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           Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentes Város Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási intézményeknek 
feladataik hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, 
fejlesztése céljából meg kellett határozniuk minőségpolitikájukat. Ennek végrehajtása 
érdekében az intézmények minőségfejlesztési rendszert építettek ki és működtetnek. A 
minőségpolitikát és a minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézményeknek   
minőségirányítási programjaikban kellett meghatározniuk a törvényi rendelkezések és  
a Képviselő-testület 11/2004.(I.23.) Kt. számú határozatával elfogadott Önkormányzati 
Minőségirányítási Programban megfogalmazott fenntartói elvárások alapján. 
A minőségirányítási program tartalmának meghatározása az elmúlt időszakban a 
közoktatási törvény módosításainak következtében folyamatosan változott. A változások 
irányát egyrészt az egyes összetevők tartalmának pontosítása, másrészt a programokban 
kötelezően szabályozandó új területek megjelenése jellemezte. 
 
A közoktatási törvény 2006. júliusi módosítása az Intézményi Minőségirányítási Programok 
(IMIP-ok) tartalma szempontjából is jelentős változásokat hozott. A törvény módosítása az 
IMIP tartalmi elemeit a következők szerint bővítette: 
 
- Előírásra került, hogy az intézményi Minőségirányítási Programnak tartalmaznia kell az 

intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus- munkakörben 
foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. 

- Rögzíteni szükséges a Minőségirányítási Programban a teljes körű intézményi 
önértékelés periódusát, módszereit, és az önkormányzati minőségirányítási 
rendszerrel való kapcsolatát. 

- Az intézményeknek a minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell 
venniük az országos mérés és értékelés intézményre vonatkozó eredményeit. 

- A nevelőtestület a szülői szervezet (szülői közösségek) véleményének kikérésével évente 
köteles értékelni a program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit. 

- Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, 
hogy az intézmény szakmai célkitűzései és működése folyamatosan közeledjenek 
egymáshoz. 
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- A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket 

meg kell küldeni a fenntartónak. 
- A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján nyilvánosságra 

kell hoznia. 
 
Megállapítható, hogy a változások elsősorban a minőségirányítási programok 
minőségfejlesztési rendszerének részeit érintik, hiszen szinte kivétel nélkül megtalálhatjuk 
ennek valamennyi elemét, így a tervezést, az ellenőrzést, a mérést és az értékelést, sőt a 
nyilvánosság erősítését is. A törvénymódosítás tehát lehetővé teszi az intézményi tervezési, 
ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok tartalommal való megtöltését, amelynek 
következtében várhatóan igazán működni kezdenek, élő dokumentumokká válnak az 
intézményi minőségirányítási programok.  
 
Fenntartói szempontból jelentős az a módosítás, amely a magasabb vezetői teljesítmények 
értékelését követeli meg. Ez sajátos esetet jelent, mivel az igazgatói, óvodavezetői 
teljesítmények értékelésére nincs közvetlen felettes az intézményben. Ennek megfelelően 
tehát- mindaddig, amíg ennek más, jól kiépített gyakorlata nem alakul ki- a magasabb vezető 
teljesítményértékelését -amellett, hogy ő is végezhet önértékelést, értékelhetik vezetőtársai, a 
pedagógusok, munkatársak- a fenntartónak kell elvégeznie. A fenntartói értékelés alapja a 
célok teljesülésének, teljesítésének vizsgálatán alapulhat, kiegészítve egyéb fontos 
szempontokkal, úgy mint intézményi eredményesség, hatékonyság, vezetői eredményesség, 
hatékonyság stb. A magasabb vezetők munkájának, teljesítményének részletes értékelési 
szempontjait a határozathoz kapcsolódó Melléklet tartalmazza. Összefoglalva: a fenntartói 
értékelés alapja az igazgatók, óvodavezetők teljesítményének megítélésekor a célok 
időarányos teljesítése legyen. Javaslatom szerint erre évente kerüljön sor. 
 
A fenntartónak az intézményi minőségirányítási program végrehajtása során a jövőben 
figyelembe kell vennie az Országos Értékelés és Vizsgaközpont (OKÉV) által szervezett 
országos mérés, értékelés eredményeit is. Ugyanis az OKÉV az országos mérés 
eredményeit megküldi a fenntartónak és felhívja a figyelmét, amennyiben a mérés alapján  
indokolt a fenntartó részéről intézkedés meghozatala. Első esetben az intézmény készít a 
hibák kiküszöbölésére a fenntartó által jóváhagyott intézkedési tervet. Ha a következő évi 
országos mérés, értékelés eredménye szerint az iskola ismét nem éri el a jogszabályban 
meghatározott minimumot már a fenntartónak kell intézkedési tervet készítenie. Ennek 
elkészítéséhez, az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásához azonban már pedagógiai 
szakmai szolgáltató intézmény, szakértő vagy más szakmai szervezet közreműködését köteles 
igénybe venni. Az OKÉV ilyen esetben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja az intézkedési 
tervben foglaltak végrehajtását. 
A nevelőtestület a szülői szervezet véleményének kikérésével évente értékeli az IMIP 
végrehajtását. Az értékelés alapján intézkedéseket határoznak meg a szakmai célkitűzések és 
a tényleges működés közötti különbségek csökkentésére, megszüntetésére. Ezen 
intézkedéseket a fenntartónak kell jóváhagynia. Első ízben a 2008/2009. tanévet követően 
kell az értékelést elvégezni a leírtak szerint. Az értékelést nyilvánosságra kell hozni. 
 
A mostani jogszabály- módosítás azt várja el az intézményektől, hogy mutassák be 
önértékelési eljárásuk és az önkormányzati minőségirányítási rendszer kapcsolatát. Az 
intézményi minőségirányítási programoknak tehát összhangban kell állniuk az 
önkormányzati minőségirányítási programmal. A közoktatási törvény a 102.§ (2) bekezdés d)  
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pontja szerint a fenntartó a minőségirányítási programjában meghatározottaknak 
megfelelően négyévenként legalább egy alkalommal ellenőrzi a közoktatási intézmény 
gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka 
eredményességét, továbbá a gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló-és 
gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket. Az intézmény tehát akkor jár el 
helyesen, ha az önértékelésével felkészül egy külső értékelésre.  
  
Az intézményeknek 2007. március 31-ig kellett átdolgozniuk, kiegészíteniük, illetve 
jóváhagyásra a fenntartóhoz benyújtaniuk az Intézményi Minőségirányítási Programokat. 
A kiegészített dokumentumok tartalmazzák a közoktatási törvény 40.§ (11) bekezdése által 
előírt kötelező elemeket. Kapcsolódnak az Önkormányzati Minőségirányítási Program 
minőségirányítási rendszeréhez. Az elkészített és benyújtott anyagokat szakértővel nem 
kellett véleményeztetni. Véleményezték azonban az arra jogosult intézményi közösségek, 
szervezetek ( iskolaszék, közalkalmazotti tanácsok, diákönkormányzatok stb. ). 
  
Az Intézményi Minőségirányítási Programok kiegészítéseinek terjedelme nem teszi lehetővé, 
hogy ezeket a Képviselő-testület tagjaihoz eljuttassuk. A dokumentumok a hivatal 
Művelődési Irodájának 214. sz. szobájában tekinthetők meg.  
Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 
 
…/2007.(V.25.) Kt. 
 
Tárgy: Intézményi Minőségirányítási Programok kiegészítése 
 
                                                        HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Intézményi 
Minőségirányítási Programok kiegészítése tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő- testülete megállapítja, hogy az önkormányzati 
fenntartású közoktatási intézményei  Intézményi Minőségirányítási Programjainak 
kiegészítései megfelelnek az 1993. évi LXXIX. a közoktatásról szóló törvény 40.§ (11) 
bekezdésében foglalt kötelező előírásoknak. Az intézményi minőségirányítási programok 
összhangban állnak az Önkormányzati Minőségirányítási Programban megfogalmazott 
fenntartói elvárásokkal. Mindezek alapján a Képviselő-testület jóváhagyja: 
 
                                       az Apponyi téri Óvodai Munkáltatói Körzet 
                                        a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet 
                                        a Köztársaság utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 
                                        a Kossuth utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 
                                       a Koszta József Általános Iskola 
                                       a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich J. Tagiskolája 
                                       a Klauzál Gábor Általános Iskola 
                                       a Petőfi Sándor Általános Iskola 
                                       a Terney Béla Középiskolai Kollégium 
                                       az Általános Iskolai Kollégium 
                                       a Pedagógiai Szakszolgálat 
                                       a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 
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kiegészített intézményi minőségirányítási programjait. Kötelezi a Képviselő-testület az 
intézmények vezetőit, hogy az Intézményi Minőségirányítási Programot az intézményi 
honlapon, honlap hiányában a helyben szokásos módon hozzák nyilvánosságra. 
 
Határidő: 2007. június 1. 
Felelős: Intézményvezetők 
 
2./ Az intézményátszervezéseknek megfelelően kötelezi a Képviselő-testület a Központi 
Óvodai Munkáltatói Körzet, a Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet, a Terney Béla 
Középiskolai és Általános Iskolai Kollégium, a Koszta József Általános Iskola és 
Derekegyház Általános Iskola tagintézménye vezetőit az eddigi önálló intézményi 
Minőségirányítási Programok egységes szerkezetbe való foglalására és ezek nyilvánosságra 
hozatalára. 
 
Határidő: 2007. október 1. 
Felelős: Intézményvezetők 
 
3./ A Képviselő-testület jóváhagyja a közoktatási intézmények magasabb vezetői 
teljesítményértékelésének a határozat mellékletében részletezett szempontjait, azzal, hogy az 
értékelésékre minden nevelési-, illetve tanév kezdetén kerüljön sor. 
 
Határidő: 2007. szeptember 15. és folyamatos 
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere  
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Szentes Város Polgármestere 
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintettek Helyben 
 
 
Szentes, 2007. május 6. 
 
 
 
                                                                                                        Szűcs Lajos 
                                                                                                       alpolgármester  
 
 



1. sz.   MELLÉKLET 
 
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények magasabb vezetőinek          
                               teljesítményértékelési szempontjai 
 

1. A fenntartó döntéseinek, határozatainak, rendeleteinek felelős vállalása, betartása a teendők 
megszervezése, végrehajtása, ellenőrzése. 

 
2. A fenntartó képviselőivel való együttműködési készség, rendelkezésre állás. 
 
3. A fenntartó által kért költségvetési, szakmai és egyéb adatok, tájékoztatók, beszámolók, 

statisztikák, tantárgyfelosztások, munkatervek, stb. határidőre történő leadása. 
 
4. Kezdeményezőkészség, innováció, vállalkozói kedv: új iránti nyitottság, új módszerek 

segítése, a kezdeményezések felkarolása a sikeresebb intézmény érdekében. Ehhez a 
feltételek megteremtése, a közösség támogatásának megnyerése. 

 
5. A közoktatási intézményben folyó pedagógiai tevékenység irányítása (pedagógiai program, 

helyi tanterv, nevelési program, tanórai és tanórán kívül végzett munka, stb.). 
 
6. Tanügyigazgatási feladatok ellátása. 
 
7. Személyzeti és munkáltatói jogkör gyakorlása. Kifogástalan pedagógiai és hivatali vezetés. 
 
8. Demokratikus vezetés: együttgondolkodás és együttmunkálkodás a végrehajtásban részt 

vevőkkel, a legközvetlenebb munkatársakkal, együttműködés a Szakszervezettel, a 
Közalkalmazotti Tanáccsal és más intézményi szervezetekkel, közösségekkel. 

 
9. Az intézmény működéséhez szükséges szervezeti feltételek megteremtése, a zavartalan 
     működés biztosítása, tárgyi feltételek javítása 
 
10. Az intézmény célszerű, takarékos gazdálkodása 
 
11. Pályázati tevékenység, pályázati eredményesség. 
 
12. Az intézmény mérési, ellenőrzési, minőségbiztosítási rendszerének hatékony működtetése. 
 
13. Törvények, rendeletek ismerete, intézményi szabályzatok betartása, betartatása, 

karbantartása, a szükséges módosítások végrehajtása, jóváhagyásra való benyújtása a 
fenntartóhoz. 

 
14. Intézményi ügyvitel, ügyintézés, ügyiratkezelés, tanügyi nyilvántartások vezetése, 

jegyzőkönyvek készítése 
 


