő nevelést.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az oktatást stratégiai ágazatnak tekinti és elkötelezett
annak érdekében, hogy Szombathely iskolaváros jellegét fenntartsa.
Minőségi nevelési-oktatási szolgáltatást biztosít az igénybevevők számára, megtartva a szakmaiság
elsőrendűségét és az értékmegőrzést.
Fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség biztosítását a különböző társadalmi helyzetű gyermekek,
tanulók részére, külön figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű gyermekekre, illetve az ifjúságvédelmi
tevékenységre.
Prioritásként kezeli az intézményi működtetés személyi és tárgyi feltételeinek javítását, a hatékony
infrastrukturális rendszer megteremtését.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bartók Béla Zeneiskolára vonatkozó elvárásait a
következőképpen fogalmazta meg:
• Szélesítsék a növendékek társas zenélésben való részvételének lehetőségét.
• Őrizzék meg a tehetséggondozás és a zenész utánpótlás nevelés eddigi kiemelkedő eredményeit.
• Növeljék a partnerek (szülők, fenntartó, partneriskolák, kulturális intézmények, civil szervezetek)
elégedettségét igényeik rendszeres mérésével és fokozottabb figyelembevételével.
• Fejlődjön a tantestület szakmai, pedagógiai felkészültsége.
A minőségirányítási programban megfogalmazott minőségi célok és azok megvalósulása.
A Minőségirányítási programban megfogalmazott folyamatszabályozásokat a gyakorlatban is alkalmazzuk,
pl. a munkaterv készítésekor, új kolléga felvételekor és az ellenőrzés- értékelésben is.
A KT. 40.§ (11) értelmében kidolgoztuk a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és a vezetői
feladatokat ellátók teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét.
Minden tanuló számára egyformán biztosított a magas szintű szakmai képzés, illetve ha szükséges a
felzárkóztatásban való részvétel.
A tanulók személyiségének a zene által való gazdagítása mellett zeneiskolánkban kiemelt figyelmet
fordítunk a közösségi műfajok, a társas zenei formák művelésére. Arra törekszünk, hogy növendékeink minél
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nagyobb számban vegyenek részt a vonós és a fúvószenekar munkájában, ezáltal a közös zenélés páratlan
élményéhez jussanak. A választható tárgyak körét kórussal bővítettük - ami nagy sikerrel működik-, ezzel
lehetőséget teremtettünk a közös muzsikálásra azoknak a növendékeinknek is (pl.: zongora, magánének) akik a
zenekarok munkájában nem tudnak részt venni.
Azt a célt, hogy növendékeink nagyobb számban vegyenek részt érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelő
kamaracsoportok munkájában, csak részben tudtuk megvalósítani, mert a feszített órakeret miatt kamarazene órát
csak minimális számban tudtunk biztosítani kollégáinknak. Mivel a következő tanévben lesz az országos
kamarazene verseny, megpróbálunk –akár átcsoportosítással is- óraszámot teremteni a versenyre való
felkészüléshez.
Újdonságként vezettük be, hogy a 4 szolfézsosztályt elvégzett növendékeinket már az év végén
megkérdezzük, milyen kötelező tárgyat választanak a következő tanévben. Ezáltal tervezhetőbbé váltak a kötelező
tárgyi csoportok és órák.
Együttműködésünk a régió és a város intézményeivel, szervezeteivel példa értékű.
Növendékeink és tanáraink ebben az évben is szívesen szerepeltek városi rendezvényeken.(kiállítás
megnyitók, jótékony célú hangversenyek, hangversenyek közismereti iskolákban, városi pedagógus nap stb.)
A művészetoktatás napjához kötődő megyei művészeti iskolai találkozót ebben a tanévben a kőszegi
zeneiskola szervezte meg, ezen szép produkciókkal vettek részt növendékeink és tanáraink.
Az iskolánkban tartott megyei igazgatói értekezleteken lehetőség van a közös problémák megbeszélésére,
az együttgondolkodásra.
Az iskolának hagyományosan jó kapcsolata van németországi és ausztriai zeneiskolákkal. Idén első
alkalommal Új évi hangversenyt szerveztünk az Oberwarti iskolával közösen. Folyamatban van egy Európa Uniós
projektben való együttműködés kialakítása a szlovéniai ljutomeri és az oberwarti zeneiskolával. Várjuk a Comenius
program keretén belül beadott közös pályázatunk eredményét.
Arra törekszünk, hogy az iskola külső megjelenésében (épület, bútorzat, külső és belső környezet) is
nyújtson esztétikai élményt az iskolahasználók számára.
Folyamatosan eljuttatjuk a fenntartónak az iskola bővítésére, felújítására irányuló terveket.
A kisebb belső felújításokkal (mellékhelyiségek felújítása, székek bútorok folyamatos és fokozatos
felújítása) megpróbáltuk otthonosabbá tenni iskolánkat.
A termekben lévő hangszigetelő burkolat folyamatos cseréjét elkezdtük. A földszinti rézfúvós termek
hangszigetelésére a nyári szünetben kerül sor.
Az ütőterem felújításával régi igényünk valósult meg.
Iskolánk 100 éves jubileumának ünnepi hangversenyén ígéretet kaptunk iskolánk fenntartójától
nagytermünk felújítására, ami már szinte halaszthatatlan az egészségügyi okból veszélyes azbesztet is tartalmazó
falburkolat, és a tűzveszélyes elektromos hálózat miatt.
A külső környezet esztétikuma is fontos számunkra. Saját forrásból az iskola körüli füves területet rendben
tartjuk.
Sajnos az intézmény bejáratánál lévő térburkolat töredezett, lyukas és balesetveszélyes. Ennek a felújítása
nem halasztható. Talán az iseumi rekonstrukcióval együtt erre is sor kerül belátható időn belül.
Minden tanévben nagyon sok rendezvényt szervezünk, de ez az év több szempontból is különleges volt.
Iskolánkat 1909-ben alapították, tehát a 100. évet ünnepelhettük hangversenyekkel, szép kiadványokkal,
kiállítással. Szereplőként nagyon sokan kapcsolódtak be a rendezvényekbe. Mások a kiadványok elkészítését, a
szervezést, a koncertek lebonyolítását, a vendégek fogadását segítették.
A Haydn emlékév tiszteletére a tantestületi kirándulást közel 50 kolléga részvételével Eisenstadtba,
valamint a Fertő-tó környékére szerveztük.
A fenntartó által öt éves időszakra garantált - eddig folyósított- eszközfejlesztési keretből jó minőségű
hangszereket vásároltunk.
Az iskola alapítványa sokat segít hangszerek és hangszertartozékok beszerzésével.
Megvalósult egy régi álom, két új Yamaha zongorát vásároltunk iskolánk hangversenytermébe.
Kiemelt feladat a jelenlegi hangszerkészlet óvása, javítása, karbantartása, amit a hangszerjavító műhely
dolgozói folyamatosan végeznek.
A vezetés elkötelezettségének, felelősségének mérhető eredményei, feladatainak végrehajtása
Törvényes működés: a dokumentációinkat határidőre átvizsgáltuk, az előírások változásait követtük,
ennek szellemében aktualizáltuk. Az IMIP-et kiegészítettük az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá
a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjaival és az értékelés rendjével.
Az intézményi dokumentumok legitimációját megvizsgáltuk. Jóváhagyás előtt a véleményezési és egyetértési
jogokat az iskolavezetés biztosította.
Az Esélyegyenlőségi Szabályzatot a nevelőtestület elfogadta, a fenntartó jóváhagyta.
Emberi erőforrás fejlesztés
A szakos ellátottság 100%-os megvalósulásán túl kiemelkedő a pedagógusok művészeti és alkotó
tevékenysége, valamint szakértői, szaktanácsadói tevékenysége.
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Általános iskolai énektanári diplomával rendelkező kollégánkat a továbbképzésekre elkülönített
pénzösszegből segítettük a szakirányú diploma megszerzésében.
Nyugdíjba vonuló, illetve váratlanul más helyre költöző kollégáink helyére szakirányú diplomával
rendelkező fiatal, pályakezdő pedagógusokat vettünk fel.
A Sistrum regionális zenei versenyeken és a hozzá kapcsolódó tanári továbbképzésen változatlanul nagy
számban vesznek részt tanárok és növendékek iskolánkból és a Dunántúl egész területéről. Ez tanárainak
rendkívül kedvező, hiszen utazás nélkül, helyben teljesíthetik a 7 évente kötelezően előírt 120 pontot.
Takarékos gazdálkodás:
A 2008/2009-es évi költségvetést a fenntartó jóváhagyta.
A normatív igénylés jogosságát az iskolavezetés ellenőrizte:
• Szülői nyilatkozatok
• Iskolalátogatási igazolások
• Két tanszakos tanulók
A hátrányos helyzetű tanulók számára a térítési díj mentesség biztosított volt.
A kedvezményekhez szükséges dokumentumokat az iskola gazdasági vezetője ellenőrizte és nyilvántartásba
vette.
A térítési díjak, tandíjak befizetése az idén eredményesebb volt. A befizetési határidő betartása javult, de
még sok a feladatunk ezen a területen. A fizetési felszólításokat kiküldtük.
Az intézménynek köztartozása nincs.
A szükséges előírt eszközfejlesztések megvalósultak, illetve a fejlesztés folyamatosan, megvalósul.
Vezetői ellenőrzés, értékelés
A tanév során az iskola igazgatója, a helyettesek és a tanszakvezetők folyamatosan figyelemmel kísérték a
kollégák munkáját.
A „szülői hangversenyeken” jól nyomon követhető a tanári munka, a növendékekhez, a szülőkhöz való
viszony. Ezeken a koncerteken az iskolavezetés valamelyik tagja mindig jelen volt. Az év végi vizsgákon,
beszámolókon az iskola igazgatója, vagy helyettesei közül valaki az esetek legnagyobb részében részt vett. A
következő év vizsgáinak szervezésekor jobban kell ügyelnünk arra, hogy egy napon, egy időben háromnál több
beszámoló ne legyen, csak így biztosítható, hogy az igazgatóságból valaki mindig jelen legyen. Az ütközések
elkerülése érdekében a sok korrepetíciós órát ellátó kollégák vizsgáit a vizsgaidőszak első napjaiban szerveztük
meg. Nagyon jó vizsgahelyszínnek bizonyult a Szimfonikus Zenekar kamaraterme.
A tanév végén a tanszakvezetők összefoglaló értékelést adtak szakterületükről, az ott folyó munkáról, és
az esetleges problémákról.
A pedagógus teljesítményértékelési rendszer működtetése
Az intézmény saját maga készítette el a pedagógus értékelési szabályzatát, az eljárásrendet, és az
értékelési rendszer dokumentumait.
A rendelkezések alapján első ízben a 2008/2009-es tanévet kellett ilyen módon értékelni.
Megállapítható, hogy a rendszer működtetése nem okoz feszültséget a kollégák között, lebonyolítása
egyszerű és gördülékeny.
A minőségirányítási csoport a szabályzatban rögzített dokumentumok elkészítésével biztosította a rendszer
működését.
Az értékelést 18 pedagógus esetében végeztük el, az általunk megfogalmazott szabály rendszer
figyelembevételével. Ennek eredményeként minden kolléga „KIVÁLÓ” minősítést ért el. Átlagot számolva 98 %-os
eredménnyel.
Az önértékelésben feltett kérdésekkel azt tudtuk dokumentálni, hogy a konkrét tanórai tevékenységen túl milyen
egyéb pedagógiai, és az iskolai élet szervezésével kapcsolatos tevékenységeket végeztek a kollégák, és általában
milyen tanári hozzáállást tartanak értékesnek és fontosnak. Itt lehetett rögzíteni az e területeken elért
eredményeket is. Mindezeken kívül a kérdésekre adott válaszok információkkal szolgáltak az iskolavezetésnek a
fejlesztendő területekről – az egyes pedagógus szemszögéből nézve.
Összegzés
Intézményünkre hagyományosan jellemző a minőségre törekvés.
Továbbra is támpontot jelentenek a jövőre nézve Küldetésnyilatkozatunkban megfogalmazott értékeink,
pedagógiai hitvallásunk. Minden dolgozónk elkötelezett abban, hogy a megfogalmazott szakmai célkitűzések
valóra váljanak.
Bízunk abban, hogy az intézményünket is érintő, a költségvetésre kedvezőtlen hatású változások ellenére,
munkánk során meg tudjuk őrizni értékeinket, szolgáltatásaink színvonalát, partnereink, legfőképpen a gyermekek
érdekében.
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8. Javaslatok, intézkedést igénylő területek
Erősségeink, melyek megtartására törekednünk kell:
• Magas színvonalú nevelő-oktató tevékenység
• Elhivatott, felkészült, szakemberekből álló nevelőtestület
• Jó légkör
• Az egyéni karriercélok és az intézményi célok összhangja
• Eredményesség: versenyek, továbbtanulás
• Elkötelezettség a minőségi művészeti nevelés mellett
• Felelősségteljes vezetés, tudatos tervszerű irányítás
• Tehetséggondozás, hátránykompenzáció
• PR tevékenység, média szereplés,
Fejlesztendő területek:
• Adminisztrációs tevékenység javítása
• Információáramlás gyorsítása, határidők betartása
• Kamarazenére fordítható órakeret biztosítása
• Honlap fejlesztés
Szombathely, 2009. június 11.
Orosz Sándor
igazgató

A Szülői Szervezet véleménye
A Bartók Béla Zeneiskola Szülői Szervezete a Minőségirányítási Program végrehajtásának 2008/2009 tanévi
értékelésével mindenben egyetért. Az iskola vezetése az éves munkaterv kialakításakor minden esetben kikéri a
szülői szervezet véleményét, és figyelembe veszi a javaslatokat.
Szombathely, 2009. június 11.
Professzor Jankovics István
a Szülői Szervezet elnöke
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