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1. Az intézmény bemutatása. 

1.1.  AZ INTÉZMÉNY ADATAI 
 

 OM azonosítója:     035248 

 

Alapító okiratának kelte:   1878. 

 

Neve:   Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola 

 

Székhelye:   1151 Budapest Fő út 70. 

(Egyben telephelye.) 

  WEB lap: www.dozsa-bp.sulinet.hu

  tel/fax:  307-73-33 

    307-64-23 

Felügyeleti szerve:   Budapest Fővárost XV. kerületi Önkormányzata 

Jogállása:   önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény 

Típusa:    közoktatási intézmény 

 

 

Tevékenységei: 

 

Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó oktatás  

(alap és középfokú) 

Esti és levelező rendszerű, általános műveltséget megalapozó oktatás (középfokú) 

Táncművészeti szakképzés (kortárs-, modern táncos, OKJ: 54 212 07 0010 5402) 

 

Az intézmény kiegészítő tevékenységei: 

 oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek 
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A képzés jellemzői:   

Gimnázium 

 

 6 évfolyamos képzés 

  

 4 évfolyamos képzés 

  Általános 

  Humán  

  Testnevelés  

 5 évfolyamos képzés 

  9. évfolyamon nyelvi előkészítő képzés 

  Szakközépiskola 

 5 évfolyamos képzés 

  Táncművészeti képzés  OKJ: 54 212 07 0010 5402 

 

Érettségi vizsgára felkészítő nevelés – oktatás 

Vizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátása  

 

  

1.2. AZ ISKOLA SZERVEZETI KÚLTÚRÁJÁNAK 
BEMUTATÁSA 

 A Dózsa György Gimnázium 1994 szeptemberétől 6 és 4 évfolyamos, 

nappali tagozatú intézmény. 2000 szeptemberétől felnőtt oktatás is 

folyik az iskolában, esti-levelező formában. 2004 szeptemberétől 

indított nyelvi előkészítős osztályokat is működtet, valamint 2006 

szeptemberétől Táncművészeti Szakképzéssel bővült az iskola 

tevékenységi területe. Az iskola szervezeti felépítésének bemutatása. 



 

DÓZSA GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS 
TÁNCMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

 
ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI 

                 PROGRAM 
        Gyermek – Szülő – Tanár - Iskola 2009.11.30. Oldal:3/43 

 
 

 3

 

IGAZGATÓ

MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

Igazgató 
helyettes 

(általános) 
Igazgató 
helyettes 
(nevelési) 

Titkárság

Gazdasági 
vezető 

Könyv-
táros Technikai 

dolgozók 

MUNKAKÖZÖSSÉG 
VEZETŐK 

OSZTÁLY-
FŐNÖKÖK

NAPPALI ÉS ESTI OKTATÁS KÖZOKTATÁSI 
FELADATOK 

Értékelő 
Bizottság 

 

Igazgató 
helyettes 

(művészeti) 
(felnőtt oktatás) 

AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDJE: 
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1.3. A tanulói közösség összetétele 

A gimnáziumba a gyerekek a kerületből, a környező kerületekből és a közeli 

településekről jönnek. A XV. kerületből érkező és felvett gyerekek száma 

folyamatosan emelkedik. Jelenleg a tanulóink közel 60%-a a kerületből, 20%-a a 

környező kerületekből és kicsit több mint 20%-a a közeli településekről jár iskolába. 

Többségük rendezett családi körülmények között él, ami nem jelent mindig anyagi 

jólétet. Gyermekeink tanulmányi eredménye igen változatos képet mutat. Vannak 

kimagasló képességű és szorgalmú tanulók, akik nagyon jó eredményeket érnek el. 

Sajnos olyanok is vannak, akik a szorgalomhiány miatt képességeik alatt teljesítenek. 

Nekik korrepetálásokat és felzárkóztatásokat biztosítunk. Egyik legfontosabb 

feladatunk a tanulók hozzáállásán javítani. Eredményeket már értünk el ezen a 

területen is, hisz a továbbtanulási eredményesség évről évre javul. Az elmúlt hat év 

alatt ez kb. 20%-os javulást mutat. A nyelvvizsgák száma is folyamatosan emelkedik. 

2. Az önkormányzati minőségirányítási program 
kapcsolódásai. 

Az iskola fenntartója a XV. kerületi önkormányzat. Az iskolai minőségirányítási 

rendszer kialakításánál a fenntartó minőségirányítási alapértékeihez kívánunk 

kapcsolódni. 

2.1. Gyermekközpontúság 
Az iskola tiszteletben tartja a szülők gyermekeik nevelése iránti felelősségét és 

jogait. Céljaiból is fakadóan hangsúlyt helyez a tanulók jogainak teljes körű 

érvényesítésére és védelmére. A humánus gyakorlat kialakítása és megőrzése, 

valamint a kölcsönösen gyümölcsöző diák-tanár kapcsolat nagy hangsúlyt kap. 

2.2. Partnerközpontúság 
Partnereink: a fenntartó; a munkatársak; a szülők; a tanulók; és ide soroljuk a 

környező általános iskolákat és a kassai „Súkromná 8-ročná škola” Gimnázium 

testvériskolát is. 
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Minőségirányítási programunk egyik legfontosabb alappillére a partnereinkkel 

való hatékony együttműködés. A jó kapcsolattartás egyaránt szolgálja iskolánk és 

partnereink megelégedettségét, ami pozitívan visszahat mindennapi munkánkra. 

Törekszünk partnereink kulturális művelődési, szabadidős igényeinek minél 

magasabb színvonalon történő kielégítésére (pl: kerületi ünnepségek szervezése, 

farsangi fesztivál). Iskolánk nyitott a partnerek felé, észrevételeiket, véleményeiket, 

igyekszünk felhasználni, iskolánk nevelési programjában, a hatékonyabb működés ill., 

együttműködés során. 

2.3. Esélyegyenlőség; tehetséggondozás; egészséges 
életmód 

Minden gyermek számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy minőségileg 

garantált, a felemelkedés esélyét biztosító iskolai neveléshez, oktatáshoz jusson. 

Azoknak a tanulóknak, akiknek lassabban vagy nehezebben megy a tananyag 

követése lehetőségeinkhez képest felzárkóztatásokat, korrepetálásokat, előkészítőket 

tartunk. Tapasztalataink szerint ezek a foglalkozások hasznosak és minőségi javulást 

eredményeznek. 

A tehetséggondozást és a képességek kibontakoztatását a tanítási időn kívüli 

programok által biztosítjuk diákjaink részére. Nyitottak vagyunk az egyéni tanulási 

utak támogatására. 

Tanítás után különböző szakkörök és szabadidős programok állnak diákjaink 

rendelkezésére. Kiemelt szerepet kapnak az érettségi és felvételi vizsgára, valamint 

nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok. A hagyományos tantárgyi szakkörök mellett 

működik rajz, képzőművész, színjátszó, antikvitás, természetjáró szakkör és filmklub. 

A zene iránt érdeklődő diákjaink a Dózsa-kórus tagjai lehetnek. Az iskolai DSE 

keretében a délutáni szabadidős lehetőségeket nyújtunk, ezzel is elősegítjük az 

egészséges életmód feltételeinek megteremtését: sportakrobatika, fitness, aerobic, 

atlétika, röplabda, kosárlabda, labdarúgás, tollaslabda, kondicionáló torna. Működik 

kerékpár-, vízitúra-, és síszakosztályunk, ahol minden nyáron ill. télen 10-10 napos 

túrát szerveznek.  
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2.4. Törvényesség 
Iskolánk, mint minden közoktatási intézmény a közoktatási törvényben előírt 

módon működik. A törvényesség eszközeit alkalmazzuk a mindennapi tanítás-tanulási 

folyamatokban partnereinkkel való kapcsolatokban, az iskola gazdasági ügyeinek 

intézésében. Tanulóinkat arra neveljük, hogy ők is betartsák a törvényesség eszközeit, 

de adott esetben éljenek is vele.  

2.5. Eredményesség 
Az iskola minőségi munkájának egyik fontos mutatója munkájának 

eredményessége. A partnerközpontú működés alapvető feladata az iskolai partnerek 

(tanulók, szülők, pedagógusok, fenntartó) elégedettségének növelése. A 

partnerközpontú működés alapja ugyanis az a felfogás, hogy az oktatás, szolgáltatás, 

tehát a pedagógusoknak figyelembe kell vennie azoknak a véleményét is, akiknek 

szolgáltatást nyújt. Nevelőtestületünk úgy látja, hogy iskolánk csak akkor tudja 

eredményesen ellátni feladatát, ha figyel azoknak a véleményére, visszajelzésére, 

akikkel kapcsolatban áll. A szakmai munkaközösségek véleményezik az iskolában 

folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesznek annak 

továbbfejlesztésére. Eredményesség szempontjából munkánk fontos fokmérőjének 

tartjuk tanulóink sikeres érettségi vizsgáját, továbbtanulási szándékukat ill. a 

felsőoktatási intézményekbe való bekerülésüket. 

2.6. Hatékonyság 
A közoktatás közszolgáltatás, így egyre jobban megfogalmazódnak vele 

szemben a hatékonysági elvárások, nemcsak a gazdálkodás területén, hanem az oktató 

– nevelőmunka területén is. Feltételeink adottak ahhoz, hogy hatékony oktató-nevelő 

munka folyjon a gimnáziumban. Az esetenként hiányos tárgyi feltételeket 

fejlesztésére iskolánkat szerető és támogatni akarók számára két alapítványt hoztunk 

létre, mely az oktató-nevelő munka hatékonyságát, a tanulásban élenjáró diákjaink 

támogatását és a hagyományok színvonalas ápolását hivatott segíteni. 
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2.7. Átláthatóság, kiszámíthatóság 
Iskolánk minőségfejlesztési rendszerének kiépítése elengedhetetlenül fontos 

ahhoz, hogy láthatóvá és összehasonlíthatóvá tegyük munkánkat, de erőforrásaink 

hatékony felhasználásához is nagyon szükséges egy, a teljesítményváltozásokat 

rendszeresen jelezni képes rendszer kiépítése. Folyamatos önértékelésünk erősítheti a 

belső ellenőrzést, az igények változását, a belső szakmai műhelymunkát. 

Rendszeresen mérjük és értékeljük az intézmény pedagógia tevékenységét, a 

tanulmányi munkát, a tanulók neveltségi szintjét. Fontosnak tartjuk, hogy 

kiszámítható következetes oktató-nevelő munkát végezzünk. 
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„Félig sem oly fontos az, amit 
tanítunk gyermekeinknek, mint 
az, hogy’ tanítjuk. – Amit az 
iskolában tanultunk, annak 

legnagyobb részét elfelejtjük, de a 
hatás, melyet egy jó oktatási 

rendszer szellemi tehetségeinkre 
gyakorol, megmarad.” 

Eötvös József 

3. Minőségpolitika 
Iskolánk minőségpolitikája alapvetően meghatározza a minőségi céljainkat. Így 

minőségirányítási programunkban a minőségpolitikai célok meghatározása központi 

helyet foglal el. A minőségpolitikai célok pontos meghatározása előtt pontosan 

megfogalmazzuk küldetésnyilatkozatunkat és az iskola megítélésében irányadó 

tényezőket. 

3.1. Küldetés nyilatkozat 
A Dózsa György Gimnázium fő céljai: 

 korszerű, az életkornak megfelelő mennyiségű és mélységű 

szaktárgyi ismeretanyag elsajátíttatása a tanulókkal (NAT, 

kerettanterv, helyi tantervek); 

 személyre szabott vagy a csoportszinthez igazított tanórai és 

tanórán kívüli foglalkozás a tehetséges és érdeklődő gyerekekkel 

vagy gyerekcsoportokkal; 

 az alapkészségek és a kreativitás fejlesztése a tanulókban; 

 a teljesítőképes tudás elsajátításához szükséges tanulási technikák 

megismertetése a diákokkal; 

 felkészítés a főiskolai és egyetemi továbbtanulásra, munkába 

állásra; 

 a reális önismeret kialakítása, a türelemre és megértésre nevelés, a 

vitakészség fejlesztése; 
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 az erkölcsi értékek tiszteletének, a segítőkészségnek, a szociális-

közösségi problémák iránti érzékenységnek a fejlesztése; 

 az igényes, tartalmas szórakozás, kikapcsolódás iránti igény 

felkeltése a tanulókban a szervezett szabadidős programok 

segítségével; 

 az egészséges életmódra, rendszeres és kiegyensúlyozott életvitelre 

nevelés; 

 a beilleszkedési vagy tanulási problémákkal küzdő, illetve 

szociálisan hátrányos helyzetű, tanulók segítése, támogatása, 

szükség esetén a szakszerű kezelés megszervezése; 

Kiemelt feladataink: 

 megteremtjük és fenntartjuk a színvonalas oktatási tevékenység 

személyi feltételeit; 

 lehetőségeinkhez mérten megteremtjük a magas színvonalú munka 

tárgyi feltételeit. Épületeinket, annak berendezéseit a 

kiegyensúlyozott, nyugodt, színvonalas munka környezeti 

követelményei szerint alakítjuk; 

 törekszünk arra, hogy adminisztratív tevékenységünk, valamint 

tanügyi dokumentumaink rendezettségükkel, hiánytalanságukkal és 

pontosságukkal szolgálják a tartalmi munkát; 

A nevelőtestület önmagára nézve kötelezően betartandó követelménynek tekinti a 

személyes példamutatást: 

 az önmagával szembeni szakmai igényesség terén; 

 a munkafegyelem terén; 

 az etikus magatartás terén; 

 az egymás közötti, valamint a tanulókhoz, a szülőkhöz fűződő 

kapcsolatban - a türelemre, megértésre törekvés, a tisztelet, a 

segítőkészség, a kölcsönös bizalom és a felelősségvállalás alapján; 
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Tiszteljük és ápoljuk a gimnázium hagyományait. 

Minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük a pályakezdő és az aktív pályájuk 

végéhez közeledő pedagógustársainkat. 

Korrekt, feszültségmentes kapcsolatra törekszünk a fenntartóval. 

A napi politikát távol tartjuk az iskolánktól. 

Szoros, kiegyensúlyozott kapcsolatot tartunk a kerület általános iskoláival, egyéb 

intézményeivel, alapítványainkkal, a történelmi egyházakkal, civil szervezetekkel. 

 

3.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 
Iskolánk gimnázium, melynek elsődleges feladata az általános műveltséget 

megalapozó, érettségi és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő 

nevelés és oktatás biztosítása, a munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez 

szükséges ismeretek nyújtása. 

Iskolánk nyitott: 

 az általános iskolák felé, szakmai pedagógiai jellegű 

együttműködéssel 

 a szülők felé a hagyományos és rendszeres kapcsolattartáson 

túl az SZMK működtetésével 

 a kerület középiskolái felé szakmai, pedagógiai, szabadidős 

programokon keresztül 

 a szakmai és szolgáltató szervezetek felé a képzés folyamatos 

megújítása érdekében, az oktató-nevelő munka magasabb 

színvonalát a pedagógusok rendszeres továbbképzésével, 

önképzésével biztosítjuk. 

 törekszünk arra, hogy adminisztratív tevékenységünk, 

valamint tanügyi dokumentumaink rendezettségükkel, 

hiánytalanságukkal és pontosságukkal szolgálják a tartalmi 

munkát; 
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Az iskola dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos 

intézményfejlesztés, a partnerközpontú működés iránt. Az intézmény arra törekszik, 

hogy biztosítsa a minőségi munkavégzéshez szükséges munkafeltételeket és 

erőforrásokat. 

Az iskolában az ismeretközvetítés tanulóközpontú, magas színvonalú, a 

munkaerőpiac igényeihez rugalmasan alkalmazkodó, az oktatás változásaira 

nyitott, eredményes és hatékony szakmai munka folyik. Az iskolai oktató munka 

eredményeként kreatív, kommunikatív, a polgári életet megélni tudó, idegen 

nyelveket beszélő, művelt állampolgárokat képezünk. Az iskola toleráns, erkölcsös, 

fejlett érdekérvényesítő és együttműködési képességekkel rendelkező tanulókat ad 

az ország számára. 

Számunkra a minőség az alábbiakat jelenti: 

- TÖRŐDÉS: 

Az emberi kapcsolatok (diák-diák, tanár-diák, tanár-tanár) milyensége, érzelmi 

színezete. Szociális informáltság, szociális érzékenység. Csoportszellem. 

Bizalom. Gyermekvédelem. 

-TELJESÍTMÉNYORIENTÁLTSÁG: 

A tudás, a teljesítmény nagyfokú elismerése. Bármilyen feladat esetén a 

lehetőségekhez képest legjobb teljesítményre való törekvés. Általában 

komolyan venni a feladatot. 

- FEGYELEM: Az iskola belső rendje. Normatartó magatartás. A tanárok és a 

diákok önmagukhoz és a munkához kapcsolódó belső viszonyrendszere. 

Rendszeretet, önfegyelem, kötelességtudat. 

- RUGALMASSÁG:  Az aktualitások, a körülmények folyamatos 

figyelembevétele. Nyitottság. A realitások tekintetbevétele. Egyéni 

sajátosságok elfogadása. Egyéni bánásmód. 

- ÖNÁLLÓSÁG: A tantárgyi tevékenység minden területén érzékelhető 

önirányítási képesség, egyéni megvalósítás. Külső kontroll nélküli 

feladatteljesítés. Önelemzés és önbírálat. Kezdeményezés. 
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3.3.  Az iskolai minőségpolitika célkitűzései 

3.3.1. Oktatással kapcsolatos minőségcélok 
Az iskolai nevelőmunkánk célja olyan értékek közvetítése, melyek a tanulók 

személyiségére, tanulmányi eredményeire, jövőjére, a családra, a társadalmi 

környezetre is pozitív hatást gyakorolnak. A fenti értékek közvetítése a tananyagon, a 

személyes példamutatáson, az iskola egészén keresztül történik. Iskolánk a társadalmi 

és oktatáspolitikai változásokra nyitott. 

 Célunk, hogy tanulóink művelt és egészséges tagjai legyenek a 

társadalomnak. A tanulókkal szemben teljesíthető 

követelményeket támasztunk, oktatásunk humánus. 

 A nevelőtestület önmagára nézve kötelezően betartandó 

követelménynek tekinti a személyes példamutatást: 

• az önmagával szembeni szakmai igényesség terén; 

• a munkafegyelem terén; 

• az etikus magatartás terén; 

• az egymás közötti, valamint a tanulókhoz, a 

szülőkhöz fűződő kapcsolatban - a türelemre, 

megértésre törekvés, a tisztelet, a segítőkészség, a 

kölcsönös bizalom és a felelősségvállalás alapján. 

 Megfelelő szövegértés, beszédkultúra, az anyanyelv minél 

teljesebb ismerete. 

 Tanulóink tudásszintjét rendszeresen mérjük OH-

mérőlapokkal. Évente íratunk évfolyamdolgozatot 8., 10. és 

12. évfolyamon matematikából, 11. évfolyamon magyarból. 

 Fontos számunkra, hogy a különböző szociális és kulturális 

háttérrel rendelkező tanulók esélyegyenlőségének biztosítása. 

Ezért minden gyermek számára biztosítjuk annak lehetőségét, 

hogy minőségileg garantált, a felemelkedés esélyét biztosító 

iskolai neveléshez, oktatáshoz jusson. A különböző egyéni 
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tanulási utak támogatjuk: Felzárkóztatásokat; előkészítőket 

tartunk; a tehetséggondozást szem előtt tartjuk. 

 A nevelési oktatási feladatainkat olyan színvonalon végezni, 

hogy a 9. évfolyamra minden évben túljelentkezés legyen. 

 Az érettségi bizonyítvány megszerzéséig a tanulók túlnyomó 

többsége szerezzen ECDL szintű számítástechnikai 

ismereteket. 

 Egyik legfontosabb célunk, hogy minél több érettségizett 

tanulónk tanuljon tovább vagy felsőfokú oktatási 

intézményben vagy szakképző intézményekben. 

 Növekedjen a sikeres középfokú nyelvvizsgával rendelkező 

tanulók aránya a 12. évfolyam végére. 

 Célunk a környezetkímélő magatartás megvalósítása egyéni és 

közösségi szinten egyaránt. Ezeket egyrészt a mindennapi 

munkánk során példamutatással valósítjuk meg. 

 Másrészt olyan - pl. az osztályfőnöki órákon – mentálhigénes, 

és drogprevenciós órákat tartunk ill. tartatunk, ahol a 

tanulókkal megismertethetjük azokat a korszerű elméleti és 

gyakorlati ismereteket, amelyek az önálló egészséges 

életvezetéshez szükségesek. 

3.3.2. Neveléssel kapcsolatos minőségcélok 
 Az előforduló konfliktusok feltárása és megoldása. Konfliktus 

kezelő stratégiák elsajátítása és alkalmazása. 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek kiszélesítése. 

 Az ítélőképesség, az erkölcsi érzékenység növelése érdekében 

olyan osztályfőnöki órákat iktatunk be, ahol beszélgetésekkel 

vagy filmvetítésekkel valóságközeli, konkrét témákat 

dolgozunk fel és vitatunk meg. 
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 Az esztétikai minőségekre nyitott magatartás fejlesztését, pl.: 

az ének a rajz és a művészettörténeti órákon hatékonyabban 

igyekszünk megoldani. 

 

3.3.3. Oktatásszervezés és intézményműködéssel kapcsolatos 
minőségcélok 

Az oktatásszervezéssel kapcsolatos feladatok meghatározásánál 

messzemenőkig figyelembe vesszük a kerületi minőségirányítási programjában 

megfogalmazott alapelveket. Ezeket igyekszünk a mindennapos oktatási, nevelési és 

szervezési folyamatokba beépíteni és hatékonyan működtetni. 

 Együttműködés a diákönkormányzattal, véleményeik, 

javaslataik, beépítése az iskola programjába. 

 Nagyon fontos hogy munkánk a törvényesség és a gyermeki 

jogok érvényesítésének szem előtt tartása mellett történjen. 

 Pályázati lehetőségek jobb és hatékonyabb kihasználása. 

 Az intézményi célokkal összhangban lévő továbbképzési 

tervek kialakítása. 

 Érdekvédelmi szervezettekkel való együttműködés és az 

előforduló problémák egyeztetése. 

 Az alkalmazottak munkájának tudatos és következetes 

ellenőrzési és értékelési rendjének kialakítása és folyamatos 

működtetése. 

 A hatékony oktatásszervezés működtetése szempontjából 

biztosítjuk a megfelelő információáramlást, az információk 

pontosságát és megbízhatóságát. 
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4.  Minőségirányítási rendszer 
A minőségirányítási rendszer meghatározó eleme a partnerközpontú működés, 

amelyhez kapcsolódó különböző folyamatok szabályozását végrehajtjuk. A 

folyamatok szabályozásának hatékonyságát a folyamatos fejlesztés igényével 

működtetjük.  

4.1. Partnerközpontú működés 
Az intézmény fő célkitűzése, hogy a társadalmi és helyi igényeknek megfelelő 

nevelési-oktatási szolgáltatást nyújtson. Ennek érdekében folyamatosan kialakítja a 

partnerközpontú működését, melynek elemei: 

 a partnerek azonosítása; a partnerlista elkészítése 

 a partnerek igényeinek, elégedettségének folyamatos mérése; 

 a felmérés eredményei alapján az intézmény működésének 

folyamatos javítása, az intézményi célkitűzések folyamatos 

ellenőrzése. 

4.1.1. A partnerek azonosítása 
Az intézmény azonosítja és nyilvántartja közvetlen és közvetett, illetve belső és 

külső partnereit, azok képviselőit. Az érdekelt felek véleményét és elégedettségét 

irányított értékelő, önértékelő eljárás keretében vizsgáljuk. 
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4.1.2.  Az érdekelt felek nyilvántartása 
Az érdekelt felek nyilvántartása a különböző, esetenként jogszabályban előírt 

formában és helyen történik. A minőségügyi kézikönyv a nyilvántartás tényét és 

helyét rögzíti. 

Azonosított partner Nyilvántartás Hely Nyilván
tartó 

Dolgozók - 
pedagógusok Személyi lap Munkaügyi iroda 

Munkaüg
yis 

ügyintéz
ő 

Dolgozók - nem 
pedagógusok Munkaügyi lap Munkaügyi iroda 

Munkaüg
yis 

ügyintéz
ő 

Tanulók - minden tanuló Törzslap Igazgatói iroda Iskolatit
kár 

Tanulók - 
diákönkormányzat tagjai  Titkárság DÖK - 

vezető 

Szülők Törzslap Igazgatói iroda 
Iskolatit

kár 
 

Szülői közösség 
tisztségviselői 

Szülői szerv. 
jegyz. kv. Igazgatói iroda Igazgató 

Általános iskolák Együttműködési 
megállapodás Titkárság Iskolatit

kár 

DSE Együttműködési 
megállapodás Gazdasági iroda Gazdasá

gi vezető 



 

DÓZSA GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS 
TÁNCMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

 
ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI 

                 PROGRAM 
        Gyermek – Szülő – Tanár - Iskola 2009.11.30. Oldal:17/43 

 
 

 17

4.2. A partnerkapcsolatok működtetése 
Az intézmény fő célkitűzése, hogy a társadalmi és helyi igényeknek megfelelő 

nevelési-oktatási szolgáltatást nyújtson. Ennek érdekében dolgozta ki partnerközpontú 

működését, melynek elemei: 

 a partnerek igényeinek, elégedettségének folyamatos mérése; 

 a felmérés eredményei alapján az intézmény működésének 

folyamatos javítása, az intézményi célkitűzések folyamatos 

ellenőrzése. 

 Az iskola partnereivel való kapcsolatok: 

• a fenntartóval: 

A gimnázium az Önkormányzattal, mint fenntartóval igyekszik a minél jobb 

munkakapcsolat kialakítására. A kölcsönösen kialakított jó viszony mind a két fél 

közös érdeke. Iskolánk részt vesz az Önkormányzat által szervezett programokon, 

segítséget nyújtunk a műsorok szervezésében, megvalósításában. Tanulóink 

különböző adottságait, tudását kihasználva mi is felkínáljuk részvételünket a kerület 

rendezvényein. (október 23-ai ünnepség; kerületi Pedagógus Nap; Március 15-ei 

ünnepség…) 

A gimnázium rendezvényeire (Lepcsényi-futás, Szalagavató bál, Ballagás, stb.) 

meghívjuk, és szeretettel várjuk az Önkormányzat képviselőit, vezetőit. Különösen a 

MOS-bizottsággal és a OMIS-osztállyal alakult ki szoros munkakapcsolat. 

• a tanulókkal: 

Legalább évi két alkalommal biztosítjuk, hogy a tanulók nyilvánosan 

elmondhassák az iskola élettel kapcsolatos problémáikat, kérdéseiket, javaslataikat. 

Ennek a közvetlen véleménynyilvánítási formának leginkább megfelelő fórum a 

diákközgyűlés. Az évi rendes diákközgyűlés (továbbiakban DK) idejét a tanév helyi 

rendjében is feltüntetjük. Az évi rendes DK összehívását az iskolai diákönkormányzat 

vezetője kezdeményezi a tanév helyi rendjében meghatározott időpontban 

diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez az iskola életét érintő ügyekben, 

feltétlenül szükséges, hogy azon az iskolavezetés és az osztályfőnökök részt 

vegyenek.
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A szervezett véleménynyilvánítás további formái: 

• a/ közvetett véleménynyilvánítás és tájékoztatási fórum havonta 

egyszer a diákképviselők útján (tanévenként az éves programban kell 

meghatározni), 

• b/ osztálygyűlés, 

• c/ fegyelmi bizottságban való képviselet, 

• d/ képviselet iskolavezetőségi, nevelőtestületi értekezleten a 

tanulókat érintő napirendi pontok tárgyalásakor, amennyiben a DÖK 

az adott kérdésekben egyetértési joggal rendelkezik, (a DÖK előzetes 

tájékoztatást kap az adott témáról), 

• e/ képviselet osztályszülő értekezleteken, 

A fenti fórumok potenciális területei a véleménynyilvánításnak. Az iskolai 

diákönkormányzat joga választani, mikor, milyen fórumon kíván élni lehetőségeivel. 

Fontosnak tartjuk az arra érdemes tanulók dicséretét, jutalmazását. Az egyes 

tanulók, tanulócsoportok vagy osztályközösségek jutalmazásának ösztönző erejével 

folyamatosan élni kell. 

• a szülői házzal: 

Folyamatos feladatunk az iskola társadalmi környezete hatásainak 

feltérképezése, elemzése. Gimnáziumunk olyan intézmény kíván lenni, amely aktív 

kölcsönhatásban áll környezetével, amely tudatos részese, formálója, szolgálója annak 

a társadalmi környezetnek, amelynek múltjához, jelenéhez és jövőjéhez kötődik.  

Az iskola a szülők megbízottjaként törekszik a szülők által is helyesnek ítélt 

normák közvetítésére és erősítésére. Figyelembe veszi a szülők és diákok ez irányú 

jelzéseit, kész a jelentkező problémák megoldására.  

A szülőkkel való kapcsolatépítés meghatározó gondolata, hogy a szülő nem 

egyszerű partner a nevelésben, hanem meghatározó megrendelője az iskolának. A 

szabad iskolaválasztás önmagában is arra ösztönöz bennünket, hogy iskolánk vonzó 

legyen a családok számára. 

Tapasztalatunk szerint az iskolával szembeni elvárások korántsem csak a 

tanításra terjednek ki. A szülők egyre inkább olyan iskolát keresnek, ahol a gyerekek 
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humánus pedagógiai környezetben, barátságos légkörben, gondoskodást és törődést 

kapva élhetnek, s szerezhetik meg a sikeres iskolai pályafutáshoz szükséges elméleti 

és gyakorlati tudást és találnak maguknak a délutánt is magában foglaló értelmes 

elfoglaltságot, tanítványunkkal kapcsolatban egyöntetűen elmondhatjuk, hogy 

szeretnek a Dózsa Gimnáziumba járni. 

• az általános iskolákkal: 

Felismertük azt a tényt, hogy a gimnázium működése ellehetetlenül, ha nincs 

közvetlen munkakapcsolat az általános iskolákkal. A gimnázium rendezvényeire 

meghívjuk az általános iskolák igazgatóit, tanárait, diákjait (Lepcsényi-futás, 

helyesírási verseny, Dózsa-Napok). Nyílt napokat továbbra is szervezünk a hatodikos 

és nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek. A gimnázium iránt érdeklődőknek 

telefonon, levélben, az iskola honlapján és szóban egyaránt szívesen állunk 

rendelkezésükre és adunk tájékoztatást lehetőségeinkről és az itt folyó munkáról. Az 

általános iskolák által szervezett továbbtanulási szülői értekezletekre örömmel 

megyünk el és adunk felvilágosítást. 

• szlovák testvériskolával: 

2001-ben testvériskola-kapcsolatot létesítettünk a kassai „Súkromná 8-ročná 

škola” Gimnáziummal. Az elmúlt három év alatt minden főbb rendezvényünkre 

meghívtuk az iskola diákjait és tanárait, és mi is részt vettünk az ő rendezvényeiken, 

mint szalagavató-bál, közös sí-, és vízitúra. Rendszeresen lehetőség nyílik arra, hogy 

diákjaink kölcsönösen látogassák a másik iskola tanóráit. 
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4.3. Kommunikációs rendszer 
 
 

Kommunikációs szint Kommunikációs forma Kommunikáció 
gyakorisága 

Oktatási Minisztérium ADAFOR; INTERNET heti 

XV. ker Önkormányzat (fenntartó) Írásos; személyes napi 

Kerületi általános iskolák Írásos; személyes heti 

Diákok Személyes napi 

Szülők Szülői értekezletek; Fogadó órák; 
Ellenőrző könyv; heti 

Pedagógusok Személyes napi 

Sportegyesületek Személyes havi 
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4.4. Kulcsfolyamatok és szabályozói 
A kulcsfolyamaton, az intézményi stratégiában megfogalmazott célrendszer 

biztosítását, az intézmény, alapítási (nevelés-oktatás) céljának közvetlen 

megvalósítását, segítő folyamatokat értjük. Olyan folyamatok, amelyek hatással 

vannak az oktatás-nevelés színvonalára és minőségére, valamint partnereinek 

elégedettségére (minőségcélhoz kapcsolhatók). Ezt szemlélteti az alábbi ábra: 
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Iskolánk azonosította kulcsfolyamatait és meghatározta egymáshoz való 

viszonyukat az alábbiak szerint: 

Szám Folyamat Szabályozó dokumentum Belső szabályzat 

1. 
Az intézményvezetés 

elkötelezettsége és 
felelőssége 

Alapító okirat 
Pedagógiai program 3.5;
5.1 
SZMSZ. 1.1 
Intézményvezetői 
pályázat 
 

Tantárgyi programok, tanmenetek, 
tanulási útmutatók egységes 
szerkezete 
Ellenőrzésterv. Oktató-nevelő 
munka ellenőrzésének eljárása 

2. Az oktatás-nevelés 
tevékenysége 

Alapító okirat 
Pedagógiai program 2.7 
SZMSZ.2. 8., Helyi tanterv;
Középtávú munkaterv 

Tanári etikai kódex; Az osztályozás 
és értékelés követelményei; Házirend
 

3. Beiskolázás, 
vizsgáztatás 

Pedagógiai program 2.6 
SZMSZ.6.,  

Felvételi követelmények szabályzata

4. Erőforrások 
fejlesztése 

Pedagógiai program 4.1.,2 
SZMSZ.,  

Munkaköri leírások; Éves munkaterv; 
Beiskolázási terv; Iskolai könyvtár 
működési szabályzata; Költségvetés; 
Továbbképzési terv 

5. 
Ifjúságvédelem, 

prevenció, hátrányos 
helyzetűség kezelése 

Pedagógiai program 5.5 
SZMSZ. 3.1.,  

„Csináljuk együtt jó iskolát” program

6. Partnerkapcsolatok 
működtetése 

Alapító okirat 
Pedagógiai program 3.1 
SZMSZ.9.; Helyi tanterv; 
Éves munkaterv 

DÖK-szabályzat; SZMK-működési 
szabályzat; Együttműködési 
szerződés 

7. 
Adminisztrációs és 
gazdasági rendszer 

működtetése 

Alapító okirat 
SZMSZ 19. 

Ügyrend; Számlarend, Számvitel 
politika; Okmányok kiadásának és 
nyilvántartásának rendje; 
Szabályzatok: Pénzkezelési~; 
Selejtezési~; Leltározási~; 
Bizonylati~; Belső ellenőrzési~; 
Önköltségszámítási~; Költségvetési~; 

8. 
Az intézményi 

biztonság 
megteremtése 

Éves munkaterv. Munkaköri 
leírás. SZMSZ.15., 16. 

Munka-és balesetvédelmi szabályzat. 
Tűzvédelmi utasítás. 
Intézkedés tűz- vagy bombariadó 
esetén. Vegyszerkezelési szabályzat.
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4.5. Dokumentációs rendszer 
A minőségirányítási dokumentációt elektronikus formában tároljuk. A tárolást 

úgy kell kialakítani, hogy minden munkatárs olvasási joggal rendelkezzen e fájlok 

tekintetében, és elérhetőek legyenek számukra, de módosítási joga csak az Értékelő 

bizottságnak legyen. Az elektronikus dokumentációról egy példányban készül 

nyomtatás. A nyomtatáson fel kell tüntetni a nyomtatás időpontját és a fájlok tárolási 

helyét. Ezt a papíralapú dokumentációt a minőségügyi vezető tárolja, szükség esetén 

erről munkapéldányokat másol. 

Az iskola működését szabályzó belső dokumentumok, illetve a 

Minőségirányítási Program a folyamatleírásokkal és mellékleteivel együtt alkotják a 

minőségirányítási rendszer dokumentációját, mely a következő elemekből épül fel: 

 Alapító Okirat 

 Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei 

 Pedagógiai Program és mellékletei 

 Házirend 

 Minőségirányítási Program és mellékletei: 

 Teljesítményértékelési szabályzat 

 Teljesítményértékelési táblázatok 

 Esélyegyenlőségi terv 

 Etikai kódex 

Dokumentum Nyilvánosságra hozatal Hozzáférhetőség 
Alapító Okirat Önkormányzat Igazgatói iroda; (nyilvános) 

Szervezeti és működési szabályzat 
és mellékletei Nevelőtestületi értekezlet Igazgatói iroda; (nyilvános) 

Pedagógia program Nevelőtestületi értekezlet Könyvtár; Igazgatói iroda; 
(nyilvános) 

Házirend Diákközgyűlés; SZMK-értekezlet; 
Nevelőtestületi értekezlet 

Titkárság; osztályfőnökök; 
(nyilvános) 

Minőségirányítási Program Nevelőtestületi értekezlet Igazgatói iroda; (nyilvános) 
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5. Minőségfejlesztési rendszer 

5.1. Bevezetés 
A minőségfejlesztés szervezése és irányítása alapvetően a vezetés feladata. 

Ezért a minőségfejlesztési programban a vezetésnek döntő szerepe és felelőssége van. 

Ennek részei: 

 Az intézmény vezetője elkészíti a minőségfejlesztési tervet.  

 Felelősségi köröket hoz létre és működtet a minőségfejlesztési 

terv végrehajtására. Elkészíti, és rendszeresen felülvizsgálja 

az intézmény stratégiai terveit.  

 Biztosítja a működés feltételeit, lehetőséget biztosít a jogi 

követelmények megismerésére és biztosítja a jogszerű 

működését. Megteremti az intézményi dokumentumok 

összhangját a változó jogszabályokkal. 

 Biztosítja az emberi erőforrás-fejlesztését - munkaerő-

gazdálkodás – és hatékonyan működteti a továbbképzési 

stratégiát. 

 Tárgyi feltételrendszer működtetése (fejlesztés és 

gazdálkodás). 

 Kapcsolatot tart fenn és koordinálja a partnerekkel az 

együttműködést. Biztosítja az intézményben jogaik 

gyakorlását. 

 Menedzseli az intézményt a felelőségi kompetenciák alapján..  

 Személyes példamutatással segíti a rendszer megvalósulását. 

 Felügyeli a rendszer működését. 

 Ellenőrzési rendszer és indikátorok kialakítása. 

 Az ellenőrzés és értékelés végrehajtása. 

 Visszacsatolás az érdekelt felek irányában, intézkedési tervek 

készítése és kiadása. 

A minőségi munkát végző pedagógusok is szeretnének munkájuk 

eredményéről szakmailag megalapozott visszajelzéshez jutni. A fenntartó is tudni akar 
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arról, hogy az általa üzemeltetett intézményben milyen színvonalú oktató-nevelő 

munka folyik, mire és hogyan használják fel a közpénzeket (visszacsatolás). 

Az iskola vezetőinek felelőssége kiterjed arra is, hogy az általuk irányított 

szakterület vezetőiben és beosztottaiban fejlesszék a minőségtudatot, a szakmai 

hozzáértést, a vezetők és a beosztottak minőségügyi és szakmai továbbképzést 

kapjanak. 

Minden vezető és beosztott felelős saját szakterületén azért, hogy a minőségi 

előírásokat maradéktalanul betartsák, a hiányosságokat haladéktalanul jelezzék, 

aktívan vegyenek részt az iskolai tevékenység folyamatos javításában. 

5.1.1. Közeli fejlesztési terveink: 
 

 A közeljövőben tervezzük iskolánk technikai ellátottságának 

színvonalát növelni. Első helyen szerepel az ifjúsági klubhelyiség  

létrehozása. 

 A 2007-2008. tanévben az emelt szintű angol és német 1+4 

évfolyamos rendszerű oktatás tapasztalatainak felmérése  

 A 2008-2009. tanévben a gimnázium 130. évfordulójánák 

megünneplése. 

5.2. Vezetési és irányítási feladatok 
A vezetési és irányítási feladatok a tervezés, ellenőrzés, menedzsment 

működtetése folyamatokon keresztül valósulnak meg. 

5.2.1. A vezetői szintek, felelősségi körök és kompetenciák 
 A dokumentatív alapú, a törvényes működést biztosító 

szervezeti szintet a nevelő testület (mint szervezet), valamint 

az igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági vezetés, által 

alkotott vezetői csoport alkotja. Ennek a szintnek alapfeladata 

a működés feltételeinek biztosítása, szervezése, koordinálása; 

lényegében a Közoktatási törvény 55. § (2) bekezdésében 

szabályozott igazgatói feladatok végrehajtásának támogatása 
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 Az operatív vezetési és szervezeti szintet az oktató-nevelő 

tevékenységgel közvetlenül kapcsolatban álló csoportok, 

munkaközösségek, osztályfőnökök, szakkör- és tevékenységi 

kör-vezetők stb. alkotják.  

A szakterületi felelősök munkáját az igazgató vagy az általános 

igazgatóhelyettes közvetlenül szervezi és koordinálja. A munka eredményes 

elvégzéséhez megfelelő iskolatitkársági (adminisztrációs), valamint informatikai 

támogatást kapnak. 
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A vezetői feladatokhoz hatásköröket és ellenőrzési, önértékelési formákat 

rendelünk: 

Tisztség, 
beosztás 

Kinevező, 
megbízó 

Megbízás 
időtartama 

Hatáskör, 
ellenőrzés 

Önértékelési 
forma * 

Igazgató 
Fenntartó 

képv. 
testülete 

1993:LXXIX 
tv. – öt év Az egész iskola 

Féléves 
beszámoló 

jelentés 

Igazgató 
helyettes igazgató határozott általános 

Féléves 
beszámoló 

jelentés 

Igazgató 
helyettes igazgató határozott nevelés-oktatás 

Féléves 
beszámoló 

jelentés 

Gazdasági 
vezető igazgató határozott Az egész iskola 

Negyedéves 
beszámoló 

jelentés 
Iskolatitkár igazgató határozatlan   

Könyvtáros igazgató határozatlan   

Munkaközösség
-vezetők igazgató határozott Munkaközös-

ségek 

Éves 
beszámoló 

jelentés 
Techniai 
dolgozók igazgató határozatlan   

Értékelő 
Bizottság igazgató határozott Az egész iskola 

Féléves 
beszámoló 

jelentés 

Osztályfőnökök igazgató határozott osztályok 
Féléves 

beszámoló 
jelentés 

Gyermek és 
ifjúságvédelmi 

felelős 
igazgató határozatlan Az egész iskola 

Féléves 
beszámoló 

jelentés 
 

Az iskola vezetőinek felelőssége kiterjed arra is, hogy az általuk irányított szakterület 

vezetőiben és beosztottaiban fejlesszék a minőségtudatot, a szakmai hozzáértést, a 

vezetők és a beosztottak minőségügyi és szakmai továbbképzést kapjanak. A vezetői 

menedzsment működtetése az iskola egyik szabályozott kulcsfolyamata. 
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E folyamatszabályozás négy fő rendszert tartalmaz: 

1. A feladatok egyértelmű, tervezett, az irányított önértékelés eredményei 

alapján a korábbi tapasztalatokra épített és korrigált meghatározását és 

lebontását az egyes személyekre. 

2. Az emberi erőforrással való gazdálkodást, tervezést, valamint az anyagi 

erőforrások, fejlesztések irányítását. 

3. A feladatok végrehajtásának folyamatos ellenőrzését és értékelését a 

minőségbiztosítási folyamatszabályozás által előírt módon, eszközökkel 

és ütemezéssel. 

4. Az intézmény vezetője az Értékelő Bizottsággal együtt folyamatosan 

kidolgozza és felülvizsgálja a dolgozók teljesítményértékelését. 

5.2.2. Feladattervezés 
A konkrét, tárgyévi feladatokat a célok, és prioritások megfogalmazása után az 

éves munkaterv tartalmazza. Ennek a belső forrásokon kívül, külső forrásai is vannak: 

 A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet és az abban foglalt 

határidők. 

 A különböző tantárgyi versenyekről, tanulmányi eseményekről 

szóló rendeletek és határozatok. 

 A vizsgákról szóló szakminisztériumi rendeletek és 

határozatok. 

 Fenntartói feladatokkal kapcsolatos határozatok. 

 Pályázati lehetőségek, hazai és nemzetközi aktualitások, 

programok. 

A tervezés feladata egyrészt érinti a vezetés területét, másrészt – a PDCA 

logika szellemében – az intézmény minden egyes tevékenységét.  

Azokat a tervezési folyamatokat, szabályozásokat helyezzük előtérbe, amelyek 

az intézmény minőségcéljai eredményes és hatékony elérése érdekében alkalmaz. 

Ebből a szempontból kiemelten kezeljük azokat a folyamatokat, és szabályozásokat, 

melyek a stratégiai célok megvalósulását segítik. 
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Körültekintően járunk el a stratégiai és éves tervezés összhangjára. Az éves 

tervezés nem egyszerűen az év tennivalóinak rögzítése, hanem az intézmény minden 

évben tesz valamit azért, hogy hosszú távú célja megvalósuljanak. A stratégia tervek 

“lebontása” éves célokká, fogja meghatározni az intézmény működtetésével 

kapcsolatos terveket (pénzügyi, gazdálkodási, beszerzési, stb.), a munkatársak 

fejlesztésével, képzésével kapcsolatos stratégiát és tervet. 

Az emberi erőforrások fejlesztésének megoldandó feladatai 
Az iskolai minőségirányítás nagy figyelmet fordít az emberi erőforrások 

fejlesztésének folyamatára. Az egyes szabályozók kidolgozásának ütemezését, 

tartalmi kérdéseit a mellékelt intézkedési terv tartalmazza. 

Az iskola tárgyi feltételeinek biztosítása és fejlesztése 
Az iskola felszerelésének jellemzése 

Az iskola felszereltsége közepesnek mondható. Számítógépparkunk 

mennyiségben és minőségben is fejlesztésre szorul. A természettudományi tárgyak 

tanításának feltételeit a szaktantermek biztosítják, ahol televízió és videomagnó is 

segíti az oktatást (biológia, földrajz, kémia és fizika előadó). Az előadók eszköz 

ellátottsága szintén közepesnek mondható, további fejlesztés ezen a téren is fontos 

lenne. Az idegen nyelvek tanítására külön termeket biztosítunk, melyeknek 

audiovizuális felszereltsége jó. 17800 kötetes könyvtárunk diákoknak és tanároknak 

egyaránt segít a munkában. A tornaterem és szertára felszereltsége jó, de néhány új 

sportszer beszerzése elengedhetetlen. 

5.2.3. A vezetői ellenőrzés folyamata, szintjei 

1. Külső testületek részéről megvalósuló irányítás és ellenőrzés. 

• a fenntartói ellenőrzés, 

• minisztériumi és munkaügyi központi ellenőrzés, 

• a szakmai tanácsadás, 

• statisztikai jelentés, 

• éves munkatervi beszámoló 
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2. Folyamatba épített ellenőrzés valósul meg az igazgató és az 

iskolavezetőség tagjai, valamint a munkaközösség vezetők részéről 

saját munkaközösségükön belül a különböző iskolai fórumokon 

tartott beszámoltatás révén: 

• nevelőtestületi értekezleten; 

• iskolavezetői értekezleten; 

• munkaközösségi értekezleten és megbeszélésen; 

3. Revizori típusú ellenőrzés valósul meg: 

• óralátogatások alkalmával; 

• az adminisztrációs munka ellenőrzése révén: 

• naplók, törzslapok, bizonyítványok ellenőrzése; 

• tanmenetek, óravázlatok, egyéb tanügyi dokumentumok; 

• gazdasági jellegű ellenőrzés révén: 

• anyag- és energiagazdálkodási ellenőrzés; 

• pénzügyi ellenőrzés; 

• eszközgazdálkodási ellenőrzés. 

• munka- és tűzvédelmi ellenőrzés révén. 

4. Irányított önértékelés megvalósítására törekszünk az iskolaélet 

partnerei körében végzett felmérő tesztek, interjúk és 

fókuszcsoportos beszélgetések feldolgozásával.  

Az irányított önértékelés tevékenységei és felelősségi rendszere 
A létrehozott Értékelő Bizottság feladata lesz a jövőben, hogy a 

teljesítményértékelési feladatokat szervezze, a méréseket végezze. 

A pedagógiai munka átfogó értékelése 
A pedagógiai munka átfogó értékelésének fóruma a nevelőtestületi értekezlet, 

ahol mind a tanulmányi eredményességet, mind a nevelési feladatok végrehajtása 

során elért eredményeket és hiányosságokat az igazgató összefoglaló beszámolóban 

értékeli. Ezt az éves munkatervben rögzítettek szerint kiegészíthetik az 

igazgatóhelyettesek és munkaközösség-vezetők beszámolói. 
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A nevelőtestületi értekezletet megelőző előkészítő vezetőségi ülésen az 

iskolavezetőség tagjai ajánlásokat is megfogalmaznak a feltárt hiányosságok 

kijavítására, a folyamatok jobbítására. 

Az átfogó értékelő beszámoló statisztikai adatait, matematikai összefüggéseit, 

az értekezletet megelőző elektronikus információgyűjtés révén az Értékelő Bizottság 

készíti elő. 

5.3. A mérés- és értékelés feladatai 
Az iskolai minőségirányítási programban ez a terület három fő tevékenységet 

tartalmaz:  

1. A minőségirányítási tevékenység eredményeinek, a folyamatszabályozások 

hatásának mérését, elemzését és javítását. 

2. A tanulói teljesítmény (végső soron az oktatási- nevelési folyamat) folyamatos 

mérését, értékelését és befolyásolását. A tanulók központi mérése kétféle 

módszerrel történik: 

• évfolyamdolgozat és évfolyamvizsga a főbb érettségi tantárgyakból 

A munkaközösségek döntése alapján a kijelölt évfolyamokban az évvégi 

időszakban az iskola megméri, hogy az évfolyam osztályai a tantervi 

követelményeknek eleget tettek-e. Amennyiben a mérés hiányosságokat tár fel, a 

munkaközösségek intézkedési tervet készítenek egyrészt az aktuális évfolyam 

tudásszintjének emelésére, másrészt a következő évfolyam tantervnek megfelelő 

minőségi felkészítésére. 

• Kompetenciamérés 

A tanulói kompetencia méréseket 2004-től végezzük a gimnáziumban 8. és 10. 

évfolyamon magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból. A mérés 

alapvető célja az, hogy az iskolákban tovább erősödjék a pedagógiai-szakmai mérés-

értékelés ismertsége, terjedjenek annak módszerei, eszközei, érzékelhetővé váljanak 

előnyei. További célja, hogy az iskola nevelőtestülete számára lehetővé váljon a 

központilag feldolgozott adatok alapján saját intézményük tanulói teljesítményének 

elemzése az országosan kialakuló eredményekhez és mutatókhoz viszonyítva; 

másrészt előállíthassa az adott évfolyamon tanulók teljes körére azokat a helyi 
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adatokat, amelyek segítségével beilleszthetik önmagukat az országos összesítés és 

feldolgozás után körvonalazódó képbe. 

A kompetencia mérések központi eredményét a munkaközösségek szaktárgyanként 

értékelik, s miután képet kapnak  a tanulók képességeinek, készségeinek szintjéről, 

az eredmények és mutatók alapján kijelölik az esetleges a fejlesztendő területeket, 

amelyeket beépítenek az éves munkaközösségi munkatervbe, illetve az egyes 

évfolyamok, osztályok tanmenetébe.  

 

3. Az alkalmazottak - pedagógusok és technikai dolgozók - munkájának 

ellenőrzését, elemzését és javítását. 

 

E három terület nem választható szét teljesen egymástól, mégis olyan 

részfeladatokra bontható, amelyek egy része más szabályozási területeken már 

kifejezésre jutott, más része, pedig bizonyos fokig függetlenül is kezelhető.  

Szükség esetén az intézmény független szakértőt kér fel az oktatás 

színvonalának, a tanulók neveltségi szintjének vizsgálatára, a dolgozók 

klímavizsgálatára. Az elkészült interjúk, illetve kérdőívek eredményének 

ismertetése, a felmerülő problémák megbeszélése tantestületi értekezleten 

történik, ezt követően a Értékelő Bizottság intézkedési tervet készít. 

 

 Indikátorrendszer 

Az intézmény kialakította azt az indikátorrendszert, amelynek keretében 

adatgyűjtést, adatfeldolgozást végez. Az indikátorok értékét az indikátorrendszerben 

meghatározott módon és időben a minőségügyi vezető rögzíti és erről vezetőségi 

átvizsgáláson, beszámol. Az elemzést a kibővített iskolavezetés végzi, és dönt a 

szükséges beavatkozásokról. 
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Indikátor Mérési módszer, 
gyakoriság 

Vonatkozási terület Elfogadható 
érték 

9. évfolyamra való 
jelentkezés tanulók száma, évente A felvételi vizsgán 

résztvevők 
2-szeres 

túljelentkezés

Érettségi vizsgák eredménye Tanulói érettségi 
átlagok átlaga, évente érettségi átlagok 3,50 

Hatévfolya
mos 

Tanulók száma, évente 70% Felsőfokú 
oktatási 

intézménybe 
felvettek 

Négyévfoly
amos 

Tanulók száma, évente
A jelentkezettek 

számához viszonyítva 60% 

Tanulói évismétlések Tanulók száma, évente
Tanévismétlésre 

kötelezettek száma 7-
12. évfolyamon 

2% 

ECDL vizsga eredmények12. 
évf.-ra vetítve 

Bizonyítványok száma, 
évente 

A 12. évfolyam 
összes tanulóira 

vetítve 
60% 

Nyelvvizsga eredmények Középfokúnyelv-
vizsgák száma évente 

Középfokú 
nyelvvizsgával 

rendelkező tanulók 
aránya a 12. évfolyam 

végén. 

50% 

Iskolai tanulmányi átlag a tanulói átlagok átlaga,
évente 

Minden év végén a 
tanulói átlagok átlaga 

az összes tárgy 
figyelembe vételével 

3,6 

Lemorzsolódás 
Arányszám, 

évente 
 

Az egy osztályba 
felvett és az érettségit 

tevők aránya. 
20% 

Versenyeken résztvevők 
száma 

Tanulók száma, 
évente 

Egy adott tanévben a 
tanév végén mérve. 30% 

DÖK működésével 
kapcsolatos diák elégedettség 

Kérdőív vagy interjú, 
kétévente 

Partneri 
elégedettségvizsgáló 

kérdőív kérdése 
alapján 

65% 

Dolgozói elégedettség 
mutatói 

Kérdőív,  
kétévente  

Dolgozói 
elégedettségvizsgáló 

kérdőív kérdései 
alapján, 

80% 

Szülői kérdőívek 
elégedettségi mutatatói 

Kérdőív,  
kétévente 

Szülői 
elégedettségvizsgáló 

kérdőív kérdései 
alapján 

70% 

Tanulói kérdőívek 
elégedettségi mutatatói 

Kérdőív,  
kétévente 

Tanulói 
elégedettségvizsgáló 

kérdőív kérdései 
alapján 

70% 

 
 



 

DÓZSA GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS 
TÁNCMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

 
ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI 

                 PROGRAM 
        Gyermek – Szülő – Tanár - Iskola 2009.11.30. Oldal:34/43 

 
 

 34

 Az intézményünk számára a IMIP megadhatja azokat a kereteket, amelyek 

segítségével képesek leszünk eredményesen és hatékonyan működni, de a kereteket az 

elkövetkező években kell konkrét tartalommal megtölteni. A rendszer kialakítása és 

fejlesztése több éves időtartamot jelent.  

 Az intézmény működtetése során a gazdálkodásban, a tanulásszervezésben, az 

oktatás-nevelés területén, emberi erőforrás fejlesztésben, egyéb erőforrások fejlesztésében, 

tervezésben, vezetésben, ellenőrzésben és értékelésben, a folyamatok eredményesebbé 

tételében kívánjuk alkalmazni a minőségfejlesztés eszközrendszerét,  az intézményértékelés 

eredményeit.  

A partnerek visszaérkezett véleménye után helyesbítő intézkedéseket és megelőző 

intézkedéseket kívánunk életbe léptetni. 

5.4. Teljesítményértékelés 
Az iskola vezetőinek, pedagógusainak és nem pedagógus dolgozóinak 

teljesítményértékelését a Teljesítményértékelési Szabályzat tartalmazza. 

Az értékeléskor adható maximális pontszámok: 

- kiemelkedő minősítés három pont; 

- megfelelő minősítés kettő pont; 

- kevéssé megfelelő minősítés egy pont; 

- nem megfelelő minősítés nulla pont; 

A teljesítmény értékelés eredményét a maximális pontszámnak a ténylegesen 

adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kell 

meghatározni: 

-  nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas; 

-  hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas; 

-  harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas; 

-  harminc százalék alatt alkalmatlan minősítést kap a közalkalmazott. 

Ettől eltérően a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy 

minősítési szempont értékelése nem megfelelő. 
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5.5. Teljes körű intézményi önértékelés 
A  teljes körű önértékelést kétévente végezzük, valamint minden lényeges 

működési változáshoz kapcsolódóan kell elvégezni. Részleges önértékelés bármikor 

végezhető. 

 

5.5.1. Az irányított önértékelés területe 
 Az irányított önértékelés területe az iskola partnerközpontú működésének 

teljes vagy részleges elemzése a később leírt módon. Részleges önértékelést 

valamely partner, vagy működési terület értékelése céljából lehet végezni. 

 

 Az önértékelés folyamán be kell tartani a kapcsolódó szabályzatokat, 

elsősorban: 

• Adatvédelmi 

• Adatgyűjtési 

• Iratkezelési szabályzatot. 

 A teljes körű önértékelésben vizsgálandó és értékelendő kulcsterületeink a 

következők: 

 szervezet és vezetés  

 az intézmény stratégiája 

 erőforrások (megszerzése, gazdálkodása, feltételek) 

 folyamatok (szabályozottság, javítás, hatékonyság mérése) 

 partnerek elégedettsége  

 nevelési –oktatási eredmények 

 

 Részleges önértékelés lehetséges egy részterületre vagy a partnerek egy 

részhalmazára kiterjedő. 

 

5.5.2. Az irányított önértékelés módszere 
 Az irányított önértékelés módszere: a felmérések során meghatározott 

partneri igények, elégedettségek és elégedetlenségek, a folyamatszabályzások, az 
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adottságok valamint az iskola működési dokumentumainak összehasonlító 

elemzése. 

 Az irányított önértékelést az iskolai minőség - értékelő csoport és az 

iskolavezetés végzi. Az értékelő csoport vezetőjét és tagjait az iskola tantestülete 

javaslatára az igazgató bízza meg.  

 A csoport tagjai szakterületenként bevonnak további tantestületi tagokat 

(munkaközösség-vezetők) és külső szakértőket. 

 Az önértékelés során az adatokat kérdőívekkel, interjúkkal, irányított 

interjúkkal és az egyéb dokumentumok elemzésével kell összegyűjteni, és 

statisztikai elemzésekkel feldolgozni. 

 Az adatfelvételi kérdőívek adatainak rögzítésekor a lehető legnagyobb 

teljességre kell törekedni, hogy egy későbbi statisztikai elemzés, vagy változtatás 

esetén a lehető legtöbb adat felhasználható legyen. 

 

5.5.3. Egyéb rendelkezések 
 Az önértékelések feldolgozott anyagát (teljes statisztikai állományok, 

szöveges értékelések, jegyzőkönyvek) legalább  5 évig kell megőrizni, 

egyebekben az iratkezelés általános szabályai az irányadók. 

 Az önértékelés elfogadására tantestületi értekezlet jogosult. 

 Az önértékelés eredménye nyilvános, összefoglalása az iskola honlapján is 

elérhető. 

 A legfontosabb partnerek (tanulók, szülők) részére az iskola faliújságján, 

valamint az iskola honlapján keresztül adunk tájékoztatást. 

 A fenntartó részére a teljes anyag megküldendő. 

 A szülők és a tanulók képviselői jogosultak a teljes dokumentációba 

betekinteni. 
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5.6. Panaszkezelés 
Tanulóink panaszaikkal elsősorban osztályfőnökükhöz és szaktanáraikhoz 

fordulhatnak, akik megpróbálják saját hatáskörükben megoldani a problémákat. 

További fórumok, amikhez fordulhatnak: a DÖK illetve az iskola igazgatója. A 

probléma, jellegétől függően, szükség esetén nevelőtestületi értekezleten kerül 

megbeszélésre és a megfelelő munkaközösség kidolgozza az intézkedési tervet. 

A szülők problémáikkal közvetve az osztály SZMK képviselőihez, vagy 

közvetlenül az osztályfőnökökhöz, a szaktanárokhoz illetve az intézmény 

igazgatójához fordulhatnak. A panaszkezelés rendje a diákok panaszkezelési 

rendjével megegyező módon történik. 

A dolgozók panaszaikkal a munkaközösség-vezetőkhöz illetve az intézmény 

vezetőségéhez fordulhatnak. 

Továbbá partnereink felkereshetik az etikai bizottságot. 
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6. ZÁRADÉK 

 
Az Intézményi Minőségirányítási Programot (IMIP) az iskola nevelőtestülete  

a 2009. szeptember 21-ei ülésén, 100 %-os igen szavazattal elfogadta.  

Az Intézményi Minőségirányítási Programot (IMIP) az iskola alkalmazotti 

közössége a 2009. szeptember 21-ei ülésén, 100 %-os igen szavazattal elfogadta.  

Az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) a fenntartó jóváhagyásával, 

válik érvényessé.  

Az SZMK és a diákönkormányzat az IMIP elfogadásakor a jogszabályban 

meghatározott kérdésekben véleményt nyilvánított. Az IMIP-et elfogadásra javasolta 

(nyilatkozat mellékelve). 

Az Intézményi Minőségirányítási Program nyilvános és megtekinthető. 

 

Az IMIP módosításának szabályai: az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) 

módosítását az alkalmazotti közösség legalább egyharmada kezdeményezheti. 

A módosítási kérelmet írásban kell beadni, feltüntetve a módosítandó részt vagy részeket és 

a helyettük javasolt alternatívákat is. 

Az iskolavezetés köteles egy hónapon belül reagálni a módosítandó indítványra és annak 

volumenétől függően saját hatáskörben vagy a teljes alkalmazotti közösség összehívásával 

a szükséges módosításokat megtenni. 

A módosítás elfogadásához 75%-os jelenlét és 50% + 1 igen szavazat szükséges. 

 
A hatályba lépés napja az Intézményi Minőségirányítási Program, 

jóváhagyásának napja. 
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Az Intézményi Minőségirányítási Programot elérhető illetve megtekinthető a 

fenntartónál, az igazgatónál, az iskola könyvtárában, a tanári szobában, és az intézmény 

honlapján. 

 

Amennyiben az IMIP felterjesztésére válasz nem érkezik, a hatálybalépés napja 

a felterjesztéstől számított 31. nap, illetve – ha a felterjesztésről a képviselőtestület 

dönt – a felterjesztést követő 30. nap utáni első képviselőtestületi ülés napja. 

Budapest, 2009. október 4. 

  
 

………………………………… 
         igazgató 

 

Az IMIP-et a fenntartó önkormányzat a ………………/2009. számú,  
2009. ………………………..- n kelt határozatával/intézkedésével jóváhagyta. 
 
 

Budapest, 2009. ……………………..  

  
 
 

………………………………… 
        igazgató 
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7. Mellékletek 
 

7.1. Teljesítményértékelési szabályzat 

7.2. Teljesítményértékelési szabályzat táblázatai 

7.3. Esélyegyenlőségi terv 

7.4. Etikai Kódex 

7.5. Nyilatkozatok 
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