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1. Alapvetés 
 

 

A magyar közoktatás fejlődésének elkerülhetetlen elemeként jelent meg a 

minőségfejlesztés, a minőségirányítás a közoktatás gyakorlatába  épült be. 

 
Az 1993-ban elfogadott, majd 2006-ban módosított közoktatási törvény új 

rendelkezéseivel az oktatási tárca a gyermekek, diákok érdekeit kívánja 

szolgálni, elősegítve a hátránykompenzációt. A minőségirányítási gyakorlat 

kiteljesedése (2003-2005.) után láthatóan elbizonytalanodott az oktatási 

ágazat a Commenius program korábbi lendülete, folyamatos frissítése 

elmaradt, támogatottsága formalizálódott. A 2006. évi törvény módosítás 

adott újabb lendületet a „minőségügynek”: az önértékelés, pedagógusok, 

vezetők, az intézmény értékelése, a gyermek/illetve tanulók fejlődéskövetése 

egyértelműen a minőségfejlesztési gyakorlat részévé váltak az új jogi 

szabályozással. 

 

Szentendre város Önkormányzata 2007. tavaszán értékelte úgy a helyzetet, 

miszerint a 2003. évben elfogadott, 2008-ig érvényesített Önkormányzati 

Minőségirányítási Programját felülvizsgálja. 

A város vezetése felkérte intézményeit, hogy a közoktatási törvény 40. § 

értelmében 2007. március 31-ig a módosított Minőségirányítási Programjaikat 

a korrigált ÖMIP tartalmának megfelelően vizsgálja felül, majd nyújtsa be 

fenntartói jóváhagyásra. 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat oktatáspolitikájában az 1997-től érvényes 

oktatáspolitikai koncepció, valamint Szentendre Város Önkormányzati döntés 

előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat működtetési és 

fejlesztési terve, és annak 2003. évi felülvizsgálata meghatározó jelentőséggel 

bírt, megalapozta, és jelenlegi továbbfejlesztett formájában is meghatározza 

a közoktatási törvény szellemében a fejlesztés tartalmát és irányát. Az 

intézkedési terv 2007. nyarán kerül újra módosításra. 

 

 

Szentendre város önkormányzati oktatáspolitikai irányelveinek, valamint 

döntéselőkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat működtetési és 

fejlesztési tervének stratégiai tervként az a célja, hogy egyfelől helyzetelemzés 

alapján meghatározza a közoktatással kapcsolatos városi jövőképet, 

stratégiai és középtávú fejlesztési célokat, valamint az ezek megvalósításához 

szükséges eszközrendszert, másfelől megteremtse a horizontális összhangot a 

közoktatási tervezés és más, elsősorban a humán szférára vonatkozó 

önkormányzati fejlesztési tervek és koncepciók között.  

 

Az oktatási irányelvek célrendszeréhez kapcsolódik a kétévenként kötelezően 

felülvizsgálandó intézkedési terve, amely e célok alapján határozza meg az 
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önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak körét, valamint az 

intézményhálózat működtetésével kapcsolatos középtávú feladatokat. Ennek 

alapján az irányelvekben foglalt célok, az intézkedési tervvel kiegészülve 

tartalmazzák azokat a helyi társadalom igényeikre alapozott fenntartói 

elvárásokat, amelyeket az intézmények nevelési, pedagógiai programjaik 

módosításakor figyelembe kell vegyenek. Ily módon teljessé válik a városi 

oktatástervezés vertikális rendszere, amely az oktatási irányelvekből, az 

intézkedési tervből és az intézmények stratégia tervéből, a nevelési, 

pedagógiai programból áll. Ez a tervezési rendszer lehetővé teszi, hogy 

intézményi és önkormányzati szinten az irányelvekben meghatározott célok és 

feladatok értékelhető módon kerüljenek végrehajtásra. 

 

Az önkormányzati minőségirányítási programnak az a célja, hogy 

helyzetértékelés alapján stratégiai irányokat és domináns értékeket 

határozzon meg. 

Szentendre város önkormányzati minőségirányítási programja az 

önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg a fenntartó 

elvárásait az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos 

feladatait, a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok – 

gyermek- és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerő-gazdálkodás, 

közművelődés, egészségügy – közötti kapcsolatait, a fenntartói irányítás 

keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét. 

Természetesen nem kerülhető meg az alternatív fenntartású intézményekkel 

való kooperáció sem, melyre a középtávú koncepció nyújt támpontokat. 

A közoktatási törvény 40.§-a tartalmazza a közoktatási intézményekre 

vonatkozó működési rendet. E paragrafus alapján a közoktatási intézmények 

feladataik hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos 

javítása, fejlesztése céljából meghatározzák minőségpolitikájukat, illetve a 

minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert 

építenek ki és működtetnek. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert 

a közoktatási intézményeknek saját minőségirányítási programjukban kell 

rögzíteni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). 

A Kt. 40. § (11) bek. értelmében Szentendre Város Önkormányzata az ÖMIP-

ben rendező elveket kíván adni a mérés-értékelési feladatok, a magasabb 

vezetői értékelési szempontok és a fenntartói intézményértékelés tartalmára 

vonatkozóan. 

Az intézményi minőségirányítási programnak összhangban kell állnia az 

önkormányzati minőségirányítási programmal. 

A fenntartói irányítás keretében a város (ktv.102.§) a minőségirányítási 

programban meghatározottak szerint működteti a minőségfejlesztés 

rendszerét. A minőségfejlesztési rendszer működtetése a PDCA (tervezés, 

végrehajtás, ellenőrzés, beavatkozás) ciklus, vagyis a folyamatos fejlesztés 
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alkalmazását jelenti a közoktatási intézmények vonatkozásában, melynek 

lépései: 

Tervezés: Az önkormányzati intézkedési terv, a városi közoktatási koncepció 

helyi nevelési-pedagógia program elfogadása. 

Végrehajtás: Az intézmények a pedagógiai programjukban megfogalmazott 

célkitűzéseik elérése érdekében – a fenntartó által jóváhagyott - saját 

minőségirányítási programjuk, illetve dokumentumaik alapján végzik 

feladataikat. A fenntartó éves munkatervében jeleníti meg a 

közoktatással kapcsolatos feladatait. 

Ellenőrzés: A fenntartó az intézkedési tervében és minőségirányítási 

programjában rögzítettek alapján ellenőrzi az intézmények 

tevékenységét. 

Beavatkozás: Az ellenőrzést követő értékelések eredményeképpen – annak 

érdekében, hogy az intézmények az önkormányzati intézkedési 

tervben, illetve az intézményi nevelési-pedagógiai programban 

rögzített célokat még jobban megközelítsék – következtetések 

levonását, intézkedések megtételét várja el az intézményektől. Az 

intézkedések tervezésével, végrehajtásával és ellenőrzésével 

kapcsolatban folyamatosan beszámoltatja az intézményvezetőket. 

 

 

 

 

2. Fenntartói elvárások 
 

2.1 Helyzetelemzés 
 

A lakosságnak ismernie kell, hogy az önkormányzat milyen színvonalon tudja 

biztosítani a közoktatásból reá háruló alapfeladatokat. Ezek megvalósulása 

az iskolák pedagógiai programjaiban, helyi tanterveiben, és az óvoda 

nevelési programjában ölt testet. E dokumentumokat az intézmények 

nyilvánosságra hozzák. 

Szentendre sajátos arculatú folyamatosan növekvő kisváros, mely kiemelten 

kezeli az ifjúság nevelését-oktatást, és az ehhez kapcsolódó 

intézményrendszer racionális keretek között történő működtetését. 
 

A város önkormányzati közoktatási intézményhálózatának jelenlegi 

szerkezete: 

- Szentedre Város Óvodai Intézménye (8 tagóvoda) 

- 3 általános iskola 

- 1 általános iskola és gimnázium 

 

2.2. A közoktatás környezeti jellemzői 
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Szentendre Város Önkormányzatának képviselőtestülete a nem kötelező 

feladatellátás körében működő intézményeit a megyei önkormányzat 

feladatellátási körébe adta át. 

A helyi oktatáspolitika alapvetően oktatásbarát, a fenntartói irányítás 

támogató szellemű.  

A város évek óta küszködik a növekvő óvodás és általános iskolás korosztály 

elhelyezésének, beiskolázásának gondjával. Az intézmények túlzsúfoltak, 

tanulócsoportok egy része - az  alsó tagozaton – a maximális létszám felett 

működik. 

Nagy terheket rónak a szülői igények a belvárosi iskolákra, sok a jelentkező 

gyermek az üdülőövezetből kertvárossá alakult övezetben. 

Az intézmények a mindennapi feladatellátás során igyekeznek megfelelni az 

iskolahasználói és fenntartói elvárásoknak. Külön elismerésre méltó a 

beiskolázás során tanúsított fegyelmezettségük, koordinációjuk. 

A napi oktató-nevelőmunkában sokat tesznek a társadalmi veszélyek 

elhárításáért, a felzárkóztatásért, a sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrációjáért. 

 

 

2.3 A helyi társadalom közoktatási információkhoz való hozzáférése 
 

A város lakói elsősorban saját tapasztalataikból merítik a közoktatással 

kapcsolatos információikat. Jelentős szerepet játszik még a tájékoztatásban a 

helyi sajtó és az Internet, tájékoztató kiadvány a közoktatási intézményekről. 

Említést érdemel, hogy többen az oktatási bizottsági anyagokból, az oktatási 

irodától, az intézményvezetőktől, a szülőktől és a gyermekektől is kapnak 

információt. A legmegbízhatóbb forrásnak azonban saját tapasztalásaikat 

tartják. 

Az oktatásról általában kielégítő mennyiségű információ áll rendelkezésre, 

megvannak a fórumok az információszerzésre. 

 

2.4 Elégedettség 

 

A város közoktatásával, az egyes intézmények működésével kapcsolatban, 

általánosságban az a vélemény, hogy a kínálat sokszínű, azonban az 

intézmények igen telítettek és anyagi gondokkal küzdenek. Kialakult az 

intézmények egyéni arculata és egyenletes intenzitású együttműködése. A 

kötelező feladatellátáson túl jelentős többletet is vállalnak. 

A közoktatás helyi működésében a 2003-ban következőkkel elégedett a helyi 

társadalom: 

 

 A tanulási utak általában biztosítottak 

 Az intézmények arculatának sokszínűsége 

 Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja 

 Gyermekbarát környezet 

 Az óvodai telephelyek szakmai identitásukat megőrizték 

 Tehetséggondozás  
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 A társadalmi megítélés kiemelkedő 

 Teljesítményképes tudás elérése 

 Környezeti változásokra érzékeny tanulók nevelése 

 Érdeklődő nyitott gyerekek nevelése 

 Jó a hírnevük és a szolgáltatásuk minősége 

 Erőfeszítéseket tesznek az épületek állagának javítására, megóvására 

 

2.5 Elégedetlenség, problémák 

 

 A versenyképesség irányába való törekvés 

 Az anyagi lehetőségek biztosítása 

 A tanulók egyéni bánásmódjának biztosítása 

 A konfliktusmegoldó képesség  

 A pedagógusok anyagi elismertsége 

 Az iskolai egészségnevelés helyzete  

 A gyógytestnevelés ellátatlansága 
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2.6 Lehetőségek, elvárások 

 

 A pedagógus egyéniségének, személyiségének jelentősége (legyen 

értékteremtő, nyitott, befogadó stb.) 

 A nyelvoktatás kiemelten igazodjon a környezeti elvárásokhoz 

 Korszerű taneszközök az oktatás szolgálatában 

 Valós értékrend közvetítés  

 A nemzeti/városi identitástudat fejlesztése 

 Alacsonyabb osztálylétszámok megállapítása 

 Az iskolán kívüli lehetőség tágabb biztosítása 

 Korszerű ismeretek átadása 

 A szolgáltatások szélesítése 

 Az oktatás színvonalának megtartása 

 Logopédiai, óvodai ellátás folytatása, megtartása 

 

 

2.7 Az önkormányzat elvárásai a helyi közoktatási rendszer egészére 
 

Szentendre Város Önkormányzata a helyi társadalom képviselői, az 

oktatásirányítás szakmai és hivatali képviselői, valamint az intézményvezetők 

bevonásával meghatározta a helyi közoktatás-szolgáltatásokkal kapcsolatos 

elvárásait. Az elvárásokat a közoktatás-szolgáltatás jövőképében, a 

követendő minőségpolitika minőségpolitikai nyilatkozatban való 

meghatározásában és középtávú minőségcélok kitűzésével fogalmazta meg. 

 

2.8 Jövőkép 
 

A város a helyi társadalmi igényeknek megfelelő, sokszínű kínálattal 

rendelkező, átlátható és átjárható intézményrendszerrel látja el kötelező és 

önként vállalt közoktatási feladatait.  

Az önkormányzat biztosítja az intézmények költséghatékony működtetéséhez 

szükséges feltételeket, amelynek eredményeképpen megtörténik az épületek 

szükséges és elégséges felújítása, kielégítő eszközellátottsága, úgy hogy 

pedagógiai munkához megfelelő osztálylétszámokkal, csoportlétszámokkal az 

erőforrások hatékony felhasználásával működjenek az intézmények. 

 

 

2.9 Minőségpolitikai nyilatkozat 
 

Szentendre Város Önkormányzata felelős Szentedre sokszínű közoktatási 

kínálatának fenntartásáért és fejlesztésért. Folyamatosan figyelemmel kíséri a 

közoktatási feladatellátás minőségét, ennek keretében folyamatosan ellenőrzi 

és értékeli az intézmények működését, továbbá méri, értékeli és visszacsatolja 

a közoktatás-szolgáltatást igénybevevők elégedettségét, elégedetlenségét 

és elvárásait. Az önkormányzat kiemelt jelentőséget tulajdonít mind az 

oktatási szolgáltatáshoz tartozó, mind az ágazaton kívüli partnereivel való 

együttműködésnek, azt folyamatosan fejleszti. 
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Fontosnak tartja a közoktatásban a humánerőforrás fejlesztését. Arra törekszik, 

hogy az intézmények hatékonyan és gazdaságosan működjenek, feladataik 

ellátása során a szolgáltatói szemléletmód érvényesüljön. Felelős a teljes 

közoktatási intézményrendszer átláthatóságáért és a nevelési-oktatási 

intézményekben folyó nevelés, oktatás átjárhatóságáért. 

Törekszik a társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentésére, az abból 

következő hatások mérséklésére a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 

felkarolása, felzárkóztatása, továbbá a tehetségek gondozása révén. 

 

Ennek megfelelően: 

 

 Az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményhálózat az 

alapító okiratban felsorolt, alapvető tevékenységi körök ellátásán túl 

feleljen meg polgárai minőségi elvárásainak, követelményeinek. 

 Az önkormányzat célja, hogy a gyermekek fejlődését szolgáló oktatási 

értékeket megtartsa, a szolgáltatás a minőséget fejlessze, és az ehhez 

szükséges anyagi erőforrásokat átgondoltan megteremtse. 

 A város oktatási intézményei kiemelkedően fontos feladatot és a város 

fejlesztése szempontjából nagy felelősséget vállalnak a minőségi 

munka iránti igény kialakításában.  

 A város egyik legnagyobb értékének tekinti, hogy az óvoda és az 

iskolák kialakították és megtartották sajátos arculatukat, amelyben a 

mikro társadalmi környezet igényei és elvárásaira alapozódott. 

 Fontosnak tartjuk az óvodai és általános iskolai ellátás teljes körű 

biztosítását. 

 Igyekszünk támogatni a gyermekek továbbtanulási igényeit, a tizenkét 

évfolyamos gimnáziumi képzés fenntartásával. 

 Kötelezettségeink megfelelő minőségű ellátásához nélkülözhetetlen a 

szakértelemmel rendelkező munkatársi közösség biztosítása. Átgondolt 

és jól tervezett kapcsolatot alakítunk ki az oktatást támogató és segítő 

intézményekkel: a közművelődési intézményekkel, a gyermek- és 

ifjúságvédelmi intézményekkel, a sport és szabadidős programokat 

biztosító egyesületekkel, a szociális hálózattal, az egészségügyi 

hálózattal, munkaerőpiaccal, s minden olyan civil szervezettel, akik 

felelősen gondolkodnak  és részt kívánnak venni a felnövekvő 

generáció nevelésének támogatásában. 
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3. A közoktatási feladatellátás középtávú céljai 
 

 

3.1 A közoktatás fejlesztésének minőségi célrendszere 

 

A városi közoktatás-fejlesztést befolyásoló tényezők, az intézmények fenntartó 

által meghatározott alapfeladatai, az önkormányzati irányítás alapelvei és 

alapvetései, valamint a kialakított jövőkép alapján az alábbi stratégiai célok 

kitűzése indokolt: 

 

 

Stratégiai célok 
 

 A meglévő intézményszerkezetben hatékonyan működő, a környezeti 

változások, valamint a partneri elvárásokhoz igazodóan önmagát 

folyamatosan megújítani képes, sikerorientált, gyermekközpontú, a 

gyermekek és pedagógusok érdekeit képviselő optimális kihasználtságú 

nevelési–oktatási intézményhálózat működtetése. 

 Az önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan, színvonalas 

ellátása, vállalt feladatrendszerének további finanszírozása, ezáltal a 

szakmai munkához a feltétlenül szükséges állandóság, kiszámíthatóság, 

tervezhetőség, esélyegyenlőség biztosítása az Európai Unióhoz történő 

csatlakozás feltételeinek megfelelően. 

 Az életminőség javítása, az egész életen át tartó tanulás szükségletének 

kialakítása. 

 

A helyzetelemzésre támaszkodva, a város közoktatási rendszerének egészére 

vonatkozó elvárásainkat az alábbi középtávú minőségcélok kitűzésével 

fogalmazzuk meg: 
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További célok: 

 
 

Cél Sikerkritérium Indikátor 

Prevenciós tevékenység a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű 

gyermekek integrációs nevelése és felzárkóztatása érdekében 
 

Célirányos 

gyermekvédelem 

 

 

 

A prevenciós munka 

eredménye 

Az intézmény által 

kezdeményezett 

gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi 

intézkedések 

eredményessége 

Felzárkóztatás, 

hátránykompenzáció 

 

 

Hátránykompenzálás 

A felzárkóztató munka 

eredményessége a 

tanulásban 

Intézkedések a 

hátránykompenzálásra 

és a felzárkóztatásban 

résztvevő tanulók 

számának csökkenése 

Egész napos nevelés 

szakszerű, színvonalas 

biztosítása 

A tanulók hatékony 

segítséget kapnak a 

tanulásban 

A napközbeni felügyelet 

megoldott 

Minta a szabadidő 

hasznos eltöltéséhez 

  

Az egész napos 

foglalkozások száma 

Az iskola egészségügy színvonalának további fejlesztése, az egészséges 

életmódra nevelés 
 

Egészségnevelés 

feltételeinek biztosítása 

Testedzés, táplálkozás, 

életmód 

 

az egészségnevelési program 

szakszerű elkészítése és 

megvalósítása a pedagógiai 

program részeként 

A sportcsoportok száma 

Egészségnevelési 

felvilágosító programok 

száma  

A drogprovenciós 

programok száma 

A környezeti nevelést 

segítő munkaformák 

kialakítása 

 

A környezetnevelési program 

szakszerű elkészítése és 

megvalósítása a pedagógiai 

program részeként 

Környezettudatos 

magatartás kialakítása 

Környezeti nevelési 

programok száma 

Környezeti nevelési 

programban részt 

vevők száma 
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Tartalmi munka minőségének javítása 
 

Anyanyelvi oktatás 

fejlesztése 

 

 

Tanulói tudás mérésének 

eszköze 

Kompetencia mérés 

eszköze 

Városi adatbázis 

létrehozása 

Trendvizsgálat 

Tantárgyi mérés mutatói az 

egyes etapokon belül 

OKÉV mérés eredményei 

Előző mérések eredményei 

Hatékony idegennyelv-

oktatás, 

informatikaoktatás 

fejlesztése 

 
 

A továbbtanuláshoz 

szükséges ismeretek 

megléte 

A tanulók jó szereplése a 

versenyeken 

A nyelvismeret magas foka 

Az informatikai oktatás 

személyi és tárgyi 

feltételeinek biztosítása, 

fejlesztése 

Nyelvvizsgák száma 

Versenyeredmények 

Mérési eredmények 

Célirányos továbbtanulási 

mutatók 

Használók száma 

Nevelési tevékenység 

fejlesztése 
 

 

 

Nevelési feladatok 

teljesítése a pedagógiai 

programban foglaltak 

szerint 

Iskolai rendezvények, 

programok száma, 

személyiségfejlesztő 

programok, alapvető 

együttélési normák 

Használók elégedettségének vizsgálata 

Minőségfejlesztési 

elvárások 

megfogalmazása, 

minőségirányítási 

program működtetése 

Hatékonyság fejlesztése 

Partnerek elégedettsége 
Partneri mérés eredményei 

 

Mérési-, értékelési 

rendszer működtetése 

 

 

 

Tanulók eredményes 

felkészítése 

Teljesítmény, képesség és 

készségek mérése 

Trendvizsgálat 

Mérési eredmények 

Összehasonlító eredmények 

OKÉV mérések eredményei 

Cél Sikerkritérium Indikátor 

A kötelező feladatok színvonalas ellátása 
 

A működtetés 

feltételeinek prioritása 

 

 
 

Hatékonyság, 

gazdaságosság 

Költség-hatékony 

gazdálkodás 

Hatékony pályázatok 

Saját bevételek növelése 

Tanulócsoport, 

tanulólétszám alakulása 

Kihasználtsági mutatók 

elemzése 

A tervezett és felhasznált 

költségvetés aránya 

A feltételrendszer 

folyamatos javítása 

 
 

A kötelező eszköz- és 

felszerelésjegyzékben 

foglaltak biztosítása 

Az eszközök mennyisége és 

minősége, a rendeletben 

előírtak teljesítése 
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4. Az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal 

kapcsolatos feladatai 
4.1 Óvodai intézményrendszer egészének feladatai: 

 

 Az óvodai nevelés alapvető célja és feladata, hogy az érzelmi, értelmi, 

testi és közösségi neveléssel - a családdal együttműködve - a gyermeki 

személyiség egészét fejlessze 

 A jogszabályban meghatározott és a fenntartó által elfogadott nevelési 

program szellemében működő intézményi szolgáltatások biztosítása 

 Minden rászoruló gyermek óvodai elhelyezésének biztosítása 3 éves 

kortól 

 Differenciált nevelés megvalósítása mind a sajátos nevelési igényű és 

tanulásban akadályozott, a hátrányos körülmények között élő 

gyermekek esetében 

 A gyermekek egyéni képességeihez igazodó differenciált fejlesztés, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 Gyermekvédelem, a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek 

segítése 

 Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, egészséges életmódra 

nevelés összehangolt érvényesítése a hétköznapokon is. 

 A szülői igények, elégedettségének, elégedetlenségének  folyamatos 

mérése, trendvizsgálat. 
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Szentendre Város Óvodai Intézménye fenntartói elvárásaihoz kapcsolódó 

feladatai: 

 

 

 
 

 

4.2  Az iskolai intézményhálózat általános feladatai: 

 

 Az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás, ahol a 

tanuló elsajátítja a társadalmi beilleszkedés alapvető normáit, felkészül 

az alapműveltségi vizsgára, az érdeklődésének, képességének és 

tehetségének megfelelően középiskolai továbbtanulásra illetve 

pályaválasztásra 

 A pedagógiai programban (helyi tantervben) megfogalmazottak 

teljesítése és értékelése  

 A pedagógiai programban és a helyi tantervben jóváhagyott 

órakeretek célszerű felhasználása  

Feladat Sikerkritérium Kulcsfontosságú mutatók 

Helyi igények alapján 

kialakított tag-

intézményi profilok 

megőrzése. 

 

Sokszínű óvodai kínálat 

 

Önálló programok 

Elemzések, a csoport 

munkájának bemutatása 

 

Differenciált nevelés 

megvalósítása 

Differenciált nevelés 

megvalósítása a 

fogyatékos és hátrányos 

helyzetű gyermekek 

esetében 

Differenciált, személyre 

szabott foglalkozások 

A sajátos nevelési igényű 

gyermekek estében az egyes 

problémák számának 

csökkenése 

Az anyanyelvi 

kultúra, a 

kommunikációs 

készségek fejlesztése 

Beszédszituációk, 

dramatizálás  

Egyéni képességek 

kibontakoztatása 

Fejlesztő pedagógiai módszerek 

számának széleskörű 

alkalmazása 

Egészséges 

életmódra-, 

természet és 

környezet védelemre 

nevelés 

Mozgás, korszerű 

táplálkozás 

Sikeres programok,  

óvodán kívüli programok, 

kirándulások, séták 

Minőségfejlesztési 

rendszer 

működtetése 

 

Működő önellenőrzési, 

önértékelési rendszer 

 

Ellenőrzés 

Értékelés 

Partneri igénymérés, 

elégedettség, elégedetlenség 

mérése 
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 A tanuló, gyermek elhelyezési folyamatban kooperatív együttműködő, 

megoldást kereső magatartás 

 Az értéket hordozó hagyományok, helyi sajátosságok megtartása és 

továbbvitele 

 A mikrotársadalmi környezet igényei, elvárásaira alapozott önálló 

arculat megőrzése 

 A város közéleti, kulturális életében való aktív részvétel 

 A meglévő specialitások továbbvitele (idegen nyelv, művészetek, 

vizuális kultúra, informatika, anyanyelv, matematika) 

 Környezettudatos magatartás, környezetért felelős életvitel, a természet 

és a társadalom harmóniájára törekvés 

 Hatékony, költségkímélő működés biztosítása 

 Külső források bevonásának keresése pályázatokon való részvétel 

 A szülői, tanulói, fenntartói igények figyelembevétele 

 A hagyományok ápolása, a helytörténet oktatásának folytatása 

 A korosztályt fenyegető társadalmi veszélyek prevenciójára törekvés-

pedagógiai eszközökkel az oktató-nevelő munka során 

 Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók támogatása 

 Az ünnepekkel, az iskolák hagyományaiból fakadó programokkal 

elmélyíteni a hazaszeretetet és az Európához való tartozás érzését 

  

 

  Az iskolák fenntartói elvárásaihoz kapcsolódó feladatai: 

 

 

Feladat 

 

Sikerkritérium Kulcsfontosságú mutatók 

Barcsay Jenő Általános Iskola 

 
Tanulók egyéni 

képességeinek fejlesztése 

 
 

 

 

 

 

A művészeti nevelés 

hangsúlyozott szerepe, az 

önművelés igényének 

fejlesztése  
 

Tanulók alapos 

megismerése 

Egyéni fejlesztések 

megtervezése 

Mérések megszervezése. 

Trendvizsgálat 

 

A város arculatából 

fakadó lehetőségek 

kihasználása 

Magas színvonalú 

programok 

Mind kevesebb lemaradó 

kisgyerek 

Tanulmányi versenyeken elért jó 

eredmények 

 

 

 

A programok látogatottsága 

Művészeti tevékenységet 

folytatók száma 

A tanulói produktumok száma 

A beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségekkel 

küzdő (sajátos nevelési 

igényű) tanulók integrált 

fejlesztése  

 

 

Tanulók felmérése 

Nehézségek okainak 

feltárása 

Szakember segítségének 

igénybevétele 

Egyéni fejlesztési terv 

készítése 

A tanulók problémamentes 

továbbhaladása 
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Feladat 

 

Sikerkritérium Kulcsfontosságú mutatók 

 

 
Emelt szintű képzés 

matematika, idegen nyelv, 

természetismeret 

tantárgyakból 

 

 

A tanulók jó szereplése a 

szaktárgyi versenyeken 

A továbbtanuláshoz 

szükséges ismeretek 

megléte 

Versenyen részvevők száma 

Mérések eredményei 

Nyelvvizsgák száma 

(korosztályi) 

Sokoldalú szabadidős 

tevékenységgel biztosítani 

az iskola kulturális és 

szabadidős centrum jellegét 

A különböző igényeket 

kielégítő programok: 

Az iskolai lehetőségek 

kihasználása, elkötelezett 

légkör 

A programokon való 

résztvevők száma 

A programok száma 

A gyermekközpontúság 

elvének megfelelő 

„Óvodából az iskolába való 

átmenet” programjának 

folytatása 

Átgondolt, szakmailag 

megalapozott tervezés 

Támogató partneri légkör 

A beilleszkedési zavarok 

csökkentése 

Az érintettek elégedettsége 

Izbégi Általános Iskola 

 
Egésznapos ellátás 

biztosítása iskolaotthonos és 

napközis formában 

A tanulók hatékony 

segítséget kapnak a 

tanulásban. 

Napközbeni felügyelet 

megoldott 

Tanulás tanítása. 

Minta a szabadidő hasznos 

eltöltéséhez. 

 

Tantárgycsoportos 

képességfejlesztési program 

működtetése 

Differenciált 

képességfejlesztés 

továbbvitele 

 

 

Egyéni differenciált 

képességek szerinti képzés 

sikeressége 

Hatékonyságnövelés  

Mérési eredmények 

Egyéni eredmények  

Lemaradók csökkenése 

Egyéni fejlesztések száma 

Mérések megszervezése, 

eredményei 

Trendvizsgálat 

A környezeti és szabadidős 

tevékenység fejlesztése  

(játszóházi programok az 

iskolaotthon keretében) 

 

Az igényeknek megfelelő 

programok tervezése és 

látogatottsága 

Érdeklődő és kreatívan részt 

vevő tanulók száma 

Elégedettség mérése 

Emelt szintű matematika, 

angol és német nyelvoktatás 

folytatása 

 

 

 

Alkalmazható tudás 

elérése 

Motivált tanulók 

 

Versenyek száma 

Mérések eredményei 

Továbbtanulási mutatók 

Helytörténet, nép és 

honismeret és 

hagyományőrzés 

oktatásának fejlesztése 

A város sajátosságaiból 

adódó lehetőségek 

kihasználása, 

eredményessége 

Iskolán kívüli tevékenységek 

száma 

Szakkörök száma 

Tanulói projektek száma  
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Feladat 

 

Sikerkritérium Kulcsfontosságú mutatók 

 

Templomdombi Általános Iskola 
 

Környezeti nevelés a tanulók 

személyiségformálásáért 

Környezettudatos 

magatartás kialakítása 

foglalkoztatással 

 

 

A helyi sajátosságok 

kihasználása 

 

Erdei iskolai programok 

száma és eredményei 

Tanórán kívüli programok 

száma 

Speciális 

személyiségfejlesztés a 

művészet sajátos eszközeivel, 

manuális készségfejlesztés 

 

 

Igényes, kitartó munkára 

nevelés 

Hagyományok ápolása 

Tanulói egyéni és csoportos 

alkotásainak száma 

Kiállítások száma 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 

 
Az általános műveltséget 

megszilárdító, elmélyítő, 

pályaválasztást segítő 

valamint érettségi vizsgára 

és felsőfokú tanulmányokra, 

munkába állásra történő 

felkészítés 

 

Minden tanuló kapjon 

érettségi bizonyítványt 

Felsőfokú képzéshez és 

munkába álláshoz  való 

eredményes felkészítés 

Továbbtanulási mutatók 

Iskolaválasztási programok 

száma 

A kétszintű érettségi 

felkészítés megszervezése 

 

Jogszabályi, szakmai 

háttér megismerése 

Továbbképzéseken 

részvétel 

Tervezés, ütemezés 

 

 

Folyamatos működtetés.  

Az érintettek rendelkeznek a 

szükséges információkkal 

1-4 évfolyamon a 

kisiskoláskornak megfelelő 

mozgásos-cselekvéses 

programok fejlesztése 

 

Kiegyensúlyozott 

gyermekek 

Pszichés igények 

kielégítése 

 

 

 

Programok sikeressége 

Mozgásos foglalkozások, 

fejlesztések száma 

Magas színvonalú 

differenciált oktatás képzés, 

tehetséggondozás, 

felzárkóztatás 

 

 

Szakszerű 

diagnosztizációra épülő 

tudatos tervezés 

Felkészítő munka 

Továbbtanuláshoz 

szükséges tanulói 

kompetenciák, ismeretek 

megléte 

 

Tehetséggondozó programok 

száma 

Lemaradók számának 

csökkenése 
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Feladat 

 

Sikerkritérium Kulcsfontosságú mutatók 

 

 

 

Hátrányos helyzetű és 

tanulási kudarcokkal 

küszködő tanulók fejlesztése 

 

Hátrányos helyzetű 

tanulók felmérése 

Hátrányos helyzet 

okainak kivizsgálása 

 

Hátránykompenzációs 

tevékenységek száma 

Lemaradók számának 

csökkenése 

A nyelvi előkészítő osztálya 

programjának kidolgozása 

és működtetése 

Tudatos tervezés, a 

felkészítő  munka sikere 

 

Az osztályok indításának 

folytonossága 

 

Nyelvtudó tanulók számának 

növekedése 

A kompetens nyelvtudás 

igazolása méréssekkel  

A nyelvvizsgák számának 

emelkedése 

 

 

 

 

5. A fenntartói ellenőrzési és értékelési rendszer 
 

 

5.1 Az ellenőrzés és értékelés koncepciója 
 

Szentendre város fenntartói ellenőrzési – mérési - értékelési rendszere a 

fenntartó kötelező és vállalt feladatainak maradéktalan, színvonalas ellátását 

kívánja biztosítani. 

 

 

Mit jelent a fenntartói feladatellátás? 

 Jelenti egyrészt egy olyan hatékonyan működő gyermek és pedagógus 

központú nevelési – oktatási intézményhálózat működtetését, amely a 

környezeti változásokhoz, a partneri elvárásokhoz igazodva képes 

önmagát folyamatosan megújítani. 

 Jelenti másrészről a színvonalas feladatellátáshoz, szakmai munkához 

elengedhetetlenül szükséges állandóság, kiszámíthatóság, 

tervezhetőség biztosítását. 
 

A fenntartói ellenőrzési-, mérési-, értékelési rendszer kialakításának 

alapelvei 

A helyi rendszer kialakítása során az alább felsorolt alapelveket szükséges 

érvényesíteni, melyek minden érdekelt fél részéről történő elfogadása és 

betartása garantálja a rendszer működésének eredményességét: 
 

 A fenntartói intézményértékelés koncepciója a rendszer kialakításában 

és elfogadásában érintett intézmények egyetértésén alapul, vagyis az 

intézmények és a fenntartó szoros kooperációját tételezi fel 
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 A nevelő-oktató munka ellenőrzése és értékelése - az 

intézményértékelési rendszer alkalmazása során - mennyiségi és 

minőségi értelemben egyaránt csak a jogszabályokban, a pedagógiai 

(nevelési) programban, a szervezeti és működési szabályzatban, illetve a 

fenntartó intézkedési tervében és ellenőrzési-értékelési programjában 

írásban rögzített területeken végezhető el  

 A fenntartói intézményértékelési rendszer hozzáadott értékelvű, a kapott 

eredményeket nem az egyes intézmények összehasonlítására 

(rangsorolására) használja fel, hanem az adott területen az intézmények 

önmagukhoz mért fejlődését értékeli (az intézmények eredményeit saját 

korábbi eredményeikkel veti össze), s ezáltal feltárja a fenntartó által 

működtetett intézményhálózat fejlesztendő területeit 

 Az intézményértékelési rendszer kiterjed a város valamennyi 

önkormányzati fenntartású intézményére.  
 

Fenntartói intézményellenőrzés  

Elemei:  

 Az intézmény működésének törvényességi ellenőrzése, mely a Ktv. 104. 

paragrafus (1) bekezdés alapján kiterjed a tanügyigazgatásra, 

intézményirányításra, oktató-nevelő munka szervezésének ellenőrzésére.  

 Célja: igazolni, hogy az ellenőrzött intézmény a rá vonatkozó érvényes 

előírásoknak megfelelően működik 

 Szakmai ellenőrzés, mely a Ktv. 107. paragrafus alapján szervezendő. 

 Célja: a jogszabályok ill. a fenntartó által elfogadott, jóváhagyott 

intézményi alapdokumentumoknak való megfelelés vizsgálata 

 

A fenntartói ellenőrzési terv: 

A fenntartói intézkedési terv felülvizsgálatához és a jogszabályok által 

meghatározott gazdasági ellenőrzéshez igazodva – 2, 3 és 4 éves fenntartói 

ellenőrzési programot készít. Ez az alapja az éves ellenőrzési tervnek, amely az 

ellenőrzési program időarányos megvalósulását segíti. 

Az ellenőrzési program eredményeit ellenőrzési jegyzőkönyv rögzíti. 
 

Fenntartói intézményértékelés   

A fenntartói értékelés - részben az ellenőrzés, részben a mérés 

megállapításaira támaszkodva - mindenekelőtt az intézmény alapító 

okiratában megjelölt feladatok, a pedagógiai programban megfogalmazott 

célok, az intézményvezető által meghatározott feladatok teljesülését, 

valamint az érdekeltek elvárásait, elégedettségét vizsgálja. 
 

Elemei:  

 Az intézmény működésének értékelése, mely a város 

minőségirányítási programjában rögzített területeken, 

intézményértékelés alapján megvizsgálja az intézményekkel 

szemben megfogalmazott elvárások érvényesülését  

     Célja: A megfogalmazott elvárások teljesülésének értékelése 
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 Az intézmény szakmai-pedagógiai munkájának értékelése, mely az 

intézmény eredményeinek szakmai szempontok szerinti vizsgálata  

 

           Célja:  

A közoktatatási intézmény, a fenntartó, az ágazati irányítás által 

meghatározott szakmai célkitűzések összehasonlítása a közoktatási 

intézmény pedagógiai tevékenységének eredményeivel, 

tájékozódás az intézményben folyó szakmai munka 

eredményességéről. 
 

 A vezetői munka értékelése, mely előzetesen kialakított, elfogadott 

értékelési szempontok alapján a vezetői önértékelés és a fenntartói 

értékelés egybevetésével vezetői interjú keretében történik.  

 

Célja: 

Olyan helyi vezetésértékelési rendszer és gyakorlat kialakítása, mely 

lehetővé teszi, hogy - egységes eljárásrend, módszerek és 

szempontrendszer segítségével - az egy fenntartás alatt működő 

közoktatási intézményrendszer vezetői feladatait ellátó 

intézményvezetők munkájának értékelése rendszerszerűen, 

tervezetten, önértékelésre építve történjen meg. 
 

A fenntartói értékelés megvalósítása: 

A fenntartói értékelés megvalósítására értékelési program készül. 

 

A fenntartó értékelési programja tartalmazza: 

 az értékelés ütemezését, az értékelési terület intézményenkénti 

megjelölésével 

 az értékelés módszerét, eszközeit 
 az értékelésben résztvevő szakértőket, szaktanácsadókat  
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Eredmény 

archiválása 

Ellenőrzési, értékelési rendszer folyamatábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzési-értékelési 

koncepció 

Középtávú 

ellenőrzési-értékelési 

terv 

Intézkedési terv 

Éves 

ellenőrzési-értékelési 

terv 

Fenntartói 

Intézkedési terv 

Intézményi  

munkaterv 

Intézmények 

kijelölése 

Ellenőrzés-értékelés 

lebonyolítása 

Jegyzőkönyv Közoktatási 

törvény 

 

Elemzés 

 

Visszacsatolás 

Eredmény  

felhasználása 

 

Összegzés 

 

Adatbázis 
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5.2 Szentendre város ellenőrzési rendszere 

 

TERÜLETEK 

Működés belső szabályozottság 

törvényessége 
Gazdálkodás Humán erőforrás 

Szakmai – pedagógiai 

munka eredményessége 

Kiemelt 

területek 

Jogszabályi változások 

követése. 

Szabályzatokban foglaltak, 

intézményi döntések 

jogszerűsége. 

Tankötelezettség, tanulói 

jogviszony 

Beiskolázás, továbbhaladás. 

Gyermek-és ifjúságvédelem. 

Tanuló-és gyermekbalesetek. 

  

Költségvetés tervezés, 

felhasználás. 

Gazdálkodási tevékenység 

belső szabályozottsága. 

 

Képesítési előírások. 

Munkaerő-gazdálkodás. 

Humán erőforrás 

fejlesztés. 

Tanulói teljesítmények meg-

határozott területeken 

(anyanyelv, matematika, 

idegennyelv, informatika). 

Kulcskompetenciák 

(szövegértés, 

kommunikációs készség, 

stb.)  

Módszer, 

eljárás 

Dokumentumellenőrzés. 

Dokumentumelemzés. 

Interjú. 

Fókuszcsoportos beszélgetés. 

 

Pénzügyi revízió eszközével, a 

polgármesteri/jegyzői utasítás 

szerint. 

 

Dokumentumellenőrzés. 

Dokumentumelemzés. 

Interjú. 

Intézményvezetői 

beszámoló. 

Mérések eredményei. 

Intézményvezetők 

beszámolói. 

Összehasonlító elemzés, 

trendvizsgálat. 

 

 

Célcsoport Minden közoktatási intézmény. 

 

Minden közoktatási 

intézmény. 

 

Minden közoktatási 

intézmény. 

 

Minden közoktatási 

intézmény. 

(óvodák esetében 

kompetenciavizsgálat) 

Ellenőrzést 

végzi 

Országos szakértői 

névjegyzékben szereplő 

szakértő. 

Belső ellenőr 

Külső szakértő 

Közoktatási és 

Közművelődési Iroda 

Külső szakértők az Országos 

Szakértői névjegyzék szerint 

 

 

Időinter-

vallum 

Négyévente Kétévente Háromévente Négyévente 
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 5.3 Szentendre város ellenőrzési  és értékelési programja 

 

Terület 

 

Időpont 

 

Törvényességi ellenőrzés 

 

(4 évente) 

 

Gazdálkodás 

 

(2-4 évente)* 

 

Humánerőforrás 

gazdálkodás 

(3 évente) 

 

Szakmai-pedagógiai 

munka 

(4 évente) 

2008/2009 

Szentendre város Óvodai 

Intézménye  !!!!! Rákóczi 

Barcsay Jenő Általános 

 Iskola 

II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola és Gimnázium 

 

Szentendre város Óvodai 

Intézménye 

 

Templomdombi Általános 

Iskola 

Szentendre Város 

Óvodai Intézménye 

 

Templomdombi Ált. Isk. 

2009/2010 

Barcsay Jenő Általános 

 Iskola 

Templomdombi Általános 

Iskola 

Izbégi Általános Iskola 

Barcsay Jenő Általános 

 Iskola 

 

 

Barcsay Jenő Általános 

 Iskola 

2010/2011 

Templomdombi Általános Iskola Szentendre város Óvodai 

Intézménye 

 

 

 

II. Rákóczi F. Ált. Iskola és 

Gimnázium 

 

 

II. Rákóczi F.  Általános 

Iskola és Gimnázium 

2012/2013 

Izbégi Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola és Gimnázium 

Barcsay Jenő Általános 

 Iskola 

Izbégi Általános Iskola  Izbégi Általános Iskola 

2008/2009 

 

II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola és Gimnázium 

 

 

 

Izbégi Általános Iskola 

 

Templomdombi Általános 

Iskola 

Templomdombi Általános 

Iskola 

 

Szentendre város Óvodai 

Intézménye 

Szentendre Város 

Óvodai Intézménye 

Templomdombi 

Általános Iskola  

                                                 
* A 95/2001 (IV. 15.) Kt.sz-on elfogadott Ellenőrzési Sz. szerint 
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Tanulói tudás és neveltségi szint mérés 

 
Időpont Matematika 

Informatika 

Korosztály Magyar –

szövegértés 

Idegen ny. 

Korosztály Neveltségi szint Korosztály 

2004/05.  ? Templomdombi 

Ált. Isk. 

6. évf. - - Szentendre Város 

Óvodai Intézm. 

Óvodakötelesek 

2005/06.   ? Barcsay Jenő 

Általános Iskola 

6. évf. - -   

2006/07.  ? II. Rákóczi F. Ált. 

Is. és Gimnázium 

6. évf 

10. évf. 

- -   

2007/08. Izbégi Általános 

Iskola 

6. évf. 

 

- -   

2008/09 . - - Templomdombi 

Ált Isk. 

6. évf.  Szentendre Város 

Óvodai Intézm. 

Óvodakötelesek 

2009/10. - - Barcsay Jenő 

Általános Iskola 

6. évf.    

2010/11. - - II. Rákóczi F. Ált. 

Isk. és Gimnázium 

           6.évf. 

10. évf. 

  

2011/2012. - - Izbégi Általános 

Iskola 

6. évf. 

 

  

 

* Amikor pályázati támogatást nyer a fenntartó, négyévente egy alkalommal valamennyi iskola 7. évfolyamán 

neveltségi szint mérést végeztet. 
 

* Abban az esetben, ha az Országos Közoktatási Értékelési Vizsgaközpont által központilag elrendelt mérés egybeesik a fenntartói 

tervben rögzítettekkel - évfolyam és tantárgyi mérés tekintetében – a helyi mérést külön nem végeztetjük el. 
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Felelős:    intézményvezető 

 Határidő: minden tanév zárásakor 

 

 

Intézményvezetői beszámolók 
 

 

ISKOLA 
 

 

ÓVODA 
 

 

1. Jogszerűség (önellenőrzés alapján) 

2. Az intézmény környezete, partnerek 

3. Finanszírozási feltételek 

4. Humánerőforrás 

5. Szervezeti – vezetői jellemzők 

6. Tanulói teljesítmények 

7. A partneri igénymérés eredménye 

8. A pedagógiai program megvalósulásának időarányos 

követése 

+ 1 terület átfogó értékelése a fenntartó meghatározása 

alapján 

 

 

1. Jogszerűség (önellenőrzés alapján) 

2. Az intézmény környezete, partnerek 

3. Anyagi feltételek 

4. Személyi feltételek 

5. Szervezeti – vezetői jellemzők 

6. A helyi program megvalósulása 

7. A partneri igénymérés eredménye 
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Az ellenőrzés – értékelés nyilvánossága: 

 A fenntartó az ellenőrzés, értékelés eredményeiről elsődlegesen az 

érintetteket tájékoztatja. (jegyzőkönyv megküldés, hiányosságok kijavítására 

intézkedési terv készítés) 

 Tájékoztatást kap: 

       

 Polgármester 

 Jegyző 

 Kulturális, Oktatási és Kisebbségi Bizottság elnöke, tagjai 

 Közoktatási referens 

 

 

6. Ágazati és ágazatközi kapcsolatok a helyi közoktatásban     
 

Szentendre Város Önkormányzata oktatási-nevelési feladatainak körében az 

ágazaton belüli és ágazatok közötti együttműködéssel biztosítja feladatainak 

maradéktalan ellátását.  

 

 

6.1 Ágazati kapcsolatrendszer 

 

Szereplői: Óvodai  és Iskolai Szülői Szervezetek, Iskolaszékek 
 A városban működő diákszervezetek 

 Az intézményvezetők munkaközössége 

 

Az együttműködés területei: 

Az önkormányzati egyeztetés kiterjed a középtávú célok megfogalmazására, 

elsősorban Szentendre Város Oktatáspolitikai koncepciójának, valamint 

Szentendre Város Önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, 

intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének valamint Intézkedési 

Tervének véleményezésére. A döntések előkészítésekor kikéri az érintettek 

véleményét.  
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6.2 Ágazatközi kapcsolatok a helyi közoktatásban 
 

Terület Közoktatást érintő feladat 

Intézmény és a 

feladat-ellátásért 

felelős munkakör 

Elérhetősége 

(cím, telefon, 

fax, e-mail, 

fogadóóra) 

Fenntartó 

részéről 

kapcsolattartó 

Az 

együttműködés 

területei 

Az együttműködés 

formája 

1. 

Gyermek 

és 

Ifjúság 

védelem 

Nyilvántartásba vett 

tanulók egyeztetése 

 Intézményi GYIV 

felelős 

  

     Nevelés-oktatás 

 Nevelési értekezlet 

Információcsere 

Esetmegbeszélések 

 
Tájékoztatás a veszélyeztetett 

gyermekekről 

 Gyermekjóléti Sz. 

családgondozója                                  

Szentlászlói út 

89.   T: 312-605 

8 ó- 16 ó-ig 

Népjóléti Iroda 

szakembere  Nevelés-oktatás 

Információcsere 

Esetmegbeszélések 

Esetkonferencia  

 
Szenvedélybetegségek  

megelőzése 

GYIV felelős, 

osztályfőnök   Nevelés-oktatás 

Szülői értekezlet 

Osztályfőnöki óra 

Bűnmegelőzési programok 

Információcsere  

 

Veszélyeztető okok feltárása  

érdekében családlátogatások 

             Gyermekjóléti 

Sz. családgondozója        ugyanaz       Ugyanaz Nevelés-oktatás 

Közös családlátogatás 

Információcsere 

Team- és esetmegbeszélés 

  

Gyermekétkeztetés területén  

normatív támogatáson túli  

támogatás         Ugyanaz Nevelés-oktatás 

Információcsere 

Esetmegbeszélések 

 

  

Tanulók szabadidejének  

eltöltéséről való gondoskodás                     Ua.            Ua.  Nevelés-oktatás 

Közös szabadidős program  

szervezése 

  

Fogadóórák tartása az 

iskolában                     Ua.                               Ua.  

Közokt és Közmű 

I. szakembere Nevelés-oktatás Közösen, külön-külön 

  

Szociális és gyermekvédelmi 

információs kiadványok                     Ua.            Ua. 

Népjóléti Iroda 

szakembere Nevelés-oktatás Iskolai terjesztés is 

  

Diákok, szülők tájékoztatása az  

elérhető szolgáltatásokról Intézményi GYIV felelős  

Népjóléti I. 

szakembere Nevelés-oktatás 

Szülői értekezletek 

Osztályfőnöki órák 
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Terület Közoktatást érintő feladat 

Intézmény és a 

feladat-ellátásért 

felelős munkakör 

Elérhetősége 

(cím, telefon, 

fax, e-mail, 

fogadóóra) 

Fenntartó 

részéről 

kapcsolattartó 

Az 

együttműködés 

területei 

Az együttműködés 

formája 

 2. Szociálpolitika 
 

 

 - segélyezések, juttatások 

 - rendszeres gyermekvédelmi 

 támogatás 

 - rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás 

 - szociális alapú tanulmányi 

ösztöndíj 

 

Családsegítő Szolgálat: 
 Felvilágosító programok 

 Szakmai támogatás 

        a pedagógusok részére 

 Szocializációs hiányok  

        leküzdésének 

        támogatása 

 Segítség krízis 

        helyzetekben 

 Információ,  

       tanácsadás a szociális 

        hátrányok leküzdéséhez 

 
 

 

 Gyermekjóléti Sz. 

családgondozója U.a. 

Népjóléti I. 

munkatársa   

  

negyedévenkénti 

megbeszélések, 

gyermekvédelmi 

Fókuszcsoportos megbeszélés 

  

 

 

 

 

 

 

 

Iskolai csoportmunkák 

Felvilágosítás 

Megbeszélések 

Tájékoztatás 

Programok szervezése 

Értekezletek  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    oktatás-nevelés 

        

          

          

  

 Családsegítő Szolgálat  

családgondozója  Ua.     
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Terület Közoktatást érintő feladat 

Intézmény és a 

feladat-ellátásért 

felelős munkakör 

Elérhetősége 

(cím, telefon, fax, 

e-mail, 

fogadóóra) 

Fenntartó 

részéről 

kapcsolattartó 

Az együttműködés 

területei 

Az együttműködés 

formája 

   - gyermek- iskolaorvosi feladatok    310 065  Népjóléti Iroda óvodai, általános iskolai,  személyes egyeztetés, 

3. Egészségügy  - iskolafogászat Egészségügyi Szolgálat  311 313 munkatársa gimnáziumi egészségügyi körlevél, értekezlet, 

   - védőnői feladatok   311 943  vizsgálat; fogászati szűrés, team munka, 

       Dunakanyar krt.32.  egészséges életmód   

  

 A népi kultúra beillesztése a 

        tananyagba 

 Kapcsolódás a hon és  

       népismeret tantárgyhoz 

 Nyári szabadidős tevékenység 

        biztosítása a napközis tanulók 

        számára 

 Folyamatos kapcsolat 

iskolákkal 

       Pedagógus továbbképzés  

szervezése 

 Erdei iskolai programok 

 Ifjusági és gyermekfilmek 

 Ifjusági és gyermek darabok 

 Tárlatvezetés 

 Szakkörök, szabadidős 

programok 

 Kedvezményes 

múzeumlátogatás 

 

Szabadtéri Néprajzi 

 Múzeum 

512-500 

sznm@sznm.hu 

Szentlászlói út 

www.skanzen.hu 

Közoktatási 

referens 

Nevelés-oktatás 

Szabadidős tevékenység 

Nyári táborok 

Erdei iskolák   

4. Közművelődés     személyes egyeztetés, 

       értekezletek 

       

versenyek szervezése 

programok szervezése 

  

Szentendre 

Művelődési és 

Művészeti Intézményei 

 

Pest Megyei 

Múzeumok  

312 657 

Duna korzó 11/a 

 

 

310-790   Fő tér 6.          Ua.    

  - szakképzés,       - pedagógus tovább- és   

5. Munkaerő-  - átképzés, minden közoktatási címjegyzék alapján 

Közoktatási 

referens átképzési terv személyes egyeztetés 

gazdálkodás  - továbbképzés intézmény      - képesítési előírások dokumentumok  

           - nyugdíjazás, szakos vizsgálata 

        

 ellátottság 

   

 

mailto:sznm@sznm.hu
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Terület Közoktatást érintő feladat 

Intézmény és a 

feladat-ellátásért 

felelős munkakör 

Elérhetősége 

(cím, telefon, 

fax, e-mail, 

fogadóóra) 

Fenntartó 

részéről 

kapcsolattartó 

Az együttműködés 

területei 

Az együttműködés 

formája 

6. Sport 

  

  

  

  

  

 - kosárlabda 

 Az intézmények 

testnevelő tanárai. 

 Intézményi cím és 

telefonszámon. 

   

sprtreferens  - sportversenyek   

 - asztalitenisz      - túra személyes egyeztetés 

   kézilabda       értekezletek 

   judo      - diákolimpia versenyek szervezése 

  labdarúgás       - iskolai sportcsoportok   

  

 

 

      

működtetésének segítése 

 

   

            

 7. 

Önkormányzati 

feladatellátás- 

ban  

részt vevő  

szervezetek 

  

  

  

  

Feladatok: 

 Minden intézmény 

vezetője  Ugyanaz 

 Közoktatási 

referens 

Informati- 

kai csop. 

Népes-     

tankötelezettség nyomon 

követése   ségnyilvántartó 

 - hatósági eljárás, 

intézkedés levelezés, szabály- 

      sértési eljárás 

Gazdálkodási, könyvelési 

feladatok GESZ, intézményvezetők 

 311-624 

Intézményi címek, 

telefonszámok 

Közgazdasági 

Iroda  - költségvetés tervezése személyes egyeztetés, 

      - beszámolók készítése   

      - hibaelhárítás   

Nemzetiségi nevelés-oktatás   Közoktatási ref.  - nemzetiségi személyes tárgyalás 

 Jelenleg szünetel.     nevelés-oktatás írásos vélemény 

  

Művelődési és 

Kisebbségi Bizottság 

Elnöke 

   

Identitás tudat, a 

nemzetiségi nyelv és kultúra 

megőrzése   

 Szerb Kisebbs.Ök.elnöke   -  
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7. Az oktatásirányítás helyzete, jellemzői 
 

(A közoktatás-szolgáltatás minőségközpontú fejlesztésének kívánalmai a fenntartóra 

vonatkozóan) 

 

7.1. Rendszerszemléletű irányítás: 

 

 az egységes és konkrét célmeghatározást konkrét intézkedések kövessék; 

 gazdálkodási, üzemeltetési kérdésekben gyors reagálás a problémákra; 

 karbantartások, korszerűsítések szisztematikus ütemezése; 

 törvények, rendeletek egységes értelmezése és végrehajtása; 

 rendszeres, értékelő odafigyelés a szakmai és tanügyigazgatási munkára;  

 

7. 2. Tervezés 

 

 A fenntartó is végezzen önértékelést, határozza meg erősségeit, fejlesztendő 

területeit, erre alapozza a tervezést; 

 Csökkenjenek az ad hoc jellegű intézkedések, a tervezéssel ki kell zárni a 

párhuzamosságokat; 

 

7.3. Ellenőrzés, mérés 

 

 Egységes ellenőrzési rendszer kidolgozása; 

 Intézménytípusokra vonatkozó, önértékelésre alapozott mérési-értékelési 

rendszer bevezetése; 

 A bevezetésre kerülő új teljesítményértékelési és mérés-értékelési rendszerek 

következetes megvalósítása; 

 Fenntartó számára az önkormányzat által fenntartott óvoda és iskola 

tanévenként, évenként egy alkalommal köteles átfogó beszámolót adni az 

intézmény működéséről (Ktv.105.§ (5). bek.); 

 Az OKÉV által végzett mérések eredményeinek feldolgozása, nyilvánosságra 

hozatala; 
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  Az éves  beszámolók elkészítésének és nyilvánosságra hozásának módja: 

 

 a tanév zárását követő 2 héten belül meg kell tárgyalnia a nevelőtestületeknek, 

 

 a fenntartó által elfogadott beszámolót az intézmény köteles az iskola internetes 

honlapján 15 napon belül  nyilvánosságra hozni és 6 hónapon át a beszámolót a 

Web-lapon tartani. 

 

 

  Az intézményi mérésekre alapozott fenntartói értékelések nyilvánosságra hozásának 

módja: 

 

A fenntartó az országos mérés-értékelések és az ÖMIP-ben meghatározott 

szempontok alapján elkészített intézményértékelést – a Képviselőtestület által 

megismert és elfogadott formában saját honlapján közzéteszi és legalább 90 napig 

szerepelteti is. 

 

 

7.4. Információáramlás 

 

 Az információ átadás gyorsítása és kölcsönösségi alapon való, működtetése 

(rendszeres (havonkénti) intézményvezetői tanácskozás); 

 Az intézmények bevonása a közoktatás szolgáltatásra vonatkozó döntések 

előkészítésébe; 

 Rétegmegbeszélések, fórumok aktuális témákról, változó előadókkal (2-3 

havonta); 

 Pályázatfigyelés, pályázatírásra való felkészítés; 

 A határidők, határnapok optimális meghatározása a végrehajthatóság 

érdekében; 

 A fenntartó vagy képviselője vegyen részt az intézmények rendezvényein. 
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8.Az intézményértékelés lehetséges területei, az értékelés módjai 

 

Területek Az értékelés módjai 

1.1. FELTÉTELRENDSZER 

 Tárgyi feltételek 

o Épület, környezeti jellemzők 

o A minimális felszereltség 

o A HOP/PP teljesítéséhez szükséges 

eszközök 

Adatbázis  

Önértékelés 

Éves statisztikai elemzések 

 Társadalmi feltételek (mikro és 

makro-környezeti elemek) 

o Elvárások, elégedettség 

o Szociokultúrális háttér 

o Munkaerő-piaci környezet 

A partneri igényfelmérés értékelésének 

megküldése a fenntartóhoz 

Adatbázis 

Önértékelés 

 Pénzügyi feltételek 

o Intézményi költségvetés 

o Egyéb források, pályázatok, 

alapítványok 

Pénzügyi ellenőrzés alapján 

 

Adatbázis  

Önértékelés 

 

 

1.2. HUMÁN TÉNYEZŐK 

 A pedagógusok minősége 

o Korosztályi arányok, végzettség, 

kompetencia 

o Mesterségbeli tudás, tudományos 

munka, a csoportok, tanulók 

menedzselése, a nevelés, tanítás 

minősége 

o Pedagógiai munkát segítők 

Önértékelés 

Továbbképzések 

célvizsgálata 

 Eredményesség 

o Tanulók tantárgyi felkészültsége 

o Tanulmányi eredmények, vizsgák, 

versenyeredmények 

o Továbbtanulás, lemorzsolódás 

o Gyermekek iskolakészültsége, 

tanulási képességek 

o Alapkészségek szintjei 

o Nevelési eredmények 

o Tanulási motiváció, attitűd 

o Szociális és pszichológiai készségek 

Az intézményi mérések mellett külső 

szakértőtől megrendelt szakmai 

ellenőrzések a mindenkor rendelkezésre 

álló források (pályázat, képviselőtestületi 

döntés) függvényében 

 

A pedagógiai mérés-értékelés országos 

rendszerébe való bekapcsolódás 

 

Önértékelés 

Adatbázis 
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1.3. SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS 

 Struktúra és vezetés 

o Tanügy-igazgatási tevékenység, 

dokumentáció, szabályozottság 

o A vezetés minősége, 

elfogadottság 

Törvényességi ellenőrzés 

 

Az intézményi minőségfejlesztés 

részeként elvégzett mérések 

értékelésének megküldése a 

fenntartónak 
 

Magasabb vezetői önértékelés a 

megbízás 4. tanévében 

 

 Szervezeti kultúra 

o Értékek, célok, elvek, normák 

o Problémamegoldás, 

konfliktuskezelés 

o Nevelőtestületi, tanítási klíma 

Önértékelés 

 

Az intézményi minőségfejlesztés részeként 

elvégzett, szervezeti kultúrára vonatkozó 

mérés- értékelés eredményeinek 

megküldése a fenntartónak 

 Pedagógiai folyamatok 

o Nevelési, pedagógiai program 

o Tanulásirányítás  

o Teljesítménykövetés 

o Különbségek kezelése 

Önértékelés 

 

A nevelési és/tanév kiemelt vezetői 

ellenőrzési szempontja 

 

8.1..A fenntartói értékelési adatbázisban szereplő, folyamatosan karbantartott 

adatok köre 
 

 

Értékelési területek Adatok, indikátorok 

Feltételrendszer 

 

Tárgyi feltételek 

Épület állapota, környezete, tantermek, 

csoportszobák száma, tornaterem, 

tornaszoba, szaktanterem, szertár, konyha, 

ebédlő, könyvtár, tanári szoba, szociális 

kiszolgáló helyiségek 

 Kötelező taneszközök ellátottsága, állapota, 

számítógépes munkahelyek 

 Férőhely, kapacitás 

Társadalmi feltételek Elégedettség-mutatók 

 

 Tanulók, gyerekek szociokultúrális háttere 

 Tanuló-, ill. gyereklétszám, szociálisan 

hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, 

fogyatékos, etnikai kisebbséghez tartozó, 

magatartási-tanulási problémás gyerekek 

aránya 

 Továbbtanulási, munkába állási lehetőségek 

Pénzügyi feltételek Központi költségvetésből normatíva, 

fenntartói kiegészítés. 

Működési bevételek, pályázati támogatás, 

alapítvány, szakképzési alap, térítéses 

képzések. 

 Finanszírozási koncepció alapján 
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Humán tényezők 

 

Pedagógusok 

Alkalmazottak 

Számított pedagógus álláshely, tényleges 

pedagógus létszám. 

 

Pedagógiai munkát segítők. 

 Képesítési előírásoknak való megfelelés, 

bértábla. 

 Továbbképzések teljesítése. 

Eredményesség Tanulmányi eredmények, tudásszint mérések 

eredményei – a hozzáadott érték elvének 

érvényesülése 

 

Vizsgák, versenyeredmények. 

 

 Bukások, lemorzsolódás, továbbtanulás. 

 Tanulási, gondolkodási képességek, 

alapkészségek szintje. 

 Tanulási motiváció, attitűd. 

 Szociális készségek. 

 

 

Szervezet és működés 

 

Struktúra, vezetés 

Szabályozottság, szervezettség, 

törvényesség, tanügy-igazgatási 

tevékenység. 

 

A vezetés elfogadottsága, minősége, 

információáramlás. 

Szervezeti kultúra Tantestületi klíma, alkalmazotti elégedettség. 

 Konfliktusok, problémamegoldás, innovációk. 

Pedagógiai folyamatok Pedagógiai-nevelési program minősége, 

értékek, célok, intézményi specialitások. 

 

 Pedagógiai elvek, gyakorlat, a folyamatok 

irányítottsága. 

 Az iskolai életmódra való felkészítés 

eredményei, 

Tanulásirányítás, teljesítménykövetés, tanulói 

különbségek kezelése. 

 Speciális programok eredményessége. 

Külső kapcsolatok Szülőkkel, más ágazati partnerekkel való 

kapcsolattartás 

 Kapcsolat más intézményekkel, 

együttműködés, PR. 

Nyilvánosság biztosítása Honlap, médiák  
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9. A magasabb vezetők teljesítményértékelése: 

A vezetői értékelés önértékelésen alapuló elemző-minősítő értékelés, melynek 

elemei:  

 A komplex  intézményértékelés eredményei 

 Az intézmény szakmai, intézményhasználói megítélése az 

elégedettségvizsgálatok trendje alapján, 

 Az éves beszámolók alapján kapott fenntartói értékelések, 

 A nevelőtestület klímaméréseinek eredményei (4 évente, objektív 

méréssel) 

 Az intézmény innovativitása, szakmai szerepvállalása 

 A vezetői pályázatban rögzített koncepció időarányos 

megvalósulásának értékelése, 

 A  forrásmendzsment eredményei 

 Vezetői önértékelés a mellékletben rögzített szempontok 

alapján(4 évente) 

A magasabb vezetők teljesítményértékelésének részletes szempontjai a 2007. 

szeptember 30-ig kerülnek kimunkálásra és a 2008/2009-es tanévtől 

kezdődően kerülnek bevezetésre. 

 

15.1.Az értékelés időintervalluma:  

a magasabb vezetői megbízás 4. évében  amelytől a fenntartó indokolt 

esetben eltérhet. 
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8.2.. A magasabb vezetők teljesítményértékelésének  területei 

Az intézményértékelés tárgya lehet az óvoda, iskola és művészetoktatási 

intézmény minden olyan adottsága, jellemzője, amely befolyásolja az 

intézmény eredményességét, hatékonyságát, a végzett munka minőségét. Az 

intézményértékelés területei sokféleképpen rendszerezhetők, 

csoportosíthatók. Egy lehetséges struktúra, amely illeszkedik a magyar 

iskolarendszerhez: 

A vizsgált kulcsterület 

értelmezése  

A vizsgált területek, folyamatok  

(lehetséges lista)  

Gazdálkodás, tanügyigazgatás 

Az intézmény hatékony működésének 

vizsgálata. 

A tanügy-igazgatási feladatok 

ellátásának értékelése.  

 szakképzési alap 

 szponzori támogatások 

 reklámtevékenység 

 alapítvány 

 pályázatok 

 rongálás 

 eszközvédelem 

 a bevételi tervek teljesítése 

 beszerzési folyamat 

 dokumentációs fegyelem, 

szabályozottság 

 bizonylatkezelés 

 költségvetés tervezésének 

folyamata,stb. 

Feltételek 

Az intézmény személyi és tárgyi 

feltételeinek vizsgálata.  

 személyi feltételek, szakos 

ellátottság, képesítési 

követelmények 

 tárgyi feltételek 

 eszközök 

 épület 

 beruházások lebonyolítása 

 a szerződéskötés folyamata 

 stb.  

Oktatás, képzés 

 

 tanulmányi eredmények 

 versenyeredmények 

 vizsgák 

 külső és belső mérések 

 taneszköz fejlesztés 

 az oktatás szervezettsége 

 tanulók értékelési rendszerének 

eredményes működtetése a 

hozzáadott érték kimutatása  

 tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 felvételi eredményesség, 

 módszertani kultúra fejlesztése,stb.  
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Nevelés 

Szocializáció, érték- és 

normaközvetítés, személyes és 

szociális kompetencia fejlesztése.  

 viselkedéskultúra (magatartás, 

deviancia stb.) 

 életkeretek, életmód 

 házirend érvényesülése 

 elismerések, elmarasztalások 

 értékek 

 légkör, klíma 

 értékelés, önértékelés szintje és 

szerepe 

 konfliktuskezelés 

 osztályfőnöki tevékenység 

 diákmozgalom 

 fegyelmi ügyek 

 stb.  

Szolgáltatás 

Az iskola szolgáltató tevékenysége.  

 napközi, tanulószoba 

 tanórán kívüli oktatási 

tevékenység 

 szabadidős tevékenység 

 sport 

 speciális oktatás 

 gyermek- és ifjúságvédelem 

 iskolaújság, iskolarádió 

 pályaorientáció 

 menza, büfé 

 könyvtár, internet használat stb.  

Szervezet és vezetés 

Az iskola mint munkaszervezet 

vizsgálata, a szervezet struktúrája, 

értékelése; a vezetés minősége.  

 a célképzés folyamata 

 innováció 

 döntéshozatal 

 információs rendszer 

 kommunikáció, 

problémamegoldás, 

konfliktuskezelés 

 szervezeti kultúra, klíma 

 a munka szervezettsége 

 hatáskörök, felelősség 

 pedagógusok kiválasztása, 

értékelése 

 továbbképzés 

 a pedagógiai munkát segítő 

dolgozók munkájának 

értékelése 

 belső pályázatok 

 a vezetés önértékelése  

Kapcsolatrendszer, társadalmi 

elismertség 

Az iskola kapcsolata partnereivel, az 

érintettek elégedettségének, 

 az intézmény és a szülői ház 

kapcsolata 

 egyéb partnerkapcsolatok (szülők, 

fenntartó, munkáltatók stb.) 
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elégedetlenségének, igényeinek 

vizsgálata.  
 reklamációk kezelése, stb.  

 

 

 9. Szentendre Város Önkormányzati Minőségirányítási Program 

kapcsolata az Intézményi Minőségirányítási Programmal; 

érvényessége, felülvizsgálata és nyilvánossága 

 
Az Intézményi Minőségirányítási Program és az Önkormányzati 

Minőségirányítási Program kapcsolata 

Az Intézményi Minőségirányítási Programnak összhangban kell lennie az 

Önkormányzati Minőségirányítási Programmal. Szentendre városi 

minőségirányítás alapja az Önkormányzati Minőségirányítási Program, mely 

alapján az intézmények elkészítik saját minőségirányítási programjukat.  

 

Az Önkormányzati Minőségirányítási Program érvényessége 

Szentendre Város Minőségirányítási Programja elfogadása után hatályba 

lép és 2012-ig érvényes.  

 

Az Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálatának ideje 

Szentendre Város Önkormányzati Minőségirányítási Programja 

felülvizsgálata Szentendre Intézkedési Terve felülvizsgálatához 

igazodva, 2 évente történik: legközelebb 2009-ben. A felülvizsgálatot az 

éves összegzések alapján a Minőségirányítási Program időarányos 

megvalósításával összevetve kell elvégezni.  

 

Az Önkormányzati Minőségirányítási Program nyilvánossága 

Szentendre Város Önkormányzati Minőségirányítási Programját az alábbi 

módon tesszük nyilvánossá: 

 2007. április 20-án a város fenntartásában működő valamennyi 

intézmény vezetője részére átadásra kerül 

 A hatályba lépést követően a dokumentum hozzáférhető az 

Önkormányzat Közoktatási Irodáján, valamint az Önkormányzat 

honlapján: www.szentendre.hu 

 

 

 

Szentendre, 2007. április. 

 
Készítették:    

Schinkovits Lajosné 

                      oktatási referens  

Hernádi Jánosné ügyvezető 

Qualy-Co Kft   
Bényei Sándor     

Commitment Pedagógiai Intézet                                                                           
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