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1 BEVEZETÉS 

1.1 Törvényi háttér 

A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola a többszörösen módosított Közoktatási 

törvényben (továbbiakban: KOT) meghatározottak szerint (1993. évi LXXIX. törvény a közok-

tatásról) látja el a közoktatással kapcsolatos feladataikat. A közoktatási törvény 85. §-a alap-

ján fenntartónknak a Budapest Hegyvidék XII. kerület Önkormányzatnak intézkedési tervet, 

illetve minőségirányítási programot kellett készítenie. 

A Közoktatási törvény 40.§-a tartalmazza a közoktatási intézményekre vonatkozó működési 

rendet. E paragrafus alapján a mi intézményünk feladatai hatékony, törvényes és szakszerű 

végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározzuk minőségpolitikánkat, 

illetve a minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert építünk ki és 

kezdünk el működtetni. E minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert rögzítjük ebben a 

dokumentumban. (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program, azaz IMIP). 

Intézményi minőségirányítási programunk összhangban áll az önkormányzati minőségirányí-

tási programmal. 

A minőségfejlesztési rendszerünk működtetése a PDCA ciklus, vagyis a folyamatos fejlesztés 

alkalmazását jelenti intézményünk vonatkozásában. Ennek lépései: 

Tervezés: az IMIP elkészítése. 

Megvalósítás: a helyi pedagógiai programunkban (továbbiakban: HPP) megfogalmazott cél-

kitűzéseink elérése érdekében minőségirányítási programunk, illetve egyéb doku-

mentumaink alapján végezzük feladatainkat. 

Értékelés: Az IMIP alapján ellenőrizzük, értékeljük tevékenységünket. 

Beavatkozás: Az ellenőrzést követő értékelések eredményeképpen következtetéseket vonunk 

le, és intézkedési terveket készítünk. 

1.2 Az intézmény rövid bemutatása 

A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola Budapest legmagasabb pontján működik 

és a Budapest Hegyvidék XII. kerület Önkormányzat tart fenn. 

Cím: 1125. Budapest, Diana út. 4. 

OM azonosító: 034999 

 

Iskolánk Jókai Mórnak, a XIX. század nagy romantikus írójának nevét viseli. Névválasztá-

sunkat indokolta a környezet: Jókai híres szőlőjének szomszédsága, valamint anyagi segítsé-
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ge, mely hozzájárult ahhoz, hogy állhat a ma is szemet gyönyörködtető, szecessziós stílusú 

iskolaépület. 

Az iskola létrejötte összefügg a Szent Lászlóról elnevezett templom felépülésével. Itt, a Köl-

tő-Felhő-Diana utcák által határolt helyen, már 1858 óta működik tanintézet. Ezt az időpontot 

tartjuk iskolánk alapítási évének. 

Az épület jelenlegi formáját 1929-ben nyerte el.  

A saját arculat kialakítása a rendszerváltozás után kezdődött el. 

 Megszűnt a tantárgycsoportos oktatás. Elsőtől negyedikig viszik a tanítók az osztályokat. 

 Megszűnt az úttörőcsapat. 

 Helyet kapott az iskolában a hittan oktatás. 

 Megterveztük iskolazászlót, napóraemblémát, bevezettük a Jókai Napokat. 

 Létrehoztuk a Jókai-díjat, Arany Napóra Díjat. 

 Minden Jókai Napon megrendezzük a helytörténeti vetélkedőket, melyekre tantárgyi kere-

tekben készülnek fel a tanulók. 

 Az erdei iskola is hagyomány ma már. 

 Bevezettük a néptáncoktatást és az etikát mint tantárgyat. 

 Felavatásra kerültek a monumentális faliképek, melyeket a rajzszakkörös diákok készítet-

tek. 

 Elindult egyfajta karitatív mozgalom. 

 Meg kellett alkotni a helyi pedagógiai programunkat, a NAT-os tanterveket, majd a keret-

tanterveket. 

 A karácsonyi készülődések, népi játékok, hangversenyek is hagyománnyá váltak. 

 Megszűnik a francia nyelv oktatása, helyét a német nemzetiségi oktatás vette át. 

 Alsó tagozaton komplex művészeti osztályokat indítunk. 

 Tartunk nyílt órákat és iskolanyitogató foglalkozásokat a jelenlegi és a jövendő szülők, 

valamint gyermekink számára. 

 Van színvonalas iskolaújságunk, Napóra címmel.  

 Évek óta sikeresen működik iskolánk Dömdödöm Színháza. 

 Intézményünk bővült a korábban az óvodához tartozó Felhő utcai kiskerttel. 

 Bevezettük a gyerekek nagy örömére a gyermeknapi „Öröm-délelőttöt”. 

 Minden évben megtiszteljük nyugdíjas kollégáinkat egy meghitt összejövetellel pedagó-

gusnap alkalmából. 

Ezt az arculatot a kor által támasztott igényeknek és a kínálkozó lehetőségeinkhez igazítottuk. 
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Ma már ténylegesen saját arculata van iskolánknak, híre pedig nemcsak a környéken jó, ha-

nem távolabb is, hiszen Érdtől Budakesziig, Törökbálinttól, a Jókai térig mindenhonnan jár-

nak ide gyerekek.  

Jókai születésének 175. évfordulójára elkészült a Diana park. Az iskola előtt kialakított Jókai 

agóra a szoborkompozícióval tovább gazdagította az esztétikus környezetet. Ez kis tér ked-

venc helye lett gyermekeinknek, de örömmel várakoznak itt a szülők, s pihennek meg az ide 

látogatók is. 

Tantestületünk fájó pontja, hogy nem indíthatunk az igényeknek megfelelő számú osztályt. 

Nyolc évfolyamos általános iskolánkban a 360 tanulót 38 pedagógus oktatja, neveli.  

Két speciális képzési forma jellemzi az intézményt; a komplex művészeti és a német nemzeti-

ségi oktatás. 

 

A komplex művészeti osztály sajátosságát a művészeti tárgyak az alapóraszámon túli oktatá-

sa adja, melynek keretében színjátszást, kézművességet és néptáncot tanítunk. 

Ebben az osztályban az angol vagy német nyelv oktatását a második évtől kezdtük el heti két 

órában. 

A felső tagozaton ezen osztályok tanulói szakköri foglalkozásként választhatják a színjátszást 

és kézművességet. Néptánc oktatásunk tantervbe építve folytatódik. 

 

Német nemzetiségi osztályainkban a kisiskolások a nyelvi órákon kívül két nyelven tanulják 

az ének-zene, rajz, testnevelés, környezet és technika tantárgyakat. Növendékeink megismer-

kednek a magyarországi német népi kultúrával, hagyományaikkal, nemzetiségi jeles napjaik-

kal. 

A felső tagozaton kiegészül a kétnyelvű oktatás a földrajz és matematika és honismeret tan-

tárgyakkal. 

Célunk a német nyelv olyan szintű elsajátíttatása, mely alkalmassá teszi diákjainkat a nyelv 

eszköz szintű használatára. A 8. évfolyamon nyelvvizsgát tehetnek tanulóink, és kerületünk-

ben, a Tamási Áron Általános Iskola és Német Kéttannyelvű Nemzetiségi Gimnáziumban a 

német nemzetiségi osztályokban tanulhatnak tovább. 
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Továbbtanulási mutatók a nyolcadik évfolyam végén. 

 

Tanév Létszám Gimnázium Szakközépiskola Szakmunkásképző 

1999/2000 32 fő 21 fő 11 fő 0 fő 

2000/2001 25 fő 19 fő 5 fő 1 fő 

2001/2002 23 fő 18 fő 3 fő 2 fő 

2002/2003 21 fő 14 fő 4 fő 3 fő 

2003/2004 30 fő 28 fő 1 fő 1 fő 

Verseny eredményeink: 

A 2002/2003-as tanév kerületi versenyeredményei: 

 

Tantárgy 1. hely 2. hely 3. hely 

Magyar  3 fő - 2 fő 

Történelem 1 csapat - - 

Német nemzetiségi 1 fő 1 fő 2 fő 

0 fő

5 fő

10 fő

15 fő

20 fő

25 fő

30 fő

Létszám

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004

Tanév

Továbbtanulási mutatók

Gimnázium

Szakközépiskola

Szakmunkásképző
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Tantárgy 1. hely 2. hely 3. hely 

Ének 1 fő 1 fő - 

Rajz 3 fő 1 fő - 

Testnevelés 7 fő 

5 csapat 

10 fő 

1 csapat 

6 fő 

1 csapat 

Egyéb Katasztrófa vé-

delem csapat 

- - 

 

A 2002/2003-as tanév fővárosi versenyeredményei: 

 

Tantárgy 1. hely 2. hely 3. hely 

Német nemzetiségi 1 fő 1 fő - 

 

A 2002/2003-as tanév országos versenyeredményei: 

 

Tantárgy Helyezés Fő 

Német nemzetiségi 4. 1 fő 

 

A 2003/2004-es tanév kerületi versenyeredményei: 

 

Tantárgy 1. hely 2. hely 3. hely 

Magyar - - 2 fő 

Matematika 1fő - - 

Német nemzetiségi 2 fő 3 fő 1 fő 

Biológia 1 fő - - 

Kémia - - 1 fő 

Sport 5 fő 10 fő 

4 csapat 

14 fő 

5 csapat 
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A 2003/2004-es tanév fővárosi versenyeredményei: 

 

Tantárgy 1. hely 2. hely 3. hely 

Német nemzetiségi 1 fő 1 fő - 

 

A 2003/2004-es tanév megyei versenyeredményei: 

 

Tantárgy Helyezés Fő 

Matematika 2. 1 fő 

 

A 2003/2004-es tanév országos versenyeredményei: 

 

Tantárgy Helyezés Fő 

Német nemzetiségi 2. 1 fő 

Német nemzetiségi 3. 2 fő 

Ének 2. 1 fő 
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2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 

2.1 Az intézmény minőségfejlesztési helyzetének bemutatása 

2.1.1 Előzmények 

Minőségbiztosításunk kezdetei a rendszerváltozásig nyúlnak vissza. 

Ezt a folyamatot akkor még nem így neveztük, de a szabad iskolaválasztás, az intézmények 

saját arculatának kialakítása és az első helyi pedagógiai programok, tantervek megalkotása a 

minőségbiztosítás első tudatos lépéseit jelentik. 

 

Hivatalosan a törvény életbe lépésével indult el országosan a minőségbiztosítás. 

 

Iskolánkban a következő lépések történtek eddig: 

Egyik kolléganőnk beiskolázása minőségbiztosítási feladatok ellátására - ez a továbbképzés 

2002 júniusában szakvizsgával végződött. 

 

A 2002/2003-as tanévre Bardócz Tódor András, az akkori kerületi Pedagógiai Szolgáltató 

Központ vezetője egy munkatársával elvállalta a szakértői feladatok ellátását, a minőségfej-

lesztő intézményi feladatok megszervezésének irányítását. 

Sajnos a PSZK megszűnt, így a minőségfejlesztő munka gyakorlati lépései el sem indultak 

iskolánkban. 

 

2.1.2 A munka elindítása 

A program tényleges beindítása a 2003/2004-es tanévben kezdődött, a következő lépések sze-

rint: 

 

1. Megalakult az iskolai minőségbiztosítási csoport. 

 

2. Támogató szervezetet állítottunk fel az OM COMENIUS 2000. Közoktatási Minőségfej-

lesztő Program I. intézményi modellje szerint.  

 

3. Munkamódszer kidolgozására, projektet indítottunk. 



Minőségirányítási program 

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 9 

4. Összehangoltuk az erőforrásokat és szükségleteket 

 

- humán erőforrás (6 kolléga) 

- a tárgyi feltételeket (számítógép, fénymásolási lehetőség, munkakörnyezet) az 

iskola biztosítja 

- mivel órakeretből, illetve más időkedvezményből az intézmény nem tud időt 

biztosítani a kollégáknak, munkaidőn túl foglalkoznak a feladatok ellátásával, 

anyagi támogatást  a minőségi I. kereset-kiegészítésből biztosít az intézmény 

(2.000.-Ft/fő/hónap) 

2.1.3 A 2003-2004-es tanév minőségfejlesztési tevékenységei 

1. Nyitott önértékelés 

Elvégeztük a SWOT analízist (ld. Táblázat) a teljes (58 fős) alkalmazotti körben 2003. októ-

berében 

SWOT ANALÍZIS 

ERŐSSÉGEINK 

 változatos programok, a gyerekek sokoldalú 

foglalkoztatása 35 

 családias légkör, gyerekközpontú tanár-diák 

viszony 30 

 jól felkészült, érdeklődő nyitott tanárok 23 

 jó kollektíva 16 

 hagyománytisztelet, értékrend, nemzeti 

konzervatív nevelés 15 

 jó gyerekanyag 11 

 jó levegő, jó környezet 9 

 étkezési lehetőség 9 

 néptánc 8 

 iskolavezetés 7 

 könyvtár 7 

 nemzetiségi oktatás 6 

 specialitások, arculat 6 

 napközi 5 

GYENGESÉGEINK 

 az iskola tisztasága 26 

 portaszolgálat  10 

 oktatástechnikai eszközök hiánya 9 

 pénzjutalom hiánya 7 

 információáramlás 7  

 szülők véleményének túlzott elfogadása 6 

 sok különóra „ második iskola” 6 

 technikai dolgozók hátrányos megkülön-

böztetése 5 

 egységes követelmény- és értékelési     

rendszer hiánya 4 

 gazdasági vezetés 4 

 konyha, étkezés, ebédeltetés 4 

 kevés szeméttároló 4 

 kevés tisztítószer 4 

 szülőkkel való párbeszéd javítása, szülői 

támogatás megnyerése 3 
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 jó kapcsolat a szülőkkel, megfelelő tájékoz-

tatás 3 

 juttatások ( bérlet,  könyvpénz) 3 

 színjátszás 3 

 információáramlás 3 

 ellenőrzés hiánya 3 

 következetesség hiánya 3  

LEHETŐSÉGEINK 

 szép környezet, földrajzi fekvés jobb ki-

használása 24 

 szülői támogatás igénybevétele 20 

 pályázatok kihasználtsága 14 

 külső támogatók igénybevétele 8 

 a kiskert jobb kihasználása 5 

 az alapítvány jobb kihasználása 4 

 testvériskolák 4 

 az iskola jobb reklámozása 3 

VESZÉLYEK 

 az épület állaga 19 

 pénzhiány 18 

 középiskolák elszívó hatása 18 

 média romboló hatása 18 

 tanárok komfortérzése 16 

 az iskola műszaki állapota 13 

 „fejetlen intézkedések” felsőbb szinten 12 

 nem együttműködő szülők 9 

 „lumpen elemek” iskola előtti italozása 8 

 szülők túlzott beleszólása az iskolai életbe 7 

 gyakran változó törvények 7 

 hajléktalanok a hegyen 6 

 alacsony fizetés 5 

 az új típusú tanulóasztalok balesetveszélyes 

volta 5 

 magas osztálylétszámok 4 

 felszereltség 4 

 szülői kötelességek elhanyagolása 4 

 túlzott gazdagság okozta veszélyeztetettség 

3 

 a pedagógusszakma leértékelődése 3 

 dolgozói ruhatár, öltözők hiánya 3 

 a telefonrendszer nem megfelelő 3 

 a két épület okozta nehézségek 3 
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2. Partnerazonosítás 

 A közvetlen és közvetett partnerek (érdekelt felek) azonosítása. 

 A közvetlen partnerek közül a szülők és tanulók elégedettségi mérését kérdőíves módszer-

rel elvégeztük. 

 A beérkezett anyag elemzése megtörtént.  

Erősségek 

Az iskolának változatos, sokoldalú a programja 60%. 

Kellemes gyermekközpontú légkör 52 %. 

Jól felkészültek, érdeklődők nyitottak a tanárok. 40% 

Gyengeségek 

A feltárt hiányosságok orvoslása céljából az éves munkatervünk 2. félévére intézkedési tervet 

készítettünk. 

- Az intézmény tisztaságának javítása érdekében korszerű higiéniai felszerelése-

ket szereztünk be.  

A személyi feltételek javítása folyamatos feladatunk. 

- Az iskolai étkeztetés kedvezőbb megítélése érdekében a partnereknek párbe-

szédre adtunk lehetőséget, ahol az igények, lehetőségek, vélemények találkoz-

hattak. 

- További céljainkat a hiányosságok határozzák meg. 

Az eddigi tapasztalataink alapján olyan célokat, feladatokat fogalmaztunk meg, melyeket be-

építünk helyi pedagógiai programunk módosított változatába. 

2.2 További feladataink 

A folyamat további szabályozását a COMENIUS 2000. I. intézményi modell partnerközpontú 

működésének logikai lépései szerint tervezzük. 

2.3 JÖVŐKÉP 

Honfoglalásunk 1100. évfordulójára iskolánk tanulóival készítettünk egy monumentális fali-

képet, melyben ez az üzenet található. 

„Boldog virágzó Magyarországot kívánunk, az 1200. évfordulót ünneplőknek!” 

Ez kifejezi hitünket, reményünket iskolánk jövőjével kapcsolatban is: 

ez az iskola ezen a helyen 100 év múlva is iskola lesz. 
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2.4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

Százötven éves iskolánk hagyományaihoz híven legfontosabb feladatunknak tartjuk: 

 az alapvető erkölcsi értékek iránti fogékonyság közvetítését, kialakítását; 

 nemzeti kultúránk értékeinek felmutatását; 

 diákjaink személyiségfejlesztését, melynek motorja a kreativitás kell legyen; 

 olyan korszerű képességek kialakítását, melyek tanulóinkat alkalmassá teszik arra, hogy 

tudásukat a szakadatlanul változó feltételek közepette is folyamatosan meg tudják újítani. 

Alapvetően fontosnak tartjuk az értelmi intelligencia mellett a diákok érzelmi intelligenciájá-

nak fejlesztését , hogy megszerzett tudásukat jó kapcsolatteremtő képességeik révén az élet-

ben kamatoztatni tudják. 

Ezen alapelveket a pedagógiai programunkban részletesen leírtak szerint kívánjuk megvalósí-

tani. 

2.5 MOTTÓNK 

Mire való az iskola? 

Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, meg-

ismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit 

csinál, és megtanulja azt a munkát, amit szeretni fog. 

Szent-Györgyi Albert nyomán 

2.6 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 

Minőségfelfogásunk középpontjában partnereink elégedettségének biztosítása áll. 

A küldetésnyilatkozatunkban megfogalmazott alapelvek megvalósítását célunknak tekintjük, 

amelyet folyamatosan megújuló, magas szintű szakmai munkával kívánunk elérni. 

Pedagógiai munkánk hatékonyságát rendszeresen felülvizsgáljuk. 
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3 MINŐSÉGPOLITIKAI CÉLOK 

3.1 Alapelveink és minőségi céljaink 

Biztosítani kívánjuk a 6-14 éves korosztály számára a törvényi alapfeladatnál kedvezőbb, a 

helyi igényeket is figyelembevevő nevelést és oktatást. Különös hangsúlyt helyezünk az álta-

lános képzés mellett a nemzetiségi oktatásra. 

Legfontosabb minőségi célnak azt tekintjük, hogy tanulóink csak a nyolcadik osztály végén 

válasszanak maguknak középiskolát. Ezzel szeretnénk megelőzni az osztályösszevonásokat. 

Kollégáink munkájuk során legyenek elkötelezettek a minőség iránt, és segítőkészek partnere-

ikkel szemben. 

Humánerő-gazdálkodásunk azt célozza meg, hogy a kor igényeinek megfelelő új kompetenci-

ákkal rendelkezzen a teljes alkalmazotti kör. 

 

1. Általános erkölcsi normák közvetítése 

Minőségi célok: 

 becsületes, őszinte partneri kapcsolat fenntartása és további építése, 

 a munka szeretete, tisztelete, kötelesség- és feladattudat kialakítása, 

 a rászorultak önzetlen segítése, az integrált oktatás előkészítése, 

 kultúrált viselkedés és megjelenés. 

 környezettudatos magatartás. 

Időtervezés: folyamatos, állandó 

Mérés: negyedévenként 

2. Nemzeti kultúránk, értékeink, hagyományaink tisztelete 

Minőségi célok: 

 névadónkhoz, Jókaihoz és nemzeti múltunkhoz fűződő ünnepeinkről méltó megemléke-

zés, 

 hazánk megismerése és megszerettetése - lakóhelyünktől az országhatárig egyre bővülő 

ismeretanyaggal a nyolc éven keresztül. 

Időtervezés: az éves munkaterv szerint 

Mérés : helytörténeti vetélkedők, erdei iskolák, kooperatív technikák alkalmazása 
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3. A személyiség, a kreativitás fejlesztése 

Minőségi célok: 

 beilleszkedési, együttműködési készség fejlesztése, 

 reális önkép, önbecsülés kialakítása, 

 egészséges életvitel kialakítása, fenntartása, 

 esélyegyenlőség elvének érvényesítése, 

 szociális kompetenciák fejlesztése, 

 neveltségi szint mérésének bevezetése. 

Időtervezés: folyamatos, állandó 

Mérés: kérdőívekkel 

4. Korszerű, alkalmazható tudás átadása 

Minőségi célok: 

 Az alsó tagozat alapkészség - fejlesztő funkciójának erősítése. 

 Folyamatos szakmai képzéssel biztosítjuk az oktatás tartalmának és módszertanának kor-

szerűségét. 

 Információs és telekommunikációs technikák alkalmazásának megalapozása. 

 Környezetvédelmi szemlélet kialakítása. 

 Az új KOT életbe lépése különösen szükségessé teszi a tanulási zavarokkal küzdő gyere-

kek fejlesztését és felzárkóztatását. 

 Az oktató nevelő munkánk minden területén jelenjen meg a tehetséggondozás. 

Időtervezés: beiskolázási terv, továbbképzési program szerint 

Mérés: évente 

Módszerek: 

 Tudatos, tervezett, az alapelvekre épülő, a célokat megvalósító pedagógiai tevékenység. 

(különös tekintettel az osztályfőnök felelősségére). 

 Negyed-, féléves és év végi nevelési konferenciák, személyre szóló, tényfeltáró értékelése 

és fejlesztési terv kidolgozása. 

 Pozitív jövőkép kialakítása a szülőkben és a gyerekekben. 
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 Színes iskolai élettel, vonzó programokkal és gazdag szabadidős tevékenységgel biztosít-

juk a tanulók kötődését az iskolához. 

 Bensőséges kapcsolat kialakítása a diákok és tanáraik között. 

 Szociometriai mérésekkel vizsgáljuk a tanulócsoportok fejlődését. 

 Mérések: a tanulólétszám alakulása, 

neveltségi szint mérése, 

beiskolázási mutatók, 

munkatervek megvalósulása - félévente. 

elégedettségi mérés a közvetlen partnerek körében, 

félévi, év végi tantárgyi mérések. 

Eszközök: kérdőívek, statisztikai adatok feldolgozása, egységes mérőlapok évfolyamonként. 

3.2 Az iskola ellenőrzési és értékelési rendszere 

3.2.1 Tanulók értékelése 

Alapelvünk és célunk 

Mivel pedagógiai elveinkben az egészséges, a természettel és az emberi környezettel harmo-

nikus kapcsolatban élő személyiség kialakítása fogalmazódik meg, az értékelésben is fontos 

ennek szem előtt tartása. Célunk elsősorban a megerősítés, a biztatás, az önismeret fejlesztése. 

Törekszünk a szóbeliség mennyiségének és színvonalának emelésére. Az írásbeliség és a szó-

beliség kívánatos arányát az adott szakműhelyek saját hatáskörben határozzák meg. 

Az iskolai ellenőrzés és a számonkérés formái 

A helyi pedagógia programban rögzített ellenőrzési és értékelési rendszernek két – egymással 

összefüggő – oldala van: 

a helyi tantervnek az ellenőrzése és értékelése, beválásának vizsgálata, 

a tanulói teljesítmények ellenőrzése és értékelése. 

A tanulók tudásszintjének ellenőrzése 
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A tanulók tudásszintjének ellenőrzésére a következő formákat használjuk: 

 szóbeli felelet, 

 írásbeli felelet, 

 témazáró dolgozat, 

 felmérés, 

 órai munka, 

 gyűjtőmunka. 

Értékelési eszközeink 

 Szöveges értékelés 

 Osztályzás 

 Elismerés 

 Elmarasztalás 

Szöveges értékelés az 1-3. osztályban és 4.osztályban félévkor 

A tanulók teljesítményének értékelésénél meghatároztuk az értékelt területeket. A területeket 

a tantárgyak tantervénél jelenítjük meg. 

Az értékelési területeknél a következő kategóriákat használjuk: kiválóan megfelelt, jól megfe-

lelt, megfelelt, fejlesztésre szorul, felzárkóztatásra szorul. 

A készségtantárgyaknál - rajz, technika, ének, testnevelés - a következő kategóriákat használ-

juk: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, fejlesztésre szorul. 

A kézműves, színjátszó tantárgyakat nem osztályozzuk. 

Értékelés a 4. osztály tanév végén és 5-8. osztályban 

A hagyományos 1-5 osztályzatot adjuk, ehhez kapcsolódhat 

 félévben: tantárgyi dicséret vagy figyelmeztetés, 

 év végén egész éves kiemelkedő teljesítményért tantárgyi dicséret esetén kitűnő minősí-

tés, illetve nevelőtestületi általános dicséret. 

Az év végi osztályzat nem a jegyek egész éves átlaga, hanem az érdemjegy kialakításához 

figyelembe vesszük: 

 az egész éves munkát, 

 az aktivitást (tanórai munka, gyűjtőmunka, versenyek), 

 a tantárgyhoz való viszonyulást, 

 a fejlődési tendenciát. 
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Az érdemjegyek száma kis óraszámú tantárgy esetén félévente legalább három , magasabb 

óraszámú tantárgy esetén pedig havi egy osztályzat. Az írásbeli értékelés és az érdemjegyek a 

tantárgyak helyi pedagógiai programjaiban nevesülnek. 

Az értékelés formái 

Az értékelés lehet: 

 szóbeli, 

 írásbeli 

 szöveges 

 numeratív 

Törekszünk arra, hogy a feleletek, dolgozatok, írásbeli munkák osztályzását szöveges értéke-

lés kísérje, és ez lehetőleg ösztönző, előremutató legyen. Az írásbeli és szóbeli feleleteket 

egyaránt a tantárgy helyi tantervében meghatározottak szerint értékeljük. 

A tanulók magatartás értékelésének és minősítésének követelményei és formája 1 - 3. 

osztályban és 4. félévben. 

A törvény értelmében félévkor és év végén a tanulók magatartását és szorgalmát szövegesen 

értékeljük. A szöveges értékelés meghatározott szempontok alapján történik.  A szöveges ér-

tékelésnél szavakat, kifejezéseket használunk. 

(Részletesen lásd a HPP-ben!) 

3.2.2 Pedagógusok ellenőrzése értékelése 

Ellenőrzési terv 

 

Terület Felelős Idő 

Tanmenetek, osztályfőnöki 

tantervek, foglalkozási tervek 

ellenőrzése. 

Műhelyvezetők 

Igazgatóhelyettesek 

szeptember 

Anyakönyvek, osztálynaplók, 

napközis naplók ellenőrzése. 

Igazgatóhelyettesek szeptember 

Helyzetelemzés (alsó tagozat) Igazgatóhelyettesek október 

1. évfolyamon a beszoktatás Igazgató 

Igazgatóhelyettesek 

október 

5. évfolyamon a felső tago-

zatba való átmenet 

Igazgató 

Igazgatóhelyettesek 

október 
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1. és 5. évfolyamok anya-

könyveinek és a naplóban az 

októberi statisztika ellenőrzé-

se. 

Igazgatóhelyettesek október 

Új és új beosztású kollégák 

óra - és foglalkozáslátogatása. 

Igazgató 

Igazgatóhelyettesek 

november 

Szakköri, korrepetálási, tö-

megsporti naplók ellenőrzése. 

Igazgatóhelyettesek november 

Tanórán kívüli tevékenységek 

(korrepetálás, szakkör, tö-

megsport, mindennapos test-

nevelés) ellenőrzése. 

Igazgatóhelyettesek november 

Negyedéves értesítések Igazgatóhelyettesek november 

Osztály- és napközis naplók 

ellenőrzése. 

Igazgatóhelyettesek november 

Szakórák látogatása Igazgató  

Igazgatóhelyettesek 

december 

Féléves értékelések, konfe-

renciák. 

Igazgató 

Igazgatóhelyettesek 

január 

 2. és 6. évfolyam óra- és fog-

lalkozáslátogatás. 

Igazgató 

Igazgatóhelyettesek 

február 

Osztály- és napközis naplók 

ellenőrzése. 

Igazgatóhelyettesek március 

 3. és 7. évfolyam óra- és fog-

lalkozáslátogatás 

Igazgató 

Igazgatóhelyettesek 

március 

Háromnegyedéves értesítések Igazgatóhelyettesek április 

4. és 8. évfolyam óra- és fog-

lalkozáslátogatás 

Igazgató 

Igazgatóhelyettesek 

április 

Osztály- és napközis naplók 

ellenőrzése. 

Igazgatóhelyettesek május 

Év végi értékelések, konfe-

renciák 

Igazgató 

Igazgatóhelyettesek 

Június 

Osztályfőnöki munka ellenőr- Igazgató folyamatos 
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zése. Igazgatóhelyettesek 

Egyéb feladatok (folyosói, 

reggeli, testnevelés-öltözői 

ügyelet, lekísérés, ebédeltetés, 

napközi ügyelet stb.) 

Igazgató 

Igazgatóhelyettesek 

folyamatos 

Pedagógus házirend betartása, 

munkafegyelem. 

Igazgató 

Igazgatóhelyettesek 

folyamatos 

 

A műhelyvezetők a műhelytagok szakmai munkájának ellenőrzését külön terv alapján végzik.  

Minden tanévben van egy kijelölt terület az ellenőrzésben. 

3.2.3 Nem pedagógus alkalmazottak ellenőrzése és értékelése: 

 

Az intézményben jól definiálható tevékenységek és szolgáltatások egészítik ki  a  

pedagógiai munkát, hogy megteremtsék az oktatás optimális feltételeit és körülményeit. 

 

Ezek a tevékenységek a következők szerint csoportosíthatók: 

 

- iskola titkárság 

- gazdasági, számviteli és adminisztrációs tevékenységek 

- iskolai étkeztetés 

- szabadidő szervezés 

- takarítás és higiéniai feltételek biztosítása   

- javítás, karbantartás 

- kézbesítés 
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4 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MŰKÖDÉSÉNEK MECHA-

NIZMUSA 

 

A minőség biztosításának alapkövetelményeit az intézményben a következők szerint érvénye-

sítjük: 

 

- minden területen a hatályos szabályozást (jogszabályok, belső utasítások, leírások) 

alkalmazzuk. Az iskolai étkeztetés területén a HACCP szabályait érvényesítjük. 

- a munkafolyamatokat ellenőrizzük. 

- minden lényeges eseményt visszakereshetően dokumentálunk. 

 

Ellenőrzési terv 

 

Terület Felelős Idő 

Iskolatitkárság tevékenységé-

nek ellenőrzése 

Igazgató 

igazgatóhelyettesek 

folyamatos, ÖMIP szerint 

 

Gazdasági, számviteli, és 

adminisztratív tevékenység 

ellenőrzése 

Igazgató 

igazgatóhelyettesek 

folyamatos, ÖMIP szerint 

 

Iskolai étkeztetés Igazgató 

gazdasági vezető 

negyedévente 

folyamatos 

Szabadidő szervezés Igazgató 

igazgatóhelyettesek 

Az éves munkaterv szerint, a 

feladatok után 

Higiéniai feltételek biztosítása gazdasági vezető havonta 

Takarítás Gazdasági vezető hetente 

Javítási munkák, karbantartás, 

kézbesítés 

gazdasági vezető 

Igazgató, gazdasági vezető  

folyamatos 

félévente 
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5 MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TERV 

   éves munkaterv 

1. tervezés stratégiai tervezés jogi megfelelés 

  belső működési rend biztosítása 

 

   vezetői ellenőrzés 

   külső mérés 

   belső mérés 

 ellenőrzés  folyamatos fejlesztés eszközrendszere 

2. mérés  irányított önértékelés 

 értékelés  pedagógusok és alkalmazottak értékelése 

   intézmény működésének értékelése 

   ösztönző rendszer 

   módszertani eszköztár és kultúra 

   tanulás támogatása 

  nevelés oktatás pedagógusok együttműködése 

   éves pedagógiai tervezés (tanmenet) 

3. vezetés emberi erő- továbbképzési rendszer 

  források fejlesztése   

   gazdasági és pénzügyi erőforrások biztosítása 

   infrastruktúra 

  Egyéb erőforrás munkakörnyezet biztosítása 

   biztonságos intézmény 

   intézményműködés 

   partneri azonosítás 

   kommunikáció a partnerekkel 

4. kapcsolattartás  igény és elégedettségmérés 

   információáramlás 

   panaszkezelés 


