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Jogi háttér

A közoktatási törvény 40. § (10) kimondja, hogy:
„A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szaksze-
rû végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meg-
határozza minõségpolitikáját. A minõségpolitika végrehajtása ér-
dekében minõségfejlesztési rendszert épít ki és mûködtet. A minõ-
ségpolitikát és minõségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény

minõségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiak-
ban: intézményi minõségirányítási program). Az intézményi minõ-
ségirányítási programot az intézmény vezetõje készíti el, és az al-
kalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása elõtt be kell szerezni az
iskolaszék [Kt. 60-61.§] és az iskolai, kollégiumi diákönkormány-
zat [Kt. 63. §] véleményét. Az intézményi minõségirányítási prog-
ram a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.”

A (11) bekezdés némi támpontul szolgál a tartalmat illetõen.
„Az intézményi minõségirányítási program határozza meg az intéz-
mény mûködésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását
szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minõségirányítási program-
ban kell meghatározni az intézmény mûködésének folyamatát, en-
nek keretei között a vezetési, tervezési, ellenõrzési, mérési, értéke-
lési feladatok végrehajtását.”

1. Amit lehet tudni, ami a törvény szövegébõl kiolvasható

❑ Önálló alapdokumentumot kell készíteni, nem valamelyik már
meglévõ intézményi dokumentumot kell módosítani, kiegészí-
teni. Törvényi elnevezése „intézményi minõségirányítási prog-
ram”, a továbbiakban: IMIP.

❑ Az intézmény vezetõjének kell elkészíteni. Ami nem azt jelenti,
hogy a munkatársak, pedagógusok nem vehetnek részt a kidol-
gozásban, csupán nevesíti az elkészítésért felelõs személyt.
Ajánlott a munkába a munkatársak, pedagógusok minél na-
gyobb számban való bevonása, hasonlóan a nevelési / pedagó-
giai program kidolgozásához, módosításához. Ezzel lehet bizto-
sítani a születendõ dokumentum belsõ legitimációját, a majdani
elfogadtatást és erõsíteni a kollégákban a „van közöm hozzá”
érzést. Megjegyezném, hogy a törvény az SZMSZ valamint a
Házirend elkészítõjeként szintén az intézmény vezetõjét nevesí-
ti, de a gyakorlatban e dokumentumok sem egyszemélyi alkotá-
sok.

A közoktatási törvény nem csak az intézmények számára teszi kö-
telezõvé a minõségirányítási program kidolgozását, hanem az in-
tézmény fenntartó önkormányzatok számára is „önkormányzati
közoktatási intézményrendszer mûködésének minõségirányítási
programja„ továbbiakban ÖMIP. Az ÖMIP elkészítési határideje
2004. január 31. és ez a határideje a fenntartó képviselõjének a do-
kumentum átadására az intézményvezetõk részére. Az átadásról-,
átvételrõl készüljön jegyzõkönyv! Fontos megjegyzés: az IMIP-
nek az ÖMIP- re kell épülnie! E dolgozatnak nem témája, hogy a
fenntartó önkormányzatok ÖMIP elkészítéshez való hozzáállását
részletezze, de három jellemzõ megoldást mégis kiemelnénk:

❑ Ideális eset: a fenntartó határidõre elkészíti ÖMIP-jét és január
31- én át is adja az intézményvezetõnek, ugyanezen napon arról
is megegyeznek, hogy a módosított nevelési / pedagógiai prog-
rammal együtt mikor kéri az intézménytõl az IMIP-et.

❑ Még elfogadható eset: a rövid határidõre hivatkozva a fenntartó
elkészíti az ÖMIP-et, de késve, és ebbõl adódóan késõbb is ad-
ja át az intézményvezetõnek, ebben az esetben sem módosul a
IMIP elkészítési végsõ határidõ.

❑ Nem törvénykövetõ megoldás: A fenntartó nem készít ÖMIP-et,
ebben az esetben az intézménnyel szemben a fenntartó nem is
fogalmaz meg elvárásokat, így nincs mire épülnie az IMIP-nek.
Az IMIP elkészítése ebben az esetben is kötelezõ az intézmény
számára, vagyis a fenntartói mulasztás nem mentesíti az intéz-
ményt a törvényi kötelezettség alól. 
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Kurdi László – Nagy Kálmán

Szakmai segédanyag a kollégiumok számára 
minõségirányítási programjuk elkészítéséhez

Bevezetõ

A
közoktatási intézmények számára ismét komoly és
merõben új feladatot határozott meg a közoktatási
törvény. 2004. elsõ felében minden óvodának, is-

kolának és kollégiumnak el kell készítenie a saját minõ-
ségirányítási programját (IMIP). Ez a stratégiai dokumen-
tum, amelyet az intézményvezetõ készít el, és a nevelõtes-
tület elfogadó nyilatkozatát követõen a fenntartó hagy jó-
vá, befolyásolja az intézmény mûködésének egészét. Mi-
vel egy teljesen új mûfajról van szó, ezért csak speciális is-
meretek birtokában tud az intézmény jogszerû, és a gya-
korlatban is használható dokumentumot összeállítani. 

Az Önfejlesztõ Iskolák Egyesülete és a Közoktatási Mi-
nõségfejlesztési Programigazgatóság 50 – pályázaton
nyertes - közoktatási intézmény bevonásával 2003 tava-
szán elindított egy szakmai fejlesztõ munkát, (JÖN-
program), melynek eredményeként a programban részt ve-
võk elkészítették a maguk minõségirányítási programját.
Ez természetesen 50 féle megoldást jelent, így az elkészült
programok is sokszínûek, bár közös IMIP-értelmezésre
épülnek, tartalmukban, struktúrájukban és formájukban is
erõsen eltérõk. A programban részt vevõ intézmények kö-
zött tíz kollégium is jelen volt, az õ szakmai tevékenysé-
güket koordinálva összeállt egy kép, melynek megismeré-
se segítséget jelenthet az ország többi kollégiumának is e
feladat végrehajtásában.

Az Országos Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szö-
vetség úgy döntött, hogy egy szakmai különszámot jelen-
tet meg, melynek célja a fenti szellemi eredmények közzé
tétele, s ezzel a kollégiumi PP átdolgozásának és az IMIP-
elkészítésének segítése.

A munka oroszlánrészét a JÖN-program egyik ani-
mátora, Kurdi László közoktatási szakértõ vállalta magára
azzal, hogy megfogalmazta mindazt, amit az IMIP téma-
körben általában az intézményeknek érdemes és kell tudni,
Nagy Kálmán, a JÖN-program egyik vezetõje, kollégiumi
szakértõ pedig ezt az anyagot „kollégiumi ízûvé” tette, ki-
egészítette, speciális, szakirányú információkkal bõvítette
felhasználva a szolnoki, pécsi, székesfehérvári kollégiu-
mok munkáit.



❑ Az elkészült IMIP- et véleményeznie kell a diákönkormányzat-
nak, az intézményben mûködõ szülõi szervezetnek – ha van
ilyen. Amennyiben az adott közoktatási intézményben kisebbsé-
gi, illetve nemzetiségi nevelés-oktatás is folyik, abban az eset-
ben az érintett települési kisebbségi önkormányzatnak is véle-
ményeznie kell a dokumentumot. Fontos figyelmeztetés: a jóvá-
hagyásról minden érdekelt partner esetében szülessen jegyzõ-
könyv, amelyet majd a „Melléklet” fejezetben kell elhelyezni. 

❑ Az IMIP-et a teljes dolgozói körnek, alkalmazotti közösségnek
el kell fogadnia. Tehát nem elég a pedagógus kollégákkal meg-
ismertetni és elfogadtatni a kész dokumentumot, az elfogadásról
szóló nevelõtestületi értekezletre minden más nem pedagógus
munkakörben foglalkoztatott kollégát meg kell hívni, és az õ
szavazatukat is figyelembe kell venni az elfogadáskor, illetve az
elutasításkor.

❑ Az IMIP fenntartói jóváhagyással (az esetek nagy részében ha-
tározattal) válik legitimmé, érvényessé. Hatályba lépésének idõ-
pontja: 2004. szeptember 1.

❑ A törvény arról is rendelkezik, hogy az IMIP- et a nevelési / pe-
dagógiai programhoz, illetve a házirendhez hasonlóan nyilvá-
nosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatalnak számtalan le-
hetõsége van: az intézmény honlapján megjeleníteni, hirdetõ-
táblán, faliújságon közölni, hogy hol található egy példány az
IMIP- bõl (lehetséges helyszínek: tanári, könyvtár, kollégiumi
titkár, stb.).

❑ A többcélú intézmények is egy intézményi MIP-et kell, hogy ké-
szítsenek és a különbözõ célfeladatok (intézményegységek)
okán elkülönített fejezetekben jelenjen meg a különbözõ tarta-
lom (mint ahogyan ezt a pedagógiai programban is tettük).

2. Felmerülõ kérdések

2.1. Mi a célja az IMIP elkészítésének?
Idézzük fel újra a közoktatási törvény ide vonatkozó sorát: „a köz-
oktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû
végrehajtásának…” Érdemes a három kulcsszót röviden értelmez-
ni.
Mit jelent az intézmény vonatkozásában a törvényesség, szakszerû-
ség?

Elsõsorban jelenti a különbözõ jogszabályokban megjelenõ intéz-
ményi belsõ szabályozó dokumentumok, szabályzatok meglétét,
valamint megfelelõségét. (Például az SZMSZ, nevelési / pedagógi-
ai program, házirend, stb.) Jelentheti a követelmények szerinti mû-
ködést. Például a tanulók napi terhelésének megvalósulása. Továb-
bá jelentheti az egyes folyamat végrehajtása során a rá vonatkozó
jogszabály betartását. Például a vezetõi megbízás eljárásrendje.
Hatékonyság: egy adott tevékenység során elõállított termékek,
szolgáltatások és egyéb eredmények, valamint az elõállításukhoz
felhasznált források közötti kapcsolat. Költséghatékonyság elem-
zésekor az eredményeket a költségek függvényében, munkahaté-
konyság vizsgálatakor a befektetett munkával, illetve az alkalma-
zotti létszámmal összefüggésben értékelik.
Általában pénzre gondolunk, és költséghatékonyságról beszélünk.
Ez a természetû hatékonyság jól kimutatható az intézményekben,
ilyen például a tanuló pedagógus (T/P) arány, vagy az egy tanuló-
ra jutó ellátási költség stb. Úgy gondoljuk, hogy a törvényalkotó je-
len esetben egy más természetû hatékonyságot kíván erõsíteni az
intézményekben, jelesül a munkahatékonyságot, vagy más néven a
szervezeti hatékonyságot. Milyen mutatói lehetnek a szervezeti ha-
tékonyságnak, meg lehet –e ragadni a lényegét? A következõ kér-
désekre adott válaszok segíthetik eldönteni, hogy szervezetének
teljesítményével elégedett –e? 
❑ Tudnánk jobb minõségû szolgáltatást nyújtani partnereinknek?
❑ Pontosan betartjuk a különbözõ eljárási szabályokat?
❑ Gyorsan és csupán a szükséges erõforrás felhasználásával vég-

zünk el feladatokat?

❑ Pontosan betartjuk a költségvetést?
❑ Mindig elégedettek partnereink a szolgáltatásainkkal?
❑ Elegendõ feladatot végzünk el adott erõforrás felhasználásával?
❑ Elégedettek munkatársaink?
❑ Sikerül megfelelni a fenntartói elvárásoknak?
❑ Elégedettek vagyunk a társadalmi hatásunkkal?
❑ Sikerül megvalósítani közösen megfogalmazott szervezeti célja-

inkat?
❑ Elfogadható arányú a pedagógus fluktuáció?
❑ Ismertek vagyunk lakóhelyünkön?
❑ Sikerül évrõl-évre csökkenteni a szülõi panaszok számát?
❑ Igyekszünk a valamilyen ok miatt elmaradt foglalkozást pótol-

ni?
❑ Életképesek és fenntarthatóak vagyunk?
❑ Jövõbeli céljaink, terveink még mindig életképesek?
❑ Valóban céljaink felé haladunk?
❑ Tevékenységeink, céljaink, értékeink megfelelnek a partnerek

szükségleteinek?
❑ Megvalósítjuk-e 3, 4, 5 éves terveinket?
❑ Elérjük-e azokat az eredményeket, amiket akarunk?
❑ Megvalósítjuk-e az idei éves munkatervben elhatározott célkitû-

zéseinket?
❑ Léteznek-e olyan akadályok és korlátok, melyek több figyelmet

igényelnek?
❑ Milyen új lehetõségek és potenciális veszélyek igényelnek fi-

gyelmet?
A kérdéseket természetesen hosszan lehetne folytatni.
Amennyiben a feltett kérdésekre többségében „igen” a válasz ab-
ban az esetben a szervezeti hatékonyság magas fokú az adott intéz-
ményben, amennyiben viszont többségére „nem” – el válaszolunk,
van javítani való a szervezeti hatékonyság területén.

A hatékonyságot leginkább befolyásoló tényezõk:
❑ A vezetés minõsége 
❑ A tevékenységek tervezettsége, szervezettsége, szabályozottsá-

ga
❑ A munka ellenõrzöttsége, értékelése

A lényeg, hogy az intézmények életében most - ha külsõ kényszer
hatására is - újra jó lehetõség adódik, hogy ne csak formálisan fe-
leljenek meg a törvényi elvárásoknak, hanem igazán tegyenek lé-
péseket a hatékonyság javítása, növelése érdekében.
- A kollégium – ha többcélú intézményi keretek között látja el fel-
adatát - külön IMIP-et készít? Nem, a jogszabály intézményi prog-
ramról beszél. A pedagógiai program analógiájára: egy intézményi
dokumentumot kell írni, melyen belül a különbözõ célfeladatokat
ellátó intézményegységek, így a kollégium is, önálló fejezetben fo-
galmazza meg a sajátos, rá jellemzõ minõségügyi elemeket.

2.2. Mi az IMIP mûfaja?
Az intézmények életében feltétlenül fontos, szabályozó szerepet
betöltõ dokumentumok „mûfaját” már kezdtük megszokni, elfo-
gadni. Az SZMSZ- re használtuk a törvénytár elnevezést. Azt is
megtanultuk az elmúlt években, hogy a nevelési / pedagógiai prog-
ram az intézmények legfontosabb stratégiai dokumentuma. Mi
lesz, akkor az IMIP szerepe az intézmény életében, mi a mûfaja va-
lójában? Azt lehet mondani, hogy az imént említett két dokumen-
tumban foglaltak megvalósítását támogatja. A mûfaja leginkább
egy kézikönyvhöz hasonló. Képletesen, ha az SZMSZ törvénytár, a
nevelési / pedagógiai program stratégiai terv gyûjtemény, akkor az
IMIP a KRESZ könyv. Egyik kollégánk szellemesen úgy fogalma-
zott, hogy ha a nevelési / pedagógiai program a „polgármester”, ak-
kor az IMIP a „jegyzõ” önkormányzati hasonlattal élve.
2.3. Viszonya a többi alapdokumentumokhoz? (pedagógiai

program, SZMSZ)

Kollégium, 2004. február
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2.4. Az IMIP tartalma, terjedelme?

Annak ellenére, hogy a törvény szövege tételesen nem fogalmazza
meg az IMIP tartalmát - ellentétben a pedagógiai programmal - a
minimális tartalmi követelmény a törvény szövegébõl kiolvasható.
Az is jól érzékelhetõ, hogy két fõ részbõl áll, a „minõségpolitiká-
ból” és a „minõségfejlesztési rendszerbõl”.
Törvényességi szempontból tehát eleget tesz a tartalmi követelmé-
nyeknek egy intézmény, ha megfogalmazza:

❑ Minõségpolitikáját, ezen belül leírja
- Az intézmény mûködésének hosszú távra szóló elveit,
- A megvalósítást szolgáló elképzeléseket,

❑ Bemutatja az intézmény minõségfejlesztési rendszerét,
❑ Szabályozza az intézmény mûködési folyamatai közül a követ-

kezõket:
- Vezetés
- Tervezés
- Ellenõrzés
- Értékelés
- Mérés 

A dokumentum összeállításánál feltétlenül önmérsékletet javaso-
lunk a terjedelmet illetõen. A mindennapokban jól használható, di-
namikus anyagot érdemes összeállítani. 
A törvény nem szabályozza az IMIP hatályosságát, tehát „idõtlen”
dokumentumot kell készíteni, ami feltétlenül szükségessé teszi,
hogy már most tervezzük meg a felülvizsgálat idõpontját. A felül-
vizsgálat egyik lehetséges idõpontja a fenntartói ellenõrzéshez kap-
csolható. (A fenntartó önkormányzatoknak legalább négyévente el-
lenõrizni kell az intézményt szakmai, törvényességi és pénzügyi te-
rületen.)
❑ Tartalmazza-e az IMIP a törvényben megfogalmazott minimum

tartalmat?
❑ Összhangban van-e az IMIP az ÖMIP-el, épül-e rá?

2.5. Elõzmények, a Comenius sorsa?

Többekben felvetõdhet, hogy megint azok jártak jól, akik eddig
semmilyen tevékenységet nem fejtettek ki a minõségfejlesztés, mi-
nõségbiztosítás területén (hiába tette kötelezõvé rendelet), hiszen
egy teljesen új „dolgot” kell összeállítani, aminek nem sok köze
van az eddigiekhez. Szeretnénk megnyugtatni és erõsíteni azokat,
akik bármilyen természetû minõségbiztosítási, minõségfejlesztési
tevékenységben részt vettek az elmúlt években, hogy az eddig el-
végzett munka nem volt hiábavaló, minden elkészített folyamatle-
írás, szabályzat, eljárásrend hasznosulni fog az IMIP- ben. Minden,
amit megtanultak segíteni fogja az IMIP intézményi megvalósítá-
sát. 

Ha el szeretnénk helyezni az IMIP- et a Comenius viszonylatában,
akkor azt mondhatnánk, hogy a Comenius I.- en túl a Comenius II.-
ön innen található. 

Túl van a Comenius I.- en mert legalább öt folyamatot nevesít (ve-
zetés, tervezés, ellenõrzés, értékelés, mérés) szemben a Comenius
I.- gyel, amely igazán „csak” egy folyamat részletes szabályozását
írta elõ (kapcsolatrendszer). Deklarált célja a „partnerközpontú mû-
ködés” kiépítése volt, vagy ahogy egy kiadványban olvasható „rá-
hangolódás a minõségirányításra”. És „innen van” a Comenius II.-
ön, amennyiben ott nyolc folyamat szabályozását várták el az intéz-
ményektõl (intézményvezetés, partnerkapcsolatok, emberi erõfor-
rás, egyéb erõforrás, intézménymûködtetés, biztonságos intéz-
mény, oktatás-nevelés, mérés-elemzés) a II. program szabatos elne-
vezése a "Teljes körû minõségirányítási rendszer” is utal a teljes-
ségre.
Mi hasznosítható a Comenius I.-bõl?

A Comenius I. modellt kiépítõ intézmények megtanultak:

❑ Munkatervet (projekttervet készíteni) 
❑ Team-benn dolgozni
❑ PDCA logikával gondolkodni
❑ Intézményi célokat elõtérbe helyezni - Intézkedési tervet készí-

teni
❑ Mérési tapasztalatokat szereztek
❑ Elsajátítottak egy sajátos nyelvezetet (közvetlen, közvetett, part-

ner, elvárás, igény stb.)
❑ Megtanultak elemezni stb.....

Készültek szabályzatok (eljárások):
❑ Partnerazonosítás folyamata
❑ Partneri igény és elégedettség mérés eljárásrendje
❑ Irányított önértékelés eljárásrendje

Egyéb eredmények:
❑ Nyitott önértékelés során – Jövõképet fogalmaztak
❑ Rendelkeznek partnerlistával
❑ Intézkedési tervet dolgoztak ki, ezzel tapasztalatot szereztek a

folyamatszabályozásban
❑ Minõségi köröket mûködtetnek, így erõsítve a team munkát 
❑ Korrekciós tevékenység során folyamatos intézménymûködést

javítottak
❑ Adott a lehetõség a továbblépésre (Comenius II.)

A Comenius II. modellt kiépítõ intézmények bõven „túl teljesítet-
ték” az IMIP- ben foglalt elvárásokat. Idézzük egy ilyen intézmény
pedagógusának mondatait: 
„Kezdetben nem tudtuk, hogy fogjuk kezelni az IMIP-et, mi lesz a
Minõségirányítási kézikönyvünk sorsa. Azt viszont már világosan
látjuk, hogy a Com. II. –ben kidolgozott szabályzatok, folyamatok,
eljárások mûködtetésére egyszerûen nem vagyunk képesek, mivel
a szabályozás túlnõtte a szervezetünket. (Ebben az intézményben
42 folyamatot azonosítottak és írtak le.) Úgy véljük az IMIP egy
karcsúsított Com II. aminek már meg tudunk felelni.”
Vagyis õk a Minõségirányítási kézikönyvüket „IMIP-esítették”.

3. Kezdjük a pedagógiai programmal!

1. A pedagógiai program felülvizsgálatát a közoktatási törvény te-
szi kötelezõvé az intézmények számára. A 49. § tételesen fel-
sorolja azokat a tartalmi elemeket, amelyeket minden kollégi-
umnak be kell építenie a programba. 

Az intézményeknek is fontos, hogy csak vállalható alapelvek, érté-
kek, teljesíthetõ célok, kivitelezhetõ feladatok maradjanak a prog-
ramban. 
A korábbi módosítás alkalmával minden kollégiumnak meg kellett
fogalmaznia pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait. A következõ
kérdéseket érdemes most feltenni:

❑ A programban megfogalmazott alapelvek alapelvek egyáltalán?
❑ A megfogalmazott alapelvek, értékek mentén mûködik az intéz-

mény?
❑ Teljesültek megfogalmazott céljaink, törekszünk a megvalósítá-

sukra?
❑ Egyáltalán célok a célok?

Egy kis kitérõ: a „jó” cél értékbõl indul ki, feladatokra bontha-
tó, elemzésre épül, ütemezhetõ, mérhetõ, eredményt fogalmaz
meg, kihívást jelent.

❑ Van jövõképünk, rögzítésre került a pedagógiai programba?
❑ Megfogalmaztuk küldetésünket, van küldetésnyilatkozatunk?

Érdemes ezen kérdéskör kapcsán a Kollégiumi Nevelés Országos
Alapprogramjához fordulni és az abban találhatók mentén felül-
vizsgálni a dokumentumot.
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Példa: a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium
pedagógiai programjának átdolgozási iránya:
(A „kiemelt betûkkel” írt szövegrészeket célszerû változatlanul
meghagyni, azok jogszabályi tartalmak. Ott a részletes kifejtés ja-
vasolt.
A „normál betûkkel” írt szövegrészek nem kötelezõ tartalmak, de a
szakszerûségi megfelelés miatt javasolt meghagyni és kifejteni. 
A „dõlt betûkkel” írt szövegrészek csupán a tartalmi kifejtést segí-
tik.)

1. Bevezetés

A pedagógiai program összeállításánál alapul vett fõbb szempont-
ok
Jogszabályok 1993. évi LXXIX törvény, 1/1998 (VII. 24) OM r.;
46/ 2001/(VIII.31.) OM r.; 3/2002. (II.15.) OM r.44/2002. (VI. 18.)
OM r.; partneri elvárások, tradíciók, lehetõségek, távlatok

2. Az intézmény küldetése, jövõképe

3. A mûködés belsõ feltételrendszere

3.1. Tárgyi környezet
❑ épület helye, eredeti funkciója, környezete, méretek, épület sajá-

tosságai, belsõ tér, fizikai állapot, esztétika, funkcionalitás
❑ belsõ infrastruktúra – lakhatás, kényelem, otthonosság, komfor-

tosság, tárgyak, berendezések, eszközök, felszereltség, világítás,
higiénia

❑ lakószobák – méret, berendezés, lakhatás
❑ lakószobákon kívüli közös helyiségek – funkciók, mennyiség, mi-

nõség, állapot, korszerûség, felszereltség
❑ oktatási, technikai, mûvelõdési, sportolási eszközök (informati-

ka, stúdió, könyvtár, pályák, …)– felszereltség, színvonal, hoz-
záférhetõség, kihasználtság

3.2. Gazdálkodás feltételei
❑ Jelleg – elõny, hátrány

❑ Költségvetési keret, egyéb források

❑ Kiadások struktúrája, jellege, dominanciák

❑ Költségkímélõ, ésszerûsítõ megoldások, tendenciák

3.3. Humán erõforrás
❑ Vezetési elvek
❑ A nevelõtestület (létszám, képzettség, szakmai felkészültség,

hasznosítható tudás, csoportkészségek)
❑ Technikai személyzet, gazdasági hivatal dolgozói (létszám, fel-

készültség, „nevelõi szerep”)
❑ Fejlesztés, képzés
❑ Szervezeti struktúra
❑ Szervezeti kultúra

4. A mûködés külsõ feltételrendszere

4.1. Iskola(-ák) elérhetõsége, környezeti infrastruktúra – közleke-
dés, kulturális létesítmények, közintézmények, szolgáltatások

4.2. Kapcsolatrendszer

5. A kollégium nevelési alapelvei, céljai 
(Alapprogramra támaszkodjunk!! Figyelem! Elveket kell rögzíteni,
nem feladatot, nem tevékenységformákat!!!)

5.1. A tanulók életrendjének elvei (néhány tõmondatban)
Kötelezõ, kötelezõen választható, szabadon választható foglalko-
zásokra is utalva.
5.2. A tanulók tanulásának, felkészülésének elvei
5.3. A tanulók szabadideje szervezésének elvei
5.4. A tanulók fejlõdésének (biológiai, szellemi) elvei
5.5. A tehetséggondozás elvei
5.6. A felzárkóztatás elvei
5.7. A pályaválasztást, az önálló életkezdést elõsegítõ tevé-

kenység elvei.
5.8. A mûvelõdési és a sportolási tevékenység szervezésének

elvei

(Nem szükséges külön alpontokban az elvekrõl szólni, folyamatos
szövegbe integráltan is beleszõhetjük ezeket az elveket, de az ellen-
õrizhetõség, áttekinthetõség kedvéért ezt a megoldást javasoljuk.)

6. A kollégiumi pedagógiai tevékenység szerkezete

6.1. Szervezés és tartalom (idõkeret - mikor, mit, mennyit; tanu-
lói kötelezettség)

❑ Felkészítõ foglalkozások 
❑ Szabadidõs foglalkozások
❑ Egyéni törõdést biztosító foglalkozások
❑ Kollégiumi élet szervezése

6.2. Feladatok, tevékenységkategóriák
❑ Tanítás, tanulás 

- Alapfunkciók – tanulásirányítás, tanulásszervezés
- Hátrányos helyzetû tanulók szervezett felzárkóz-

tatásának, tehetséggondozásának, társadalmi be-
illeszkedésük segítésének terve

- Tehetséggondozás, tehetségvédelem
❑ Pályaorientációs tevékenység
❑ Önálló életkezdés támogatása
❑ Csoportfoglalkozások (rendszere, tartalma) – 2.sz. táblázat
❑ Diákönkormányzati tevékenység

- DÖK struktúra – pl. SZMSZ, választási szabályzat -
DÖK segítése

- Közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei –
(63. § 7. bek – közgyûlés tervezése, joggyakorlatok –
döntés, egyetértés, véleményezés)

❑ Hagyományõrzés és ápolás
- Hagyományok
- Továbbfejlesztési tervek

❑ Szabadidõs tevékenység
❑ Gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pedagógiai fel-

adatok, tevékenységek
❑ A szülõ, a kollégista, a pedagógus együttmûködésének for-

mái, a továbbfejlesztés lehetõségei
7. Gondoskodás, szocializáció 

Szülõ helyettesítése, felelõsségvállalás, fiziológiai szükségletek
kielégítése, lakás, élelmezés, egészségügyi ellátás, egészséges
életvitel, káros szokások, érzelmi viszonyulás, biztonság, segít-
ségnyújtás, krízishelyzet, ösztöndíj, segély…
Szociális szerep tanulása, magatartásminták, életmódminták,
környezet, értékrend, kapcsolatok, együttmûködés, légkör, ne-
velési környezet – bátorító, megengedõ, tiltó, korlátozó - peda-
gógiai klíma.

8. Arany János program (vagy más specialitás) sajátosságai –
eltérések az általános kollégiumi ellátástól

9. A tanulók mérési-értékelési rendszere
9.1. A kollégiumi nevelés eredményessége
9.2. A tanulói neveltség és teljesítmény ellenõrzése, mérése, érté-

kelése
10. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelõ,

oktató munkát segítõ eszközök, felszerelések jegyzéke.
11. Záró rendelkezések
11.1. A program hatálya, hatályba lépése, kihirdetési (megte-

kintési) módja
11.2. A felülvizsgálat rendje
11.3. intézményvezetõ aláírása; bélyegzõlenyomat
11.4. szülõi szervezet véleménye illetve az erre való hivatkozás
11.5. diákönkormányzat véleménye illetve az erre való hivatko-

zás
12. Legitimáció
12.1. szakértõi vélemény, illetve az erre való hivatkozás
12.2. nevelõtestületi vélemény, elfogadás illetve az erre való hi-

vatkozás
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12.3. fenntartói jóváhagyás illetve az erre való hivat-
kozás

1. sz. táblázat 
Pedagógiai tevékenységrendszer szerkezete

A foglalkozások rendszerét dolgozzuk ki és rögzítsük 

2. sz. táblázat
A táblázat részletezése, kibontása függelékként 

javasolt.
3.1. Alapelvek

Nevelési alapelvek
❑ Komplexitás elve
❑ Egyenrangúság elve
❑ Tapasztalatszerzés elve
❑ Következetesség elve
❑ Motiváció elve
❑ Koncentráció elve

Didaktikai alapelvek:
❑ Rendszeresség és fokozatosság elve
❑ Tudatosság és szakszerûség elve
❑ Életkori sajátosságok figyelembevételének elve
❑ Személyes tapasztalatszerzés és tanulói öntevékenység elve
❑ Azonos életkorú gyermekek különbözõségének elve
❑ Konkrétumok és absztrakciók egységének elve
Érdemes segítségül hívni a közoktatási törvényt is, az alapprogra-
mot is az alapelvek megfogalmazásánál, íme néhány alapelv:
❑ Felelõsség
❑ Erkölcsösség, lelkiismereti és vallási szabadság 
❑ Szakmai önállóság
❑ Vallási-világnézeti semlegesség
❑ Hátrányos megkülönböztetés tilalma
❑ A gyermek mindenek felett álló érdeke
A kollégiumnak, illetve a nevelõtestületnek az elfogadott értékek
alapján kell deklarálnia alapelveit. Mindezekbõl vezetheti le majd
céljait és feladatait. Ezért javasoljuk - annak ellenére, hogy a tör-
vény nem teszi kötelezõvé - az alapelvek mellett a „vallott” és „be-
tartott” értékek „egy helyre gyûjtését” a programban. A Kollégiu-
mi Nevelés Országos Alapprogramja és a közoktatási törvény az
igazán jó „értékforrás”. 

3.2. Értékek

❑ Nyilvánosság
❑ Türelmesség
❑ Tehetséggondozás - tehetségkutatás
❑ Felzárkóztatás
❑ Gyermek- és ifjúságvédelem
❑ Esélyegyenlõség
❑ Együttmûködés
❑ Differenciált fejlesztés
❑ Személyiségfejlesztés
❑ Közösségfejlesztés
❑ Egészség- és környezetvédelem 
❑ Partnerközpontúság
❑ Integráció

Jó tanács. Mielõtt értékeket deklarálnának érdemes a következõ
kérdéseket megválaszolni, és állást foglalni a kettõsségekben az el-
lentmondást elkerülendõ.
❑ Honnan kerülnek a tanulók a kollégiumba?

(Milyen iskolatípus, milyen település)
❑ Milyen családból jönnek a tanulók?

(Magas státusú – alacsony státusú családok)

❑ Mi a kollégiumunk alapvetõ funkciója?
(Szociális biztonság? – Szocializáció? - készség- képesség fej-
lesztés elõtérbe helyezése?)

❑ Mi a szervezõdésünk üzenete?
(Nyitott kollégium – zárt kollégium)

❑ A többi kollégiumhoz képest milyen intézmény a miénk?
(Alternatív – hagyományos)

3.3. Célok

A célok megfogalmazása nem könnyû feladat. Mivel a célok az in-
tézményben különbözõ szinteken fogalmazhatók meg arra kell tö-
rekedni, hogy a célmegfogalmazás a megfelelõ intézményi szinten
és körben történjen meg.
Sok pedagógiai programban a célok keverednek feladatokkal, illet-
ve feladatok vannak célként megfogalmazva. A cél leíró jellegû,
egy kívánatos helyzetet rögzít, míg a feladat az odavezetõ utat és a
teendõket határozza meg. Ennek megfelelõen a cél a „hova me-
gyünk”, a feladat pedig a „mit kell tenni, hogy odajussunk” kérdés-
re válaszol.
A „jó" cél
❑ „Értékbõl" indul ki
❑ Feladatokra bontható
❑ Elemzésre (mérésre) épül
❑ Ütemezhetõ (Feladatterv, Projektterv) 
❑ Sikerkritérium rendelhetõ hozzá
❑ Mérhetõ, értékelhetõ
❑ Eredményt fogalmaz meg, nem pedig tevékenységet
❑ Kihívást jelent, de nem lehetetlen teljesíteni

A következõkben bemutatunk néhány „rossz” célt okulásul, és pró-
bálkozást teszünk a javításukra.

„Rossz” céI: A tanulmányi eredmények maximalizálása.
Amiért nem elég jó: Mennyi a maximum?
Jobb: 2005-re a kollégiumi tanulók tanulmányi átlaga 0,3-del emel-
kedjen.

„Rossz” céI: A szabad kapacitásból származó bevétel növelése.
Amiért nem elég jó: Mennyivel?
Jobb: Célkitûzésünk, hogy az elkövetkezõ évben a szabad kapaci-
tás értékesítésébõl származó bevételeinket 4,5 millió forintról 5,5
millió forintra növeljük.

3.4. Jövõkép, küldetés
Az alapelvek, értékek, célok után szóljunk a jövõképrõl (vízió) és
a küldetésrõl (misszió). Egy stratégiai dokumentumból nem hiá-
nyozhat e két írásmû.
A szervezet jövõjérõl alkotott kép fontos eleme az intézmény mû-
ködésének és a stratégiai tervezésnek is. Megjegyezzük, hogy itt
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óraszámok  
TÉMAKÖR 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13- évf. 

Tanulásmódszertan 4 3 3 2 2 
Önismeret, pályaválasztás 3 3 4 3 2 
Mûvészet és információs kultúra 3 3 2 3 4 
Környezeti nevelés 2 2 2 2 3 
Életmód, életvitel, háztartási ismeretek 4 4 4 4 4 
Egyén és közösség 3 3 3 3 2 
Európaiság, magyarság, nemzetiségi 
lét 

3 4 4 3 3 

Közösségi, egyéni feladatok 
szervezése (szabad sáv) 

15 15 15 13 13 

ÖSSZES ÓRÁK 37 37 37 33 33 
2. sz. táblázat

A fenti táblázat részletezése, kibontása függelékként javasolt.



nem egy embernek (pl.: igazgató) a jövõrõl alkotott elképzelésérõl
van szó. Egy közös jövõképre van szükség, amelyet nagy valószí-
nûséggel meg is lehet valósítani.
Fontos, hogy megpróbáljuk elképzelni, milyennek szeretnénk látni
a kollégiumot mondjuk öt év múlva.  Ez lehet ideális elképzelés is,
azonban hasznosabb, ha olyannak vázoljuk fel a jövõt, amit a való-
ságban el is lehet érni, figyelembe véve a nevelõtestület aktuális
színvonalát és képességeit.
Valószínû, hogy a szervezetnek kezdetben nincs teljesen kialakult
jövõképe. Ez nem baj, teljesen elfogadható, ha a program felülvizs-
gálata során a munka közben alakul ki.
A jövõkép megalkotása komplex folyamat, különbözõ tevékenysé-
gek által fejlõdik.

A jövõképválasztás, jövõkép alkotás lehetséges intézményi folya-
mata, alkalmazható módszerek:

❑ Múltra, kezdetekre való visszatekintés (interjú a szervezet ta-
pasztalt embereivel)

❑ Jelenlegi állapot jellemzése (SWOT - analízis)
❑ Alapvetõ értékek, hitek meghatározása (kártyás lekérdezés)
❑ Események, trendek, eredmények gyûjtése (dokumentumelem-

zés)
❑ Választott jövõkép leírása (lista az elemekrõl)
❑ Hosszú távú célok megfogalmazása
❑ Középtávú célok megfogalmazása 
❑ A célok feladatokra bontása
❑ Eszközrendszer összegyûjtése
❑ Feltételrendszer alakítása

Példa: a pécsi Hajnóczy Kollégium jövõképe:
Olyan kollégiumot kívánunk kialakítani, ahol a tanulók családias
légkörben, optimális tárgyi feltételek között, egységes nevelési ha-
tásrendszerben, a fiatalok aktív, alkotó részvételével készülhetnek
felnõtt életükre.
Szeretnénk azt elérni, hogy a kapcsolódó iskolákkal valóban
egyenrangú, partneri viszony alakuljon ki, melyben a kölcsönös
elõnyök, a közös célok határozzák meg a hosszabb távú és a min-
dennapi együttmûködést.
A környezetünkben mûködõ kollégiumokkal kialakult szoros kap-
csolatainkat felhasználva, valamint nevelõtestületünk magas szintû
szakmai kompetenciájára építve intézményünket regionális mód-
szertani központtá kívánjuk fejleszteni. 
Belsõ intézményi struktúránkat olyanná alakítjuk, hogy az intéz-
ményegységek közti együttmûködés még hatékonyabb  és eredmé-
nyesebb legyen, és kialakuljanak a tanulókkal való differenciált
foglalkozás szervezeti keretei. 
El szeretnénk érni, hogy az érintett szervezetek együttmûködése és
támogatása révén sport-tagozat jöjjön létre, ahol megvalósíthatjuk
a különbözõ sportágakat magas szinten mûvelõ, Pécsett tanuló vi-
déki fiatalok célirányos nevelését. 
Az eddigi eredményeinket és tapasztalatainkat felhasználva, a tanu-
lói igényeket és a szülõi elvárásokat messzemenõen figyelembe vé-
ve gazdag szabadidõs tevékenységrendszert alakítunk ki.

A kollégium küldetése egy hosszú távra érvényes általános rende-
zõ elv, amely alapja a kollégiumban folyó munka megszervezésé-
nek, az esetleges napi konfliktusok megoldásának, amelyhez mér-
ni lehet a mûködés sikerét vagy sikertelenségét.
Lehetséges, hogy a tervezésnek korai szakaszában a pedagógusok
még nem tudják pontosan megfogalmazni, hogy melyek azok a jel-
legzetességek, amelyek az adott intézményt megkülönböztetik más
közoktatási kollégiumoktól, a munkálatok közben egy vázlatos
küldetést még lehet módosítani, kiegészíteni. Jó, ha a küldetés
megfogalmazása nem hosszabb fél oldalnál, de lehet akár egy jó
szlogen, mottó is. Nagyon fontos, hogy a kollégium küldetésnyilat-

kozatának végleges változata formailag és tartalmilag frappáns le-
gyen.

Milyen a jó mottó?

❑ Egyszerû, egyértelmû, könnyen megjegyezhetõ
❑ Emlékezetes és képszerû
❑ Iránya azonos a intézmény értékeivel
❑ Mindig szem elõtt van, kihívást jelent
❑ Alapot adhat a napi döntésekhez

A továbbiakban tisztázzuk a két fogalom - jövõkép, küldetés - értel-
mezését, mert a mindennapokban gyakran összemosódnak, felcse-
rélõdnek. 

Ami azonos:
❑ hosszabb idõtávra szólnak (5-10 év) 
❑ stratégiai szándékokat fogalmaznak meg
❑ „üzenet" értékük van „befelé" és „kifelé" egyaránt

Ami eltérõ:
A jövõkép a „kemény” részt képviseli
❑ lehetséges és kívánatos jövõbeni állapotot fogalmaz meg  
❑ tartalmazhat kritériumokat, amelyeket lehet mérni
❑ lehet számszerû eleme (db, fõ, %)
❑ lehet idõpont, idõtáv (2006. 3 éven belül)
❑ merész célok jelenjenek meg benne, legyen inspiráló, erõfeszí-

tésre ösztönzõ

A küldetés a „lágy" oldal
A magyar nyelv értelmezõ szótárának meghatározása alapján. 
Küldetés: „Valakire háruló, fontos, jelentõs feladat, hivatás, amely
egész életének célja, tartalma."
❑ szinonimái hitvallás, filozófia, krédó
❑ arra adjon választ, hogy az intézmény „mi végre van a világon"

- alapelvek, értékek jelenjenek meg benne
❑ érzelmi töltés (ne legyen érzelmektõl mentes) - viselkedési

módra orientáljon
❑ feladata megteremteni az elkötelezettséget - szervezeti kultúrá-

ra hasson
❑ „ragasztóanyag" szerepe van az intézmény életében
❑ nincs idõpont megjelölés, ne szerepeljenek benne konkrét célok,

csupán törekvések 
Megjelenése: Küldetésnyilatkozat

Példa: a Szolnoki Városi Kollégium küldetésnyilatkozat

A szolnoki Városi Kollégium önálló, a partner középiskolákkal
szoros kapcsolatban álló, a középfokú képzés során kollégiumi el-
látást és szolgáltatást igénylõ, elsõsorban megyei tanulók maximá-
lis kiszolgálására létrehozott és Szolnok város által fenntartott ok-
tatási intézmény.
Az öt kollégiumot magában foglaló intézmény a város középisko-
láiból felvételüket kérõ tanulók igényeinek megfelelõen egyre nö-
vekvõ színvonalon biztosítja a folyamatos és biztonságos ellátást, a
tanulási feltételeket, valamint egyéni igények szerint a minõségi ta-
nulás vezetést, szaktantárgyi továbbfejlõdést és korrepetálást. A
korszerû intézményi struktúra, a személyi és tárgyi feltételek ga-
rantálják a tanulók biztonságát, a folyamatos és eredményes együtt-
mûködést a szülõkkel, valamint az iskolákkal.
A tanulási feltételek és lehetõségek folyamatos fejlesztésével az in-
tézményi minõségbiztosítási rendszer kiépítésével arra törekszünk,
hogy minden nálunk tanuló diák korszerû ismereteket szerezzen,
amelynek birtokában versenyképessé váljon a társadalmi munka-
erõpiacon.
Nevelési koncepciónk a konstruktív életvezetést, magatartási és te-
vékenységformák fejlesztését biztosítja, nagy hangsúlyt helyezve a
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személyes autonómiára. Az intézmény nevelési koncepciója meg-
felel az egyre fokozódó nemzetközi kihívásoknak.
Alapvetõ célunk hogy tanulóink az itt töltött évek alatt megtanul-
ják a társadalmi együttélés és  konfliktusmegoldás szabályait, fel-
keltsük az életre szóló tanulás iránti vágyukat. Tanuljanak meg cso-
portban alkotó munkát végezni, és társadalmilag elfogadott módon
élni.
Fontosnak tartjuk, hogy mûködésünk során a diákok elsajátítsák az
önérvényesítés demokratikus technikáit, a másság elfogadásának
szabályait.
A kollégium vezetõi, nevelõi és munkatársai olyan személyek, akik
munkájuk során folyamatosan alkalmazkodnak a velük szemben
támasztott egyre magasabb követelményekhez, folyamatos önfej-
lesztéssel kívánnak megfelelni a partneri igényeknek.  

4. Ez már az IMIP!

4.1. Minõségpolitika

A bevezetõben már megfogalmaztuk, hogy az IMIP- nek, mint do-
kumentumnak két alapvetõ fejezete van „minõségpolitika” és
„minõségfejlesztési rendszer”. Elõször nézzük a minõségpolitika
lehetséges tartalmát. 
A közoktatási törvény „Értelmezõ rendelkezések” fejezetében a
következõ olvasható:
Minõségpolitika: az a tevékenység, amelynek során a közoktatási
intézmény folyamatosan biztosítja a szakmai célkitûzések és az in-
tézmény mûködésének egymáshoz való közelítését, a tanulók, a
szülõk, a pedagógusok, valamint a fenntartók, továbbá a munkaerõ-
piac igényeinek kielégítése céljából.
Röviden: a kitûzött céloknak való megfelelés
Megjegyzés: az értelmezés tartalma nem változott a korábbi tör-
vény szövegéhez képest, csupán a „minõségbiztosítás helyett jelent
meg új fogalomként a „minõségpolitika” elnevezés.   
A fentiekbõl következik: a minõségpolitika értelmezhetõ úgy, mint
egy folyamatos intézményfejlesztés, a szövegbõl az is jól kiolvas-
ható, hogy nem statikus, inkább dinamikus jellegû megközelítést
kell alkalmaznunk a minõségpolitika és valójában az egész IMIP
leírása során.
A minõségpolitika részeként kell megfogalmazni a „minõségpoli-
tikai nyilatkozatot”.

Minõségpolitikai nyilatkozat: egy szervezetnek a minõségre vonat-
kozó, a vezetõség által hivatalosan kinyilvánított általános szándé-
kai és irányvonala. A nyilatkozat legyen összhangban a szervezet
általános politikájával és adjon keretet a minõségcélok megfogal-
mazásához.

A minõségpolitikai nyilatkozatnak összhangba kell kerülnie a szer-
vezet jövõképével, tanúsítania kell, hogy a felsõ vezetés elkötele-
zett a minõség iránt, és mindent megtesz a minõség eléréséhez és
állandó javításához szükséges erõforrások biztosítása érdekében.

Az elkészült minõségpolitikai nyilatkozat lényegében az intézmény
„hitvallása" a minõségrõl. Tartalmazza a szervezet minõségpoliti-
káját, célkitûzéseit, a minõség iránti elkötelezettséget.

A nyilatkozatot meg kell ismertetni a szervezet összes dolgozójá-
val, a közvetlen környezetünkkel és az összes partnerünkkel (köz-
vetlen, közvetett partnerek).

Az elkészült nyilatkozatot jól látható helyeken, több példányban
célszerû kifüggeszteni az intézmény falain belül. 

A minõségpolitikai nyilatkozat elkészítéséhez az alábbi kérdésekre
kell választ adni.
- Miben áll a szervezet szolgáltatásainak minõsége? 
- Milyen nagyra értékelik az intézménynél a minõséget? 

- Kik járulnak hozzá ahhoz, hogy elérjék a minõséget?
- Milyen átfogó célokat kell megvalósítani az adott intézménynél

ahhoz, hogy megfeleljünk partnereink igényeinek?
- Milyen társadalmi, megrendelõi igények iránti elkötelezettséget

vállal az intézmény?
- Hogyan járulnak hozzá a partnerek a célok megvalósításához?
- Milyen szerepet játszik a folyamatos minõségjavítás az intéz-

mény életében?

Példa a pécsi Hajnóczy Kollégium minõségpolitikai nyilatkozata:
Intézményünk a kollégiumban élõ, középfokú képzésben résztvevõ
tanulók humánus értékek szerinti nevelését, iskolai tanulmányaik
segítését kívánja a kor követelményeinek megfelelõ színvonalon
megvalósítani úgy, hogy a kollégiumban eltöltött évek alatt jelen-
tõs testi-lelki és értelmi fejlõdésen menjenek keresztül.
Szervezeti, vezetési struktúránkat olyan irányban szeretnénk fej-
leszteni, hogy az egyes intézményegységek kooperációja és a kö-
zöttük lévõ kommunikáció – önálló arculatuk megõrzése mellett –
hatékonyabb legyen.
Minõségpolitikánk kialakításánál és megvalósításánál nem kíván-
juk elkötelezni magunkat egy minõség-biztosítási és/vagy – fej-
lesztési rendszer mellett sem, de felhasználjuk azoknak minden
olyan elemét, amelyek az intézményünkben folyó pedagógiai mun-
ka minõségét javíthatják. 
Minõségpolitikai céljainkat az alábbiak figyelembevételével kíván-
juk elérni:

❑ az érvényes jogszabályok és belsõ szabályaink betartása és be-
tartatása

❑ kiemelt partnereink – mint a tanulók, szülõk, fenntartó, partner-
iskolák – igényeinek messzemenõ figyelembevétele

❑ korszerû pedagógiai alapelvek megválasztása
❑ a tanulók személyiségének kibontakoztatásával az egyéni és a

közösségi bánásmód kiegyensúlyozott alkalmazása
❑ a nevelõtestület egysége
❑ a nevelõtestület tervszerû és rendszeres továbbképzése, önkép-

zése
❑ regionális központi szerepre való törekvés
❑ a minõségfejlesztési kultúra meghonosítása és beépítése a min-

dennapi nevelési gyakorlatunkba.

4.2. Minõségcél

Minõségcél: a minõséggel kapcsolatos valami, amire törekednek,
vagy amit el akarnak érni. A minõségcélok a szervezet minõségpo-
litikáján alapulnak. A minõségcélokat a szervezet különbözõ szint-
jein ki lehet tûzni (stratégiai, vezetési, operatív). 

Mi az a „valami”? Az értelmezés tág teret enged a minõségcél ér-
telmezésére. Jelen esetben úgy gondolom, hogy ez szerencsés do-
log, mert akár intézményenként más és más megközelítése lehetsé-
ges.

A minõségpolitika keretei közt a célmeghatározás más felfogást
követel meg, mint amilyet a pedagógiai programnál alkalmaztunk.
Ennek lényege, hogy a célok a szervezeti hatékonyságot kell, hogy
szolgálják és nem egy adott pedagógiai filozófia mentén kell meg-
fogalmazni. Ilyen szempontból a minõségcélok gyakorlatias meg-
közelítésûek. Fontos szem elõtt tartani, hogy a minõségcélok nem
azonosak a pedagógiai programban megfogalmazott célokkal, és
annál szélesebb kört is felölelhetnek, bár átfedések elképzelhetõek.
Például „Az emberi erõforrás felhasználásának tervezése”. 

Amit tehát el kell kerülni:
A pedagógiai programban leírt célokat még egyszer nem szabad
változatlanul megismételni. A programban leírt célok többsége
szerencsés esetben pedagógiai cél, itt viszont szervezeti jellegû cé-
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lokat kell megfogalmazni. A leírandó célok „jóságát”
egy egyszerû kérdéssel lehet eldönteni. Szolgálja a
szervezeti hatékonyságot?  Amennyiben a válasz igen,
a célunk megfelel a „minõségcél” követelményének.
Lehetséges, hogy a minõségcélok megfogalmazásakor
nem kell új célokat kitûzni, hanem az egyéb intézményi
stratégiai dokumentumban (pedagógiai program, minõ-
ségfejlesztési kézikönyv) korábban már meghatározott
célokat kell szelektálni, módosítani és az IMIP- be „át-
emelni”.
Tehát a pedagógiai programban megfogalmazott célok
áttekintése, módosítása a korábban leírtak miatt min-
denképpen szükséges az intézményekben.  

A továbbiakban öt lehetséges minõségcél értelmezést
mutatunk be (egyet részletesen), hangsúlyozva, hogy
ezektõl eltérõ megoldások is születhetnek.

1. Minõségparaméterek (minõségmutatók), mint
lehetséges minõségcélok

Az elsõ verzió egy alapelvre épül:
A minõség egyik ismérve a partnereknek való megfele-
lés.

Minõségparaméterek, mint lehetséges 
minõségcélok (3. táblázat)

2. Fenntartói elvárásokra épülõ minõségcélok

Kiindulási alap: A fenntartó önkormányzat az ÖMIP-
ben elvárásokat fogalmaz meg a közoktatási intézmé-
nyekkel szemben, amelyeknek természetesen az egyes nevelési-
oktatási intézmények meg akarnak felelni.

Nézzünk egy konkrét példát:

A fenntartó megfogalmazza a kollégiumok számára az ÖMIP-
ben, hogy (részlet a Fejér Megyei Önkormányzat ÖMIP-jébõl)

„Folyamatosan törekedjenek arra, hogy a pedagógusok és tanulók,
valamint a tanulók és tanulók kapcsolataiban minél bensõségesebb,
minél családiasabb légkör jellemezze az intézményt.

Fordítsanak kiemelt figyelmet a lakószobák, tanulószobák, közös
helyiségek illetve a kollégiumi környezet esztétikájára, otthonosab-
bá tételére, valamint e környezet védelmére.

Fordítsanak kiemelt figyelmet a hátrányos helyzetû tanulók felzár-
kóztatására, illetve a tehetséggondozásra, pályaorientációra, az e
célokat elõsegítõ programok minél hatásosabb végrehajtására.”

A fenti elvárásokat minõségcél formájában be kell építeni a prog-
ramba. 

3. „Comenius-os” minõségcélok

Azok az intézmények, amelyek a Comenius I. minõségfejlesztési
modell keretében építették, illetve építik ki minõségfejlesztési
rendszerüket és eljutottak a modell- leírás 5. pontjához „Célok és
prioritások meghatározása, illetve módosítása”- hoz, azok az el-
végzett elemzés eredményei és az azokból levont következtetések
alapján már fogalmaztak meg célokat. 

A célok között nagy valószínûséggel nagyszerû minõségcélok ta-
lálhatók. Értelmezésünk szerint minden olyan cél minõségcél,
amely a szervezet jobbítását, a szervezeti hatékonyságot hivatott
szolgálni.

Partneri igényekhez, elvárásokhoz rendelhetõ
minõségcélok  (4. táblázat)

Néhány tanács a cél megfogalmazáshoz:
❑ Nyilvánvaló, hogy az intézmény egészét érintõ stratégiai célok

megfogalmazása elsõsorban az intézményvezetés feladata.
❑ A stratégiai léptékû célok a jövõképhez, minõségpolitikai nyi-

latkozathoz kapcsolódó, elvont átfogó célok.
❑ Ha a célmeghatározás nehézségekbe ütközik, nem sikerül meg-

felelõ megfogalmazásokat találni, akkor érdemes megvizsgálni,
hogy az adott probléma alkalmas- e a célkitûzésre. Lehet- e egy
„kis” jövõképet alkotni, a jelenlegi helyzetet átfordítani egy kí-
vánatos jövõbeli helyzet leírására.

❑ Rendkívül fontos a célok végleges rögzítése elõtt a közös értel-
mezés, vagyis ki mit ért alatta, valamint az intézményi sajátos-
ságok figyelembevétele.

5. Az IMIP lehetséges tartalma

A következõben bemutatunk két lehetséges IMIP tartalomjegyzé-
ket, benne a „minõségfejlesztési rendszert” 

Minõségfejlesztési rendszer:

Egy koordinált tevékenységrendszer. 
Elemei: vezetés, tervezés, ellenõrzés, értékelés, mérés, és amit
még fontosnak tart a szervezet és a vezetõség.

„A” tartalomjegyzék

Bevezetõ (igazgatói köszöntõ)
Az IMIP célja, szerepe, lehetséges haszna az intézmény életében. 
Az elkészítés módja, indoklása.

1. Az intézményi minõségirányítás alapjai

❑ Helyzetelemzés
A szervezet (intézmény) rövid bemutatása. 
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Minõségparaméter Felmerülõ kérdés Lehetséges minõségcél 

Kommunikáció 
A partnereket (szülõket) 

rendszeresen informálják-e arról, 
hogy mi történik? 

Fejlõdik a szülõkkel való 
együttmûködés, kiemelten a 

kommunikáció területén. 

Megbízhatóság 
El tudunk számolni a napi 

létszámmal? 
A házirendben, SZMSZ-ben 
rögzítettek pontos betartása 

Szakértelem Vannak-e nem odaillõ, képesítés 
nélküli munkatársak? 

Minden pedagógus legkésõbb 2005- 
re megfelelõ képesítéssel 

rendelkezik 

Panaszkezelés Létezik-e panaszkezelési 
eljárásrendszer? 

Mûködik egy közösen kidolgozott, 
munkatársak által elfogadott 

panaszkezelés. 

Kézzel fogható tényezõk Jó belépni a kollégium épületébe? 

A kollégium falait a tanulók 
„mûvészi” alkotásai, írásaik, 

eredményeiket tanúsító oklevelek 
díszítsék 

Biztonság 

A tevékenységek az elõírt 
egészségügyi és biztonsági 
irányelveknek megfelelõen 

történnek-e? 

Ne történjen „elkerülhetõ” baleset 
az iskola területén. (pl.: Kézilabda 
kapu ne zuhanjon rá a tanulóra.) 

Empátia 
Létezik-e olyan gyakorlat, amely 

szerint a fogyasztókat (szülõket) is 
be kell vonni a szervezet életébe? 

Elégedettségi mutatók javítása a 
szülõk körében. 

Bevonódás 

Léteznek-e folyamatok, melyek 
segítségével a fogyasztók (szülõk, 
tanulók) befolyásolhatják az adott 

szolgáltatást? 

Szülõk nagyobb arányú bevonása a 
kollégium életébe, döntéseibe. 

3. táblázat Minõségparaméterek, mint lehetséges minõségcélok



Feltételrendszer (humán, tár-
gyi). 

❑ Fenntartói minõségirányítási
program (ÖMIP) kivonata. 

A szervezetre vonatkozó elvárá-
sok, feladatok

❑ A minõségirányítási rendszer
mûködésének szervezeti hátte-
re

❑ A minõségirányítási rendszer-
személyzet képzése

1. Intézményi minõségpolitika

2. 1. A szervezet minõségpolitikai 
nyilatkozata

2. 2. Minõségcélok
2. 3. Folyamatos fejlesztés

2. Intézményi minõségfejlesztési
rendszer

3. 1. A vezetés felelõssége, 
elkötelezettsége

3. 1. 1. Jogi megfelelés
3. 1. 2. A minõségpolitika megha-
tározása
3. 1. 3. A minõségfejlesztési 

szervezet mûködtetése
3. 2. A vezetés
3. 2. 1. Jövõképalkotás
3. 2. 2. Döntéshozatal
3. 2. 3. Innováció (szervezeti, 

intézményi)
3. 2. 4. Szervezeti kommunikáció 

(belsõ kommunikáció)
3. 2. 5. Elismerés, támogatás
3. 2. 6. Bevonás, felhatalmazás
3. 3. A tervezés, szervezés
3. 3. 1. Célok megfogalmazása
3. 3. 2. Feladatok kijelölése
3. 3. 3. Erõforrások biztosítása 
3.3.3.1. Emberi erõforrások
3.3.3.2. Berendezések és feltételek
3.3.3.3. Munkakörnyezet
3. 4. Az ellenõrzés, elemzés
3.4.1. Vezetõi ellenõrzés {szervezeti hatékonyság ellenõrzés)
3.4.2. Minõségügyi ellenõrzés 
3.4.3. Munkatársak munkájának ellenõrzése
3.4.4. Eltérések kezelése
3. 5. Az értékelés
3. 5. 1. Vezetõi értékelés (szervezeti hatékonyság értékelés)
3. 5. 2. Intézményértékelés
3. 5. 2. 1. Intézményi önértékelés (Irányított önértékelés)
3. 5. 2. 2. Nevelõ- oktató tevékenység értékelése
3. 6. A mérés
3. 6. 1. Pedagógiai mérés
3. 6. 1. 1. Intézményi külsõ mérés
3. 6. 1. 2. Intézményi belsõ mérés
3. 6. 2. Eredményvizsgálat
3. 6. 3. Hatékonyságvizsgálat
3. 6. 4. Partneri igény - és elégedettségmérés

4. Partnerkapcsolatok

4. 1. Partnerkapcsolatok irányítása
4. 2. Kommunikáció a partnerekkel (külsõ kommunikáció)

4. 3. Panaszkezelés
4. 4. Visszacsatolás
4. 5. Partnerazonosítás 

5. A minõségfejlesztés információs rendszere

5. 1. Minõségügyi alapfogalmak, hivatkozások
5. 2. Minõségügyi dokumentációk rendje
5. 3. Intézményi minõségirányítási folyamatok, eljárások, utasítá-

sok
5. 4. Minõségirányítási dokumentáció formanyomtatványai, sablo-

nok

Záradék
❑ Hatálybaléptetés
❑ Hatályosság
❑ Felülvizsgálat
❑ Nyilvánosság 

Mellékletek (példák) 
❑ Vezetõi program (pályázat)
❑ Továbbképzési, beiskolázási terv
❑ Eszközbeszerzési, felújítási terv
❑ Adminisztrációra vonatkozó szabályzók (Iratkezelési szabály-

zat)
❑ Munkatársak felvételének, betanításának folyamata
❑ Szervezetfejlesztési terv
❑ Intézményi etikai kódex
❑ Partnerlista
❑ Alkalmazotti értekezlet jegyzõkönyve az elfogadásról
❑ Fenntartói határozat a jóváhagyásról
❑ Stb.
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Probléma, igény Hozzárendelt cél Prioritás Idõtáv 
Környezet rendezettsége, 

biztonsága 
Balesetmentes, esztétikus, fejlesztõ 

környezet megteremtése, fenntartása 
Fontos Középtávú 

Fegyelem nem 
elfogadható 

Egységes követelményrendszer 
megalkotása, annak betartása- betartatása 

a nevelési folyamatban résztvevõkkel 
Nagyon fontos Középtávú 

A kollégium jó híre 
Kollégiumunk népszerûsítése, vonzóvá 

tétele legyen mindenki számára kiemelten 
fontos 

Nagyon fontos Középtávú 

Intézményen belüli 
információáramlás 
akadozó, hiányos 

Mindenki akarja és tegyen érte, hogy 
eljusson hozzá minden õt érintõ információ 

Fontos Rövid távú 

A szülõk alig vesznek 
részt a kollégiumi 
rendezvényeken 

A szülõk aktívabban vegyenek részt, 
kapcsolódjanak be egy-két programba, 
vegyenek részt néhány rendezvényen 

Fontos Középtávú 

Rendezvényeink 
szervezettsége nem 

mindig pontos 
Minden folyamatnak legyen felelõse Fontos Rövid távú 

Kollégiumi elvárások 
megismertetése a 

kollégista szüleivel 

Kapcsolatfelvételt a beiratkozás elõtt, 
tanévnyitó tájékoztatót intézményesíteni 

kell 
Nagyon fontos Rövid távú 

A pedagógusok 
érdeklõdése a tanulók 

iskolai tevékenysége iránt 
kevésbé jellemzõ 

A csoportvezetõk törekedjenek a tanulók 
iskolai környezetének (osztályfõnök) 

megismerésére. 
Fontos Rövid távú 

Egyenetlen a 
pedagógusok terhelése 

Egyenletesebb pedagógus terhelés elérése Fontos Rövid távú 

Pedagógus példamutatás A közösen elfogadott alapelvek betartása Fontos Középtávú 
Hiányos szabályozási 

rendszer 
Folyamatszabályozás teljes körûsége Fontos Hosszú távú 

Kedvezõtlen 
munkakörülmények 

Tárgyi felszereltség, munkakörülmények, 
közös helyiségek állapotának javítása 

Nagyon fontos Hosszú távú 

Erkölcsi elismerés hiánya 
Az elvégzett munka nagyobb 

megbecsülése Fontos Középtávú 

A kollégium PR 
tevékenysége nem 

megfelelõ 

Növekedjen a kollégium ismertsége, jobb 
kapcsolat a helyi médiával 

Fontos Középtávú 

4. táblázat Partneri igényekhez, elvárásokhoz rendelhetõ minõségcélok 



Megjegyzés: 
A 3.4., 3.5., 3.6. pont a pedagógiai programból „került át.” 

„B” tartalomjegyzék

Bevezetõ

1. Az intézmény bemutatása

1.1. Az intézmény adatai
1.2. Helyzetleírás

2. Az intézmény minõségpolitikája

2.1. Az intézmény minõségpolitikai nyilatkozata
2.2. A fenntartó intézménnyel kapcsolatos elvárásai
2.3. Intézményi célok

3. Az intézmény minõségirányítási rendszere

3.1. A vezetés szerepe a minõségirányítási rendszerben
3.1.1. Jogszerû mûködés
3.1.2. Tervezés
3.1.2.1. Stratégiai tervezés
3.1.2.2. Operatív tervezés
3.1.3. Vezetõi ellenõrzés és értékelés
3.1.4. A minõségirányítási rendszer feltételeinek biztosítása

3.2. A minõségirányítási rendszer mûködése
3.2.1.1. A partnerközpontú mûködés
3.2.1.2. Kommunikáció a partnerekkel
3.2.1.3. Partneri igény és elégedettség mérése
3.2.1.4. Humán erõforrás fejlesztése
3.2.2.1. A munkatársak továbbképzése
3.2.2.2. A munkatársak bevonása a programba 
3.2.3. Pedagógiai tevékenység 
3.2.3.1. Helyi programkínálat tervezése, értékelése
3.2.3.2. Pedagógia tevékenység közös követelményeinek 

érvényesítése
3.2.4. Az intézmény mérési és értékelési rendszere
3.2.4.1. A pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése, ér-

tékelése
3.2.4.1.1. A munkatársak tevékenységének mérése, értékelése
3.2.4.1.2. A gyerekek mérése, értékelése
3.2.4.2. A vezetõi tevékenység hatékonyságának mérése, 

értékelése
3.2.4.3. Intézményi önértékelés
3.2.5. Az intézmény mûködésének javítása, fejlesztése
3.2.5.1. Eredményvizsgálat, visszacsatolás
3.2.5.2. Folyamatok azonosítása, szabályozása
3.2. 6. A dokumentumok kezelésének rendje

4. Záradék

5. Mellékletek

5.1. Az „A” jelû tartalomjegyzékben szereplõ egyes pontok 
kifejtése

A szövegben elõforduló rövidítések:
MP = minõségpolitika
MC = minõségcél
MV = minõségi vezetõ
MR = minõségfejlesztési rendszer
MT = minõségi terv
FL = folyamatleírás
MK = munkaközösség vezetõ

1. Az intézményi minõségirányítás alapjai

1.1.  Helyzetelemzés
A szervezet (intézmény) rövid bemutatása. 
Feltételrendszer (humán, tárgyi). 

1.2.  Fenntartói minõségirányítási program (ÖMIP) kivonata. 
A szervezetre vonatkozó elvárások, feladatok

1.3. A minõségirányítási rendszer mûködésének szervezeti 
háttere

1.4. A minõségirányítási rendszer-személyzet képzése

Az intézmény kialakította a pedagógus és nem pedagógus alkalma-
zottak, a diákönkormányzat tagjai továbbképzési tervét. Figyelem-
be vettük a pedagógus- továbbképzési rendszer kínálta lehetõsége-
ket és kötelezettségeket. A beiskolázási tervek elkészítésénél törek-
szünk arra, hogy minél több munkatárs vegyen részt minõségbizto-
sítási- minõségfejlesztési kurzuson. Igyekszünk a belsõ képzési le-
hetõségek minél hatékonyabb kihasználására.

2. Intézményi minõségpolitika

Az X Y … Kollégium (MP)-ját a felsõ vezetés határozza meg a
partneri igények és stratégiai célok figyelembevételével. A (MP)
képezi az alapját a (MC)-nak. A (MP)-t a minõségügyi vezetõ
(MV) szervezésében az intézményvezetõ ismerteti a munkatársak-
kal.
A (MV) gondoskodik arról, hogy a „Minõségpolitikai nyilatkozat”
az intézmény minden munkatársa számára jól láthatóan hozzáfér-
hetõ legyen.
A kollégium tevékenységeiben, az érdekelt felek körülményeiben
bekövetkezõ változás esetén a felsõ vezetés a (MP)-t módosítja, il-
letve annak alkalmasságát felülvizsgálja.
A (MP) kidolgozásáért és felülvizsgálatáért az intézményvezetõ fe-
lelõs.
A (MP) dokumentálását az 5. 2. pont „Minõségügyi dokumentáci-
ók rendje”
szabályozza.
2. 1. A szervezet minõségpolitikai nyilatkozata
2. 2. Minõségcélok
2. 3. Folyamatos fejlesztés

Szolgáltatásaink, meglévõ folyamataink fejlesztési feladatai az
alábbi szakaszokat jelenti:
❑ a fejlesztés az érintett MK-vezetõk irányításával a munkatársak

feladata
❑ a fejlesztés elsõ, munkatársak által készített változatát a MK-

vezetõ véleményezi
❑ a MK-vezetõ javaslatainak figyelembevételével újabb változat

készül
❑ a MK-vezetõ által jóváhagyott tervezetet az igazgató hagyja jó-

vá.
Fejlesztési javaslattal az intézmény bármely munkatársa, ill. a fel-
adatra vállalkozó team jelentkezhet. Az elindított folyamatban a
résztvevõ munkatársakat megfelelõ hatáskörrel kell felruházni, an-
nak érdekében, hogy hozzájussanak a megfelelõ erõforrásokhoz.
A fejlesztés bemenõ adatai a partneri elvárások és az egyéb érde-
kelt felek igényei, amelyeket dokumentált formában rögzíteni kell
a javaslattevõnek, ill. a fejlesztést megvalósítóknak.
Ha a fejlesztésben a partneri igény érvényesítése során nyert észre-
vételeket felhasználva módosításokat végzünk, azokat ellenõrzés-
nek vetjük alá. A változásokat feljegyzésben dokumentáljuk.
A folyamatos fejlesztésnek eszközei a megelõzõ és helyesbítõ tevé-
kenységek. Annak érdekében, hogy az eltéréseket, a nem megfele-
lõ szolgáltatásokat kiváltó okokat megszüntethessük, és ez által
megakadályozzuk az ismételt elõfordulást, helyesbítõ tevékenysé-
geket végzünk.
A helyesbítõ és a megelõzõ tevékenységek szükségességérõl, vég-
rehajtásáról a (MV) javaslatára az igazgató dönt.   
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3. Intézményi minõségfejlesztési rendszer

3. 1. A vezetés felelõssége, elkötelezettsége
A vezetõség ebben az Intézményi Minõségirányítási Programban

(IMIP) leírt minõségfejlesztési rendszert (MR) az X Y… Kollégi-
um szolgáltatásaira vezette be.
A (MR)-t a közoktatási törvény 40. §. követelményeinek megfele-
lõen dolgoztuk ki. A rendszer kiépítésekor figyelembe vettük a
fenntartó önkormányzat ÖMIP- ben megfogalmazott elvárásait is.
Az … igazgatója és felsõ vezetése kinyilvánítja teljes elkötelezett-
ségét
❑ a partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításában az

intézmény minden szintjén,
❑ a minõségpolitika (MP) és a minõségcélok (MC) meghatározá-

sában, betartásában, elérésében, rendszeres felülvizsgálatában,
❑ a (MR) idõszakos vezetõségi átvizsgálásában,
❑ a (MR) kifogástalan mûködéséhez szükséges erõforrások min-

denkori biztosításában.
A … vállalja, hogy a kiépített és mûködtetett (MR)-t fenntartja, és
folyamatosan tökéletesíti a partneri elégedettség megtartása és ja-
vítása (újabb partnerek megnyerése) céljából.
A … munkatársai felelõsséget viselnek a (MP) megvalósításáért, a
(MC) eléréséért, a minõséget befolyásoló folyamatok elõírásszerû
végrehajtásáért.
Minden munkatárs joga és kötelessége a szolgáltatásaink bármely
fázisában észlelt, a minõséget károsan befolyásoló jelenséget felis-
merve azokat a hatáskörrel felruházott kollégáknak jelezni. Joga és
kötelessége a megszüntetésre vonatkozóan javaslatot tenni.
3. 1. 1. Jogi megfelelés
Közoktatási önellenõrzési kézikönyv alkalmazásával az intézményi
folyamatok kötött algoritmus szerinti áttekintése, átvizsgálása, a
törvényes mûködés kialakításához szükséges lépések megtervezése
és a megvalósítás feltételeinek biztosítása az intézmény mûködési
folyamatainak kontrollálásával.
Az intézményvezetés gondoskodik arról, hogy az intézmény mûkö-
dését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, különbözõ szin-
tû rendeletek a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény bel-
sõ szabályozói hozzáférhetõek legyenek, azokat az intézmény al-
kalmazottai ismerjék és betartsák. 
3. 1. 2. A minõségpolitika meghatározása
3. 1. 3. A minõségfejlesztési szervezet mûködtetése
Az igazgató kinevez a minõségfejlesztési rendszer támogatásáért
felelõs személyt vagy szervezetet, aki, vagy amely - egyéb felada-
taitól függetlenül - elegendõ hatáskörrel rendelkezik a minõségfej-
lesztési rendszer mûködtetéséhez. Az érintettek bevonásával el kell
készíteni a szervezet mûködését szabályozó dokumentumot.

3. 2. A vezetés

3. 2. 1. Jövõképalkotás
3. 2. 2. Döntéshozatal
3. 2. 3. Innováció (szervezeti, intézményi)
3. 2. 4. Szervezeti kommunikáció (belsõ kapcsolattartás)
Havonta egy alkalommal, az igazgató irányításával a vezetõség
ülést tart. A vezetõségi ülésekre meghívót kapnak… A vezetõségi
ülések biztosítják az információcserét, minden a (MR)-t érintõ kér-
désben. Az ülésekrõl jegyzõkönyv készül, melyet minden középve-
zetõ kézhez kap (MK- vezetõ). Az igazgató és a (MV) közötti napi
szóbeli kapcsolattartás kiterjed a rendszer szabályozásának és fenn-
tartásának minden kérdésére. A munkatársak közötti, ill. a munka-
társak és a felsõ vezetés közötti kapcsolattartás napi formája a szó-
beli közlés. A munkaköri leírásban szabályozott módon a munka-
társak joga és kötelessége a (MR) nem megfelelõség azonnali jel-
zése és a nem megfelelõségek helyesbítése. A kapcsolódó informá-
ciók szóban azonnal a közvetlen vezetõkhöz jutnak, akik írásos fel-
jegyzés formájában továbbítják azokat, javaslataikkal együtt a
(MV)-höz, az intézkedések megtétele érdekében.

3. 2. 5. Elismerés, támogatás
Az intézmény kialakította és mûködteti a pedagógus és nem peda-
gógus alkalmazottak ösztönzésére szolgáló rendszerét, anyagi és
erkölcsi elismerésük intézményi alapelveit és rendjének szabályo-
zását.
3. 2. 6. Felelõsségi kör, hatáskör
A vezetõség és a munkatársak felelõsségi körét és hatáskörét az in-
tézmény SZMSZ-e és a munkaköri leírások rögzítik. A munkaköri
leírások minden dolgozó számára tartalmazzák a munkakör megne-
vezését, a munkakör ellátásának célját, a munkakör betöltéséhez
szükséges szakmai képesítést és ismereteket, a közvetlen felettes
megnevezését, a munkakör szakmai feladatait, az ellenõrzési fel-
adatokat, az információhoz jutás jogait és lehetõségeit, a bérezést
és a dokumentációs kötelezettségeket. Stb.
Minden munkatárs felelõs az általa végzett munka minõségéért.
Az intézmény igazgatója a (MR) kiépítésére és mûködtetésére
(MV)-t nevezett ki. A (MV) a szükséges hatáskörrel rendelkezik
ahhoz, hogy:
❑ a (MR)-t a rögzített elõírásoknak megfelelõen mûködtesse,
❑ kidolgozza és a vezetõség elé tárja az évi minõségi tervet (MT),
❑ biztosítsa a (MP)-ban és a (MC)-ban megfogalmazott elvek, fel-

adatok megvalósítását,
❑ megelõzze a nem megfelelõ szolgáltatások kialakulását,
❑ koordinálja a rendszer folyamatos javításának munkálatait,
❑ beszámoljon az intézmény vezetésének és nevelõtestületének a

(MR) mûködésérõl, hatékonyságáról.
Az igazgató a (MV) javaslatára a munkatársak közül belsõ auditori
feladatok ellátására kollégákat nevezhet ki. Az auditorok megfele-
lõ ismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy a (MR) mûködését tárgy-
szerûen vizsgálják és a vezetésnek információkat szolgáltassanak a
hatékonyság megítéléséhez, a folyamatos minõségjavítás megvaló-
sításában.

3. 3. A tervezés, szervezés
3. 3. 1. Célok megfogalmazása
Az iskola (MC)-it a (MV), a vezetõ munkatársak az intézményve-
zetõ egyetértésével határozzák meg. A (MC)-at a (MP) és az ÖMIP
mérhetõ, konkrét követelményei, elvárásai alapján tervezik. A
(MV) gondoskodik arról, hogy a (MC)-at az egyes egységeknél a
munkatársak megismerjék. A (MC)-at vezetõségi átvizsgálás során
rendszeresen felülvizsgálják. 
3. 3. 2. Feladatok kijelölése
Az intézmény meghatározza és lefekteti azokat a feladatokat (fo-
lyamatokat), amelyek szükségesek a partnerek által igényelt szol-
gáltatások tökéletes végrehajtásához.
A feladatok hatékony megoldása érdekében az igazgató megfelelõ
hatáskörrel és döntési joggal ruházza fel az egyes egységek vezetõ-
it. (MK vezetõk, középvezetõk)
3. 3. 3. Erõforrások biztosítása
Az intézmény igazgatója az éves munkatervben (MT) dokumentál-
tan meghatározza, és idõben biztosítja a szükséges erõforrásokat a
(MR) fenntartásához és mûködtetéséhez.
Az erõforrások biztosításáért a teljes felelõsség az igazgatóé.
3.3.3.1. Emberi erõforrások
Az intézmény csak olyan szolgáltatások megvalósítására vállalko-
zik, amelyekhez rendelkezik a szükséges személyi feltételekkel.
Az egyes munkakörök, beosztások ellátásához szükséges végzett-
ségek, képzettségek a jogszabályokban, munkaköri leírásokban
vannak szabályozva. A követelményeknek való megfelelést a veze-
tõség rendszeresen felülvizsgálja, figyelembe véve a változó körül-
ményeket, a partneri igények módosulásait. Szükség esetén újrafo-
galmazza és dokumentálja a munkakör betöltésének feltételeit.
A személyi feltételek megteremtése az igazgató felelõssége.
A (MR) fenntartása és folyamatos tökéletesítése érdekében az in-
tézmény megszervezi a munkatársak minõségügyi oktatását és to-
vábbképzését. A képzési tervet a (MV) készíti el, és az igazgató
hagyja jóvá, biztosítva a szükséges erõforrásokat. Új szolgáltatás
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tervezésekor vagy szolgáltatások fejlesztésekor a szükséges szemé-
lyi feltételek biztosítását az intézmény a meglévõ személyi erõfor-
rásainak figyelembevételével tervezi.
Új munkatárs felvételekor elõírja a szükséges szakmai képzettség
és gyakorlat meglétét. Az új munkatársak minõségügyi képzését
munkába lépéskor meg kell kezdeni. A képzést a (MV) irányítja. A
munkatársak önképzéséhez szükséges feltételeket az igények ösz-
szegyûjtésével a MK-vezetõk javaslatára az iskola vezetése bizto-
sítja. Külsõ szakmai továbbképzések feltételeinek biztosítása ha-
sonló módon a vezetés feladata, és mérlegelés joga. E körbe tartoz-
nak a posztgraduális képzéseken, tanfolyamokon túl a szakmai
konferenciák, tanulmányutak, tapasztalatcserék.
3.3.3.2.Berendezések és feltételek
A intézmény csak olyan szolgáltatás megvalósítására vállalkozik,
amelyekhez rendelkezik a szükséges tárgyi feltételekkel. A XY
Kollégium olyan telephelyen mûködik, ahol a mûködéshez rendel-
kezik az elõírt hatósági engedélyekkel. Az intézmény rendelkezik a
szükséges hardver berendezésekkel és engedélyezett szoftverekkel,
amelyek kielégítik a velük szembe támasztott követelményeket.
Rendelkezik a (MR) dokumentációjának kidolgozásához, karban-
tartásához, állagának megõrzéséhez szükséges irat-és eszköztároló
felszerelésekkel.
A fogyó készleteket rendszeresen ellenõrizzük és a megfelelõ idõ-
ben gondoskodunk a feltöltésükrõl. A számítógépes eszközök fo-
lyamatos karbantartása és korszerûsítése érdekében belsõ rendszer-
gazdát alkalmazunk.
3.3.3.3.  Munkakörnyezet
A szolgáltatások teljesítése, a (MR) fenntartása nem igényli az át-
lagtól eltérõ egészségvédelmi és biztonságtechnikai feltételek biz-
tosítását.
A tanulók, munkatársak, technikai személyzet és a vezetés számá-
ra biztosított helyiségek a rendezett tiszta belsõ és külsõ környezet
megfelelõ feltételeket teremt a szolgáltatások megvalósításához.
A megfelelõ munkakörnyezet fenntartása a vezetés felelõssége.

3. 4. Az ellenõrzés, elemzés
A nevelõtestület meghatározza és bevezeti azokat az ellenõrzési te-
vékenységeket, amelyek biztosíthatják a (MR) folyamatos tökéle-
tesítését és szolgáltatásaink kifogástalan teljesítését.
3.4.1. Vezetõi ellenõrzés (szervezeti hatékonyság ellenõrzés)
Az intézmény vezetõje meghatározza, és nyilvánossá teszi az intéz-
mény mûködésével, folyamatainak ellenõrzésével kapcsolatos ha-
tásköröket. A vezetõ megjelöli, hogy melyek a mûködés azon terü-
letei, folyamatai, amelyeket személyesen kíván ellenõrizni. Meg-
határozza az alkalmazandó módszereket, idõpontot, az ellenõrzés
során nyert információk felhasználási módját.  
3.4.2. Minõségügyi ellenõrzés
Az intézmény vezetése a (MR)-t évente legalább egy alkalommal,
szükség esetén a (MV) kérésére többször is felülvizsgálja.
A felülvizsgálat kiterjed a következõkre:
❑ partneri elégedettség és kifogások (panaszok),
❑ belsõ helyzetelemzések eredménye,
❑ erõforrások helyzete,
❑ szolgáltatások hatékonysága, megfelelõsége,
❑ helyesbítõ, megelõzõ tevékenységek,
❑ változások szükségessége,
❑ korábbi átvizsgálások eredményeinek vizsgálata
❑ a (MR) tökéletesítése, szükséges változtatások,
❑ erõforrások fejlesztése,
❑ szolgáltatások fejlesztése.
A vezetõségi átvizsgálás (ellenõrzés) megállapításait és a hozott in-
tézkedéseket a (MV) feljegyzésben dokumentálja.
3.4.3. A munkatársak munkájának ellenõrzése
Az intézmény vezetése, az érintettek bevonásával kialakítja, és a
gyakorlatban mûködteti az intézményben foglalkoztatott pedagó-
gus és nem pedagógus alkalmazottak munkájának ellenõrzési, érté-
kelési rendjét.

3.4.4. Eltérések kezelése
Partnerek által jelzett és a saját ellenõrzés során feltárt olyan esete-
ket, amelyekben a szolgáltatások részben vagy egészében nem fe-
leltek meg az elõírt vagy a rögzített várható követelményeknek,
minden esetben eltérésként, nem megfelelõségként kell kezelni.
Az észlelt nem megfelelõségek jelzését a partnerektõl elvárjuk, a
munkatársaktól megköveteljük. A nem megfelelõséget a partnerek-
tõl közvetlenül értesülve a (MV) feljegyzésben dokumentáljuk. A
(MV) ebben a feljegyzésben aláírásával és dátummal dokumentál-
ja a nem megfelelõség kijavítását, a hozott intézkedésekkel kapcso-
latos véleményét.

3. 5. Az értékelés
3. 5. 1. Vezetõi értékelés (szervezeti hatékonyság értékelés)
Az intézmény vezetése meghatározott idõszakonként és meghatá-
rozott szempontok alapján (pl.: a fenntartó önkormányzat ÖMIP-
ében leírt szempontsor alapján) megvizsgálja az intézmény mûkö-
désének gyakorlatát a partneri elvárásoknak való megfelelés és a
hatékonyság biztosítása érdekében. A félévente, évente elvégzendõ
értékelések feladata annak vizsgálata, hogy az intézmény, illetve
annak egyes folyamatai milyen hatékonysággal mûködnek. Az in-
tézményi értékelést az intézményvezetõnek évente el kell végeznie,
az errõl szóló beszámolót a különbözõ partnerek (fenntartó … stb.)
igényei alapján kell elkészíteni, és nyilvánosságra hozni. 
3. 5. 2. Intézményértékelés
Alapelv: Védtelenek leszünk minden külsõ értékeléssel szemben,
ha nem mûködtetünk egy sokoldalú önértékelési rendszert.
3. 5. 2. 1. Intézményi önértékelés (Irányított önértékelés)
Intézményünk meghatározott idõközönként (2-4 év) teljes körû irá-
nyított önértékelést végez. Az irányított önértékelést a Comenius I.
modellben leírtak figyelembevételével végezzük.
3. 5. 2. 2. A pedagógiai tevékenység értékelése

3. 6. A mérés
3. 6. 1. Pedagógiai mérés
3. 6. 1. 1. Intézményi külsõ mérés
3. 6. 1. 2. Intézményi belsõ mérés
3. 6. 2. Eredményvizsgálat
3. 6. 3. Hatékonyságvizsgálat
3. 6. 4. Partneri igény - és elégedettségmérés
A partneri igény- és elégedettség felmérésére alkalmazott módsze-
rek az intézmény azon céljait szolgálják, hogy megfelelõ informá-
ciókkal rendelkezzünk az állandó minõségjavításhoz. 
A szolgáltatásokkal kapcsolatban a (MR) kiépítésének elsõ fázisá-
ban elõször …-ban és az óta rendszeres idõközönként – felmérjük
partnereink igényeit. 
A partneri igényfelmérés kiterjed:
❑ elvárásokra, igényekre
❑ elégedettségre, elégedetlenségre
❑ nevelõ- oktató munkánk véleményezésére

Kérdõíveket alkalmazunk a partneri igények, elégedettség felméré-
sére. A partneri igényfelmérést elsõ alkalommal … végeztük. 
Ezt követõen rendszeresítjük, és dokumentációs rendszerben rög-
zítjük azokat a kérdõíveket, amelyeket önállóan használunk igény-
felmérésre. A körülmények, a változások figyelembevétele érdeké-
ben alkalmazott módszerünket és kérdõíveket a (MV) irányításával
rendszeresen felülvizsgáljuk. Újabb alkalmazás elõtt elvégezzük
szükséges módosításokat.
A tervezés fázisában összevetjük a partneri igényeket, az intéz-
mény által megállapított szakmai és minõségi követelményeket.
A partneri elégedettség kérdõíveinek kiértékelésére statisztikai
módszereket alkalmazunk, az adatokat grafikusan is megjelenítjük.
Az adatokat és feldolgozásukat minõségügyi feljegyzés formájában
rögzítjük.
A partneri követelmények felmérését, a szakmai összevetését, tel-
jesítési feltételeket, azok átvizsgálását feljegyzések formájában do-
kumentáljuk.
Az alkalmazott módszerek használatáért a (MV) felelõs.
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4. Partnerkapcsolatok

4. 1. Partnerkapcsolatok irányítása

Az intézmény a partneri igényeket messzemenõen figyelembe vé-
ve vezeti be, szervezi és bonyolítja le szolgáltatásait.

A partneri igény-és elégedettség mérés meghatározását a 3.6.4.
pontban (folyamatleírásban) (FL) szerepeltetjük.

4. 2. Kommunikáció a partnerekkel (külsõ kommunikáció)

Az intézmény itt szabályozza az informálandók körét, lehetséges
kommunikációs csatornákat, érintettek bevonásának módját az in-
formációk terjesztésébe.

A partnerekkel való kapcsolattartásra a következõ fórumok hívatot-
tak: szülõi értekezlet, fogadóóra.

A kapcsolattartás egyéb eszközei a személyes információcserére:
telefon, fax, e-mail, levél, üzenõ füzet stb.

4. 3. Panaszkezelés

Az intézmény munkatársainak minden egyes partneri panaszt ill. a
megelégedettségre vonatkozó észrevételt dokumentálniuk kell, és
elemzésre át kell adni a (MV)-nek.

4. 4. Visszacsatolás

4. 5. Partnerazonosítás

A partnerek azonosításával, igényeik és elégedettségük mérésével
kapcsolatos követelményeket a Comenius I. modell- leírás tartal-
mazza.

5. A minõségfejlesztés információs
rendszere

5. 1. Minõségügyi alapfogalmak, hivatkozások

5. 2. Minõségügyi dokumentációk rendje

Az … intézmény dokumentált (MR)-t hozott létre és tart fenn. A
minõségügyi dokumentáció hatékony esz-
köz annak biztosítására, hogy az intéz-
mény a szolgáltatásait elõírás szerint, a
partnerek teljes megelégedésére teljesíti.
Az intézmény minõségügyi dokumentu-
mait a minõségügyi feljegyzések alapjául
szolgáló belsõ használatra szánt, egyedi-
leg kidolgozott egységesített nyomtatvá-
nyok egészítik ki.

A (MR) fenntartásával, mûködtetésével és
a szolgáltatásainkkal kapcsolatos összes
dokumentumot számítógépes adathordo-
zón archivált formában tároljuk, gondos-
kodunk arról, hogy bizalmasan kezeljük
és óvjuk az illetéktelenektõl. 
5. 3. Intézményi minõségirányítási folya-
matok, eljárások, utasítások
5. 4. Minõségirányítási dokumentáció for-
manyomtatványai, sablonok

Záradék
❑ Hatálybaléptetés

❑ Hatályosság

❑ Nyilvánosság

❑ Felülvizsgálat

A (MR) tervszerû felülvizsgálatát évente
legalább egyszer el kell végezni, de a

(MV) kérésére, ill. tõle függetlenül az igazgató azt bármikor elren-
delheti.
A felülvizsgálat során ellenõrizzük a megfelelõsséget és rendsze-
rünk mûködésének hatásosságát. A felülvizsgálatot a függetlenség
biztosítása érdekében a (MV) irányításával a belsõ auditorok vég-
zik, az adott szolgáltatásban vagy tevékenységben nem érintett
egy-egy vezetõ munkatárs bevonásával.
A felülvizsgálat alapján elhatározott intézkedéseket minõségügyi
feljegyzésekben dokumentáljuk. A feljegyzés rögzíti a megállapí-
tott eltéréseket, a helyesbítõ intézkedéseket az intézkedés végrehaj-
tásáért megnevezett felelõsöket és a határidõket. A (MV) igazolja
aláírásával és dátummal a felülvizsgálat megtörténtét és ismételt
aláírásával, dátummal az intézkedések végrehajtásának ellenõrzé-
sét.

5.5. Folyamatleírás, folyamatszabályozás

A minõségirányításban ismertek olyan rendszerek, modellek, ame-
lyek a folyamatokra koncentrálnak (ISO, Comenius II.) Leírják a
folyamatokat, szabályozzák, és azt igyekeznek optimalizálni. Tu-
lajdonképpen arra az ideára építenek, hogy a jól mûködõ folyama-
tok garanciát jelentenek az eredményekre, az eredményességre.
A folyamatleírások a konkrét folyamatokat írnak le és szabályoz-
nak azzal a céllal, hogy a partneri igényeket kifogástalanul teljesít-
sék. Fontos feladat a folyamatok fejlesztése, tökéletesítése, hatéko-
nyabbá tétele érdekében az egyes folyamatok

❑ minõségcéljainak,
❑ erõforrásai megteremtésének,
❑ ellenõrzésének,
❑ minõségügyi feljegyzéseinek a tervezése.

Egy a sok folyamatértelmezés közül:
„A folyamat tevékenységek, változtatások, mûködési elemek soro-
zata, mely valamilyen cél elérésére irányul.”

6.  Ütemterv az IMIP kidolgozásához (5. sz. táblázat)
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Feladat Felelõs Határidõ 
ÖMIP átvétele Igazgató 2004. január 31. 

Minõségpolitika és a 
minõségfejlesztési rendszer leírása, 

összeillesztése 
Munkacsoport vezetõk 2004. február 29. 

Az IMIP elsõ verziója, munkapéldány 
elkészítése Munkacsoport vezetõk 2004. március 8. 

Az IMIP elsõ verziójának ismertetése 
az alkalmazottakkal. Belsõ vita 

Igazgató 2004. március 10. 

A belsõ vita alapján esetleges 
korrekciók végrehajtása Munkacsoport vezetõk 2004. március 16. 

Munkapéldány megküldése a 
fenntartó képviselõjének 

Igazgató 2004. március 17. 

Egyeztetés alapján esetleges 
korrekciók végrehajtása Munkacsoport vezetõk 2004. március 30. 

Alkalmazotti értekezleten 
jóváhagyás 

Igazgató 2004. március 31. 

Az IMIP átadása véleményezésre 
(diákönkormányzat, kollégiumi szék)  

Igazgató 2004. április 1. 

Véleményezési határidõ Igazgató 2004. április 10. 
Esetleges korrekciók végrehajtása Munkacsoport vezetõk 2004. április 14. 

IMIP leadása a fenntartó 
képviselõjének 

Igazgató 2004. április 15. 

5. sz. táblázat Ütemterv az IMIP kidolgozásához



Elõzetes feladatok (2003. szeptember- 2004. január)

- Munkacsoportok kialakítása a pedagógiai program felülvizsgála-
tához, az IMIP elkészítéséhez

- A munkában résztvevõk órakedvezményeinek meghatározása

- Kommunikáció, egyeztetések a fenntartóval

- Jövõkép, küldetésnyilatkozat felülvizsgálata, ha kell újrafogal-
mazása

- Az intézmény ellenõrzési, értékelési, mérési rendszerének felül-
vizsgálata

- Minõségpolitikai nyilatkozat elkészítése

7. Az IMIP mûködtetése

Mielõtt hozzáfognánk a minõségirányítási program kidolgozásához
négy dolgot végig, kell gondolnunk.

1. Minõség iránti elkötelezettséget

Az elkötelezettség arra utal, hogy a nyújtott szolgáltatások meg-
felelnek a fogyasztók szükségleteinek és az elvárt minõségnek.
Ezeket szavakban és tettekben is be kell bizonyítani.

2. Tartós, megbízható szervezeti folyamatokat és rendszereket

Elsõsorban egy világos irányvonalnak kell léteznie, másodsor-
ban pozitív, konstruktív környezetnek, harmadsorban a felelõs-
ségvállalást és erõforrásokat szükséges tisztázni.

3. A stratégiát és struktúrát

Dönteni kell, hogy milyen fajta minõséget választunk. Minõség-
ellenõrzés és minõségbiztosítás vagy TQM. Ismert rendszert fo-
gunk használni, vagy magunk fogjuk megszerkeszteni és kifej-
leszteni rendszerünket.

4. Néhány erõforrás meglétét

Ember, Pénz, Idõ, Dolog

Jó tanácsok az intézményvezetõknek

1. Személyes irányítás!

A vezetõ kulcsfontosságú felelõssége egy átlátható állásfoglalás
készítése. Nagyon fontos feladat a kitartás, a veszteség megelõ-
zése és a folyamatos útmutatás biztosítása. 

2. Ne vállalj túl sok mindent egyszerre!

Ha túl sok idõt fordítasz a minõségrendszer fejlesztésére, akkor
a munka soha nem fog megvalósulni.

3. Arra építs, amit jól csinálsz!

A hatékony minõségprogramot arra kell építeni, ami jelenleg egy
szervezeten belül ténylegesen mûködik. A programot inkább fej-
lesztésnek nem pedig forradalmian új dolognak kell tekinteni, hi-
szen alapvetõen a már meglévõ dolgokra épít.

4. Befektetés a tanulásba!

Ösztönözni kell az embereket, hogy tanuljanak egymás munká-
jából. Tanulniuk kell a partnerek tapasztalataiból és igényeikbõl.

5. Korlátozzuk a papírmunkát!

Néhány esetben a különleges sztenderdek felállításánál minél
többet írsz, annál kevésbé lesz érthetõ és jellegzetes a sztenderd.

6. Tekintsd folytonos folyamatnak!

A minõségfejlesztést folyamatos feladatnak kell tekinteni, és

nem csak egy-egyszeri tevékenységnek. (mérföldkövek, ösztön-
zés, ötletek, tapasztalatok megosztása, a személyes elkötelezett-
ség „nem titkolása”)

7. Lehetséges, hogy ez nem a megfelelõ idõpont!

Valószínû, hogy sohasem lesz egy mindenki számára alkalmas
idõ mindezek megvalósítására, ezért határozottnak kell lenni.

8. Légy türelmes munkatársaiddal szemben!

Fogalomtár

Minõségirányítási rendszer:

rendszer a minõségpolitika és minõségcélok megfogalmazásá-
hoz és a célok eléréséhez.

Minõségpolitika (1): 

egy szervezetnek a minõségre vonatkozóan a felsõ vezetõség ál-
tal hivatalosan kinyilvánított általános szándékai és irányvonala.
(A minõségpolitika legyen összhangban a szervezet általános po-
litikájával és adjon keretet a minõségcélok megfogalmazásához.)

Minõségpolitika (2):

az a tevékenység, amelynek során a közoktatási intézmény folya-
matosan biztosítja a szakmai célkitûzések és az intézmény mû-
ködésének egymáshoz való közelítését, a tanulók, a szülõk, a pe-
dagógusok, valamint a fenntartók, továbbá a munkaerõpiac igé-
nyeinek kielégítése céljából.
Megjegyzés: a tartalom nem változott a korábbi törvény szövegé-
hez képest, csupán a „minõségbiztosítás helyett jelent meg új fo-
galomként a „minõségpolitika” elnevezés.   

Felsõ vezetõség:

személy vagy személyek csoportja, aki, vagy amely a szerveze-
tet vezeti és ellenõrzi a minõség szempontjából.

Szervezet:

emberek csoportja és feltételrendszer, a felelõsségi körök, a ha-
táskörök és a kapcsolatok meghatározott elrendezésével együtt.

Minõségcél:

a minõséggel kapcsolatos valami, amire törekednek, vagy amit el
akarnak érni (A minõségcélok alapuljanak a szervezet minõség-
politikáján). A minõségcélokat a szervezet különbözõ szintjein
ki lehet tûzni (stratégiai, vezetési, operatív). Az operatív szinten
a minõségcélok legyenek számszerûsítve.

Minõségirányítás:

koordinált tevékenységek egy szervezet vezetésére és ellenõrzé-
sére, a minõség szempontjából. Tartalmazza a minõségpolitika
és minõségcélok megfogalmazását, továbbá a minõségtervezést,
a minõségszabályozást, a minõségbiztosítást és a minõségjaví-
tást.

Megjegyzés: a hétköznapi szóhasználatban a korábbi „minõség-
biztosítás" helyébe a „minõségirányítás" kifejezés lép gyûjtõfo-
galomként. A teljes körû minõségirányítás (TQM) a minõségirá-
nyítás egyik formája, amely a szervezet minden tagjának a rész-
vételén alapul.
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Minõségtervezés:
a minõségirányítás része, amelynek központjában a minõségcé-
lok kitûzése valamint a szükséges operatív folyamatok (felada-
tok) és a minõségcélok eléréséhez szükséges erõforrások megha-
tározása áll. A minõségtervezés részeként minõségügyi terveket
lehet / érdemes kidolgozni.

Minõségszabályozás:
a minõségirányítás része, amelynek központjában a minõségi kö-
vetelmények kidolgozása és teljesítése áll.

Minõségbiztosítás:
a minõségirányítás része, amelynek központjában a bizalomkel-
tés áll a minõségi követelmények teljesülése iránt

Minõségjavítás:
a minõségirányítás része, amelynek központjában a hatásosság
és a hatékonyság növelése áll.

Hatásosság:
a tervezett tevékenységek megvalósításának és a tervezett ered-
mények elérésének mértéke (eredmény, hatás)

Hatékonyság:
az elért eredmény és a felhasznált erõforrások viszonya (E/E)

Jövõkép:
a szervezet ideál-képét megfogalmazó írásmû, amely összegzi,
hogy milyen szervezetté szeretne/kíván válni. (Merész célok,
idõtávok, konkrét számok, adatok.)

Küldetés:
a szolgáltatás/szervezet létrejöttének célja. Milyen okok indokol-
ják a szolgáltatás/szervezet létrejöttéi, mûködését. Miért va-
gyunk a világon? Küldetésnyilatkozat: a küldetést leíró doku-
mentum.

Folyamat:
a tevékenységek olyan rendszere, amely erõforrásokat használ
ahhoz, hogy bemeneteket kimenetekké alakítson át.
Folyamatok: egymást követõ lépések sorozata, amely adott be-
menetekbõl az elvárt kimenetet eredményezi, és ez által növeli
az értékét.

Értékrend:
elvárások, értelmezések összessége, amelyek megadják, hogy a
munkatársak hogyan viselkedjenek, és amelyek alapját képezik a
partneri kapcsolatok kezelésének (pl.: bizalom, támogatás)

Alkalmazotti közösség:
a közoktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munka-
viszony keretében foglalkoztatottak közössége

Ellenõrzés:
a közoktatási intézmény mûködésének vizsgálata a hatályos jog-
szabályok és a nevelési, illetve pedagógiai program alapján

Értékelés:
a közoktatási intézmény, a fenntartó, az ágazati irányítás által
meghatározott szakmai célkitûzések összehasonlítása a közokta-
tási intézmény pedagógiai tevékenységének eredményével

Források

1. 1993. évi többször módosított LXXIX. törvény a közoktatás-
ról 

2. Értelmezési és bevezetési útmutató a Comenius 2000 I., II. in-
tézményi modellhez PTMIK Comenius Igazgatóság 2001.

3. „JÖN Program” Segédanyag az animátorok számára Szerkesz-
tette: Cseh Györgyi KMPI Bp. 2003.

4. Önfejlesztõ iskolák Soros Alapítvány füzetek Bp. 1997.
5. Baráth Tibor: Hatékony iskola Szeged 1998.
6. Kalapács János: Minõség- irányítás, technikák X- Level Bp.

2002.
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KKÖÖSSZZÖÖNNEETT!!KKÖÖSSZZÖÖNNEETT!!
Az Önfejlesztõ Iskolák Egyesülete vezetõsége és a Minõségirányítási Programigazgatóság nevében köszönetünket sze-

retnénk kifejezni a szolnoki Városi Kollégiumnak, elsõsorban Jusztin László igazgató úrnak, hogy méltó körülmények
között otthont adtak a Junior Önfejlesztõ Programnak. 

2003. nyarán a kollégium két héten keresztül biztosította 200 pedagógus számára a szakmai fejlesztõ munka zavarta-
lan feltételeit. A résztvevõk egyöntetû, írásban is megfogalmazott véleménye alapján vendéglátóink nem csak papíron,
hanem a valóságban is maximális figyelmet fordítottak a partnerközpontú mûködésre. Az udvarias, a visszafogott, de a
háttérbõl állandóan figyelõ házigazda szerepkört olyan elegánsan oldották meg, hogy a program minõségirányítását vég-
zõ szakemberei (szegedi egyetem munkatársai) "kõbe meredten" szemlélték a visszajelzéseket, a még soha nem tapasz-
talt magasságú elégedettségi indexet. 

A szolnoki Városi Kollégium szervezésbõl, vendégszeretetbõl, udvariasságból, szakmai eleganciából jelesre vizsgá-
zott. 

Köszönjük Szolnok!
Nagy Kálmán

JÖN-program-szervezõ
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