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A Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Minőségirányítási Programjának teljesültségéről szóló értékelése

2010/2011

Bevezető rész
A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével
évenként értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását. Az
értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek
biztosítják, hogy az intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése
folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet
értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A
javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A
fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján
nyilvánosságra kell hozni.

Felhasznált dokumentumok:
 Intézményi Minőségirányítási Program
 Fenntartói elvárások
 Éves Munkaterv
 Intézményi mérések eredményei
 Intézményi értékelő beszámoló

Az Intézményi Minőségirányítási Program a törvényi előírásoknak
megfelelően kiegészült a vezetők és pedagógusok teljesítményértékelési
rendszerével. 2007. január 22-én.
A 2007/2008-as tanév a rendszer kipróbálásának az éve volt.
A fenntartó a 11/2008 (III. 29) OKM rendelet 4. §-a szerint pályázatot
nyújtott be a teljesítménymotivációs alap elnyerésére.

A benyújtott pályázat sikeres volt: a benyújtott pályamunka kiváló
minősítést ért el.
A támogatás kizárólag a Kt. 118. §-ának (10) bekezdésében foglalt kiemelt
munkavégzésért járó, egy alkalomra megállapított kereset-kiegészítésre és
járulékaira fordítható.

A 32/2008.(XI.24) OKM rendelet 8.§ (4) és (5) bekezdése előírja:
A nevelőtestület az intézményi minőségirányítási program a következő
rendelkezéseiről hoz döntést:

 az intézményben vezetői feladatokat ellátók és a pedagógus –
munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjai,
valamint az értékelés rendje,

 A teljes körű intézményi önértékelés periódusa, módszerei.
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Az intézményi minőségirányítási programot a nevelőtestület által történő
elfogadását követően terjesztheti a közoktatási intézmény vezetője az
alkalmazotti értekezlet elé.

A Kjt. módosított 40. §-a előírja a minősítés kötelező eseteit, lehetséges
eredményeit. A közoktatás területén a minősítést kiváltja a
teljesítményértékelés, de csak akkor, ha az eredményét megfeleltetik a Kjt.
szerinti minősítéssel a Kjt. vhr. 8. §-a alapján.

A fentiek alapján, és az előző évi tapasztalatok alapján 2009-ben felülvizsgáltuk
a Minőségirányítási Programot, a szükséges módosításokat elvégeztük. A
teljesítményértékelés rendszerét a Kjt.-ben meghatározott minősítési
szempontokhoz igazítottuk.
A pedagógusok teljesítményértékelését elvégeztük. Az eredményeket
dokumentáltuk.
A minősítés eredményként a 2008/2009-es tanévben14 pedagógus kiválóan
alkalmas, 1 pedagógus alkalmas minősítést ért el.
Az értékelési rendszer ösztönző hatásának eredményeként a
2009/2010-es tanévben mind a 15 pedagógus kiválóan alkalmas minősítést ért
el.
A teljesítményértékelést kiterjesztettük az intézmény minden dolgozójára
(iskolatitkár, gazdasági vezető, gazdasági munkatársak, stb.)
A 2010/2011-es tanévben szintén kiváló minősítést ért el a nevelőtestület
minden tagja és dolgozója.

A pedagógus értékelési rendszerünk kidolgozásakor figyelmet fordítottunk a
hozzáadott pedagógiai érték jelentőségére, háromszoros szorzóval láttuk el a
hátrányos helyzetű a családi index és az egyéni képességek alapján az átlagtól
elmaradott gyerekek eredményességi mutatóit.

A pályázati anyag gyakorlati megvalósulását, a teljesítményértékelés
dokumentációit 2009-ben külső szakemberek ellenőrizték és példaértékűnek
tartották.
2009/10-es tanévben is benyújtottuk a pályázatunkat. Sajnos a támogatási keret
jelentős mértékben csökkent, amely kevésbé motiváló tényező.
2010/2011-es évben már csak két fő jutalmazására volt lehetőség, a pályázati
kiírás szerint a keretből az igazgató és egy fő részesülhetett támogatásban.
Intézményünkben Demarcsek Györgyné igazgató és Kácsor-Ignácz Gabriella
igazgatóhelyettes részesült támogatásban.

A minőségirányítási csoport éves munkaterv alapján végezte munkáját,
mely során arra törekedett, hogy az IMIP-ben meghatározott folyamataink
szabályozásával problémamentessé váljon működésünk, hogy nőjön
"partnereink" elégedettsége.
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Iskolánk minőségpolitikájának értékelése

Mind a vezetők, mind a dolgozók elkötelezettek a működtetésben.

A munkaköri leírásokban és az egyéni feladatvállalásokban szabályozottak a
felelősségek és a hatáskörök. A munkaköri leírások és igazgatói utasítások
felülvizsgálata folyamatos.
2010. februárjától a nyertes pályázatainknak megfelelően történt a munkaköri
leírások módosítása.
A munkaköri leírásokban nagy hangsúlyt kapott az intézményi tehetséggondozás
feladatainak ellátása, a pályázati projektek megvalósítása, a munkacsoportok
feladatvállalása szerint.

Minőségpolitikai nyilatkozatunk felülvizsgálatra nem szorul. A nevelőtestület
tagjai azonosulnak a célokkal és elvárásokkal.

A minőségirányításban elvárandó folyamatok folyamatos értékelését szem előtt
tartva, arra törekszik kollektívánk, hogy hosszú távon szolgálja az intézmény
fejlődését, közvetlen partnereink elégedettségét.

A fenntartó által iskolánkat érintő minőségi célok, és azok teljesülése

A fenntartó minőségpolitikája fontosnak tartja intézményünk folyamatos
fejlesztését, az optimális feltételek megteremtését, a hatékony, innovatív
működtetést.
Elvárja tőlünk a jogszerű, törvényes, takarékos, hatékony működést. Garantálja
a gyermekek fejlődését folyamatosan segítő nevelést.

A fenntartó elvárásai továbbá:

 A közoktatási szolgáltatást nyújtó művészetoktatási intézmény

jogszerűen, törvényszerűen, költségorientáltan, hatékonyan,

eredményesen működjön; működésében erősödjön a tervezés szerepe.

 A közoktatási szolgáltatást nyújtó intézmény garantálja a minőségi – a

tanulók fejlődését folyamatosan segítő – nevelést, oktatást;
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 A közoktatási rendszer rugalmasan tudjon alkalmazkodni a felmerülő

változásokhoz, erősödjön az iskolakultúra közvetítő szerepe,

megtartva a sokszínűségét; egyéni arculatát.

 Az intézményben stabil – innovatív nevelő-oktató nevelőtestület

működjön.

 A nevelő-oktató munka során valósuljon meg az értékközvetítés, a

Nevelési Programban meghatározott kulcskompetencia fejlesztés.

 A közoktatási szolgáltatást nyújtó intézmény nyújtson segítséget a

szülőknek és a tanulóknak a tájékozódásban, hogy az oktatás milyen

időtávon, milyen szolgáltatásokkal és milyen minőségben biztosított;

 A „hozzáadott pedagógiai értékek” mérhetők, értékelhetők,

regisztrálhatók (jóváhagyott pedagógiai program alapján) legyenek;

 Minőségelvű, partnerközpontú működés legyen a jellemző, melynek

alapja az intézmények minőségirányítási rendszere;

 Az intézmény működtessen hátránykompenzációs és tehetséggondozó

programot, biztosítsa a program személyi feltételeit.

 Az intézmény magasan képzett szaktanárok által magas színvonalú
eredményes képzést biztosítson.

 A tanulók minél több évfolyamot végezzenek el, jussanak el az alapfokú
művészeti vizsgáig, ill. tanuljanak tovább a továbbképző osztályaiban is.

 Iskolánk a településünkön kialakult (főképpen táncművészeti) művészeti
oktatási rendszer alapja legyen

 Minél több diák éljen a szakirányú továbbtanulás lehetőségével.

 Minél több tanuló folytassa a művészeti munkát az alapfokú művészeti
iskolai képzés befejezése után művészeti együttesekben, alkotó
közösségekben.

 Mind több osztály, illetve tanuló vegyen részt az országos szakirányú
tanulmányi versenyeken.

A fenti célok megvalósulása 2010/2011-es tanévben
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Az intézményi működés külső szakmai vizsgálata, az alapfokú művészetoktatási
intézmények minősítési eljárása, amelynek eredményeként iskolánk elnyerte a
Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címet.
Az intézmény fennállásának 10. évfordulója alkalmából Miniszteri Elismerő
Oklevélben részesült.

A szakos ellátottság megvalósulásán túl kiemelkedő a pedagógusok művészeti
és alkotó tevékenysége, valamint szakértői, szaktanácsadói tevékenysége.

A nevelő-oktató tevékenység során alkalmazzuk az „új” tanulásszervezési és
alternatív pedagógiai módszereket, a differenciálást, a kompetenciafejlesztéssel
együtt járó egyénre szabott értékelést.

Minden tanulók számára egyformán biztosított a magas szintű szakmai képzés, a
tehetséggondozó programban való részvétel, valamint a szakmai munkához
szükséges eszközök, felszerelések biztosítása.
A hátránykompenzációs programban meghatározott programok teljesültek, a
hátrányos helyzetű tanulók táboroztatási támogatása, színházi programok és
múzeumlátogatások szintén megvalósultak.

A Közoktatási Megállapodás 2006 című pályázat megvalósulását az Oktatási
Hivatal ellenőrizte. Az ellenőrzés két részből állt:

 a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
pályázatban szereplő létszámának, és nyilvántartásának ellenőrzése,
valamint az intézmény szabályzatainak ellenőrzése,

 pénzügyi ellenőrzés, pénzügyi szabályzatok.

Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készült. Az ellenőrzés mindkét témakörben
jogszerű működést állapított meg.
A normatíva igénylés jogosságát, a tanulói létszámot a felhasznált normatíva
elszámolást független könyvvizsgáló ellenőrizte, és rendben találta. Erről
írásbeli jelentés készült.
A Közoktatási Megállapodás 2006 pályázat 2011.december 31-én lejár,
amelynek meghosszabbítását írásban kezdeményeztük.

Intézményünk 2002-től a Magyar Táncművészeti Főiskola együttműködő
partnere.
Ezt az együttműködést új formába öntöttük, 2009-ben pályázat formájában
elnyertük a Magyar Táncművészeti Főiskola Partnerintézménye és
Gyakorlóhelye címet.
Iskolánkban hospitálási és tanítási gyakorlatot végeznek a Magyar
Táncművészeti Főiskola hallgatói, pedagógusaink mentori feladatokat látnak el.
Többen képzőként is dolgoznak a főiskolán.
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Az innováció érdekében 2009-ben létrejött a Vásárhelyi Tehetségpont
Régiós Tehetségdiagnosztikai Központ, amely 2011. február 5-én a Nemzeti
tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja címet nyerte el.

2011. április 6-án megalakult a TÉT Regionális Művészeti Szakmai
Munkaközösség, 2011.én megalakult a TÉT Tehetség Érték Társadalmi
Megújulás Regionális Művészeti Tehetségsegítő Tanács.

Célkitűzésünk: megtartani a régit és tovább fejleszteni, új programokkal
gazdagítani az intézmény arculatát.

Hagyományteremtő céllal, első alkalommal 2009-ben rendeztük meg az Krutilla
József Országos Akvarellfestő Versenyt. A verseny kétfordulós volt, az első
fordulóban pályamunkával neveztek a tanulók, a második a helyszínen
előkészített beállítások alapján történt.
2011-ben sikerült második alkalommal is megrendezni az országos hatókörű
versenyt, amelyre az ország különböző részéről érkeztek résztvevők. A Vécsey-
Kamara Néptánc és Népdaléneklési Verseny már évtizedes hagyományokkal
rendelkezik.

A régi jól bevált rendezvények, szakmai programok mellett új szakmai
programokkal gazdagodott az iskola arculata:

 Moderntánc Műhelyek Találkozója
 Grafika Verseny
 Vers-lábakon projekt
 Tűzzománc-és kerámia verseny
 Art-Óra projekt

A küldetésnyilatkozat teljesítése

Névadónk munkásságának eszmeisége, nevelőtestületünk elhivatottsága,
élethivatása jelentősen meghatározza küldetésünket. A mindennapi nevelő-
oktató munka során, valamint a szakmai munka tervezésekor szem előtt tartjuk a
tiszta forrásból merítést. Nevelésünk középpontjában a személyiség sokoldalú
fejlesztése, a kulcskompetenciák fejlesztése, a pályára irányítás és a hátrányos
helyzetű gyermekkel való foglalkozás, valamint a művészetpedagógiai
módszerekkel történő fejlesztés áll. A küldetésnyilatkozatunk szerinti munka
folyamatosan áthatja tevékenységünket, megvalósulása folyamatos feladat.
Feladatunknak tekintjük, hogy Vásárhelyi László életútja és munkássága előtt
lehetőség szerint minden iskolai rendezvényen tisztelegjünk. A Vásárhelyi-
szignál, egy-egy idézet elhangzása, az új belépő gyerekeknek tartott előadás
Laci bácsi életéről is ezt a célt szolgálja.
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Tehetségpontként több alkalmunk volt országos konferenciákon is
bemutatni a tehetségpont működését. Minden alkalommal elhangzott
néhány gondolat Vásárhelyi László munkásságáról is.

A vezetés elkötelezettségének, felelősségének mérhető eredményei,
feladatainak végrehajtása

Törvényes működés: a dokumentációinkat határidőre átvizsgáltuk, az
előírások változásait követtük, ennek szellemében aktualizáltuk: az IMIP-et.
Az intézményi dokumentumok legitimációját megvizsgáltuk. Jóváhagyás előtt a
véleményezési és egyetértési jogokat az iskolavezetés biztosította.

Feladat ellátási tervet készítettünk személyre szóló feladat meghatározással.
Elkészült az előző évi terv alapján a pedagógus dosszié, amely egy évre előre
tartalmazza a legfontosabb feladatokat, a tanév rendjét, a munkaterv ütemtervét,
a teljesítményértékeléssel kapcsolatos dokumentumokat, minden olyan
dokumentumot, amely a működés során a pedagógus feladataihoz kapcsolódik.

Felülvizsgáltuk az Adatvédelmi Szabályzatot. Az Esélyegyenlőséi Szabályzat
aktualizálására a nyári szünetben kerül sor.

Vezetői ellenőrzés és értékelés:
A teljesítményértékelési rendszer működtetése új szemléletet eredményezett az
óralátogatásokkal kapcsolatosan. Átdolgoztuk az óralátogatás
szempontrendszerét, kiegészítettük a minősítési szempontok közül azokkal,
amelyek nem voltak teljes körűen jelen az óralátogatási szempontsorban.

Az óralátogatások mellett az iskolavezetés tagjai projekteket látogattak meg,
évközi és év végi bemutató előadásokat és kiállításokat tekintettek meg.

Az ellenőrzés kiterjedt az órakezdés pontosságára, a megfelelő eszköz és
felszerelés meglétére is.

A tanmenetek leadásának határidejét többnyire mindenki betartotta, a tartalmai
megfelelést a munkaközösség vezetők, tanszakvezetők és az iskolavezetés tagjai
ellenőrizték és engedélyezték.

Emberi erőforrás fejlesztés:
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Továbbképzési tervünk érvényes 2013. augusztus 31-ig. A 2010/2011 es tanévre
vonatkozó Beiskolázási Terv a törvényi előírásoknak megfelelően március 15-ig
elkészült. Figyelembe vettük a tehetséggondozás területén szükséges
továbbképzések betervezését (5 fő) további 1 fő tehetségfejlesztési szakértő
szakot végzi a Debreceni Egyetemen.
Többen szereztek mesterképzésen egyetemi diplomát.
A kötelező hétévenkénti továbbképzések megvalósultak.
A művészeti igazgatóhelyettes közoktatási vezetői végzettséget szerzett.
Két fő mentor tanári végzettséget szerzett és jelenleg végzik a mesterképzést is.

Iskolánkból 12 fő vett részt (és 3 külső jelentkező) a fenntartó által
akkreditáltatott szakmai módszertani továbbképzésen.
A 120 órás továbbképzés címe:
Szakmai-módszertani eljárások, tanulásszervezési technikák és
hátránykompenzációs programok alkalmazása az alapfokú művészetoktatás
néptánc tanszakán
Engedélyszám: OKM-3/53/2008

A továbbképzés komplexitása és tematikája révén hiányt pótol: az alapfokú
művészetoktatás rendszerére épül, amely kiegészül új szakmai és módszertani
fejlesztések, valamint új tanulást-tanítást segítő oktatási segédanyag
megismertetésével, továbbá a reformpedagógiai és hátránykompenzációs
módszerek alkalmazási lehetőségeivel is.
A témakörök interaktív egyéni, kis-és nagycsoportos feldolgozása, egyéni és
kollektív ismeretszerzés dominanciája érvényesül, nagy szerepet kap a kollektív
alkotási folyamat, a produktum létrehozása, a közös élmény megélése.

A továbbképzés jelentős szemléletmód váltást eredményezett. Az alternatív
pedagógiai módszerek közül a projektpedagógiai és a drámapedagógia játszik
jelentős szerepet az iskolánkban.
A horizontális tanulásszervezés iskolán belül és kívül egyaránt jól működik.
Átadjuk egymásnak és másoknak is jó gyakorlatainkat, tapasztalatainkat.
A nevelőtestületben a munkaközösségeken belül valósul meg, iskolán kívül
pedig a szakmai szervezetek által (A Magyar Művészetoktatásért Országos
Szakmai Szervezet) valamint a Magyar Géniusz Projekt által nyilvánosságra
hozott jó gyakorlatokon keresztül, továbbá a tehetségpont hálózatán keresztül.

Konferenciákon, szakmai fórumokon több alkalommal is lehetőség nyílt a
tehetségpontunk munkáját bemutatni.
A legjelentősebbek voltak az Oktatásért Közalapítvány által szervezett
konferencia Workshop-ján három jó gyakorlat bemutatására is sor került.
A Művészetekkel a Tehetségekért konferencián és az Első Európai

Tehetségnapon a tehetségpont vezetője kapott felkérést a Vásárhelyi
tehetségpont tevékenységének bemutatására.
A tehetségpont vezető meghívást kapott a Művészeti Tagozat vezetőségébe.



10

Takarékos gazdálkodás: A 2010/2011-es évi költségvetést a fenntartó
jóváhagyta.
A normatív igénylés jogosságát az iskolavezetés ellenőrizte:

 Szülői nyilatkozatok

 Iskolalátogatási igazolások

 Két tanszakos tanulók

 Tartózkodási engedélyek
A hátrányos helyzetű tanulók számára a térítési díj mentesség biztosított volt.
A térítési-és tandíj fizetési szabályzat szerint további kedvezményeket biztosított
fenntartói hatáskörben az intézmény.
A kedvezményekhez szükséges dokumentumokat az iskolavezetés megvizsgálta,
amelyet továbbított a fenntartó felé. A kérelmek elbírálásban a pedagógusok
aktívan közreműködtek.
A térítési díjak, tandíjak befizetése az idén eredményesebb volt. A befizetési
határidő betartása javult, de még sok a feladatunk ezen a területen. A
fizetési felszólításokat kiküldtük.
Az intézménynek köztartozása nincs.
A szükséges előírt eszközfejlesztések megvalósultak, illetve a fejlesztés
folyamatosan, megvalósul.
Az iskola működtetéséhez elengedhetetlen a 18/2010. (IV.7.) OKM rendelete az
alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes
szabályairól című pályázat sikeressége.

Pályázati tevékenységek:

Az Oktatásért Közalapítvány által kiírt nyertes pályázatok a 2010/2011-es
tanévben:

 „ROMA-ART” Személyiségfejlesztő Tehetséggondozó Műhely és
Képzőművészeti Tábor

 „TÉT”- Tehetség Érték Tánc- Roma Tehetséggondozó Műhely és
Tánctábor

 Képzőművészeti Tehetségműhely VLAMI

 „Apraja- Nagyja” Tehetséggondozó Műhely

 A tehetségsegítés partneri hálózatának fejlesztése az Észak-alföldi
Régióban
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A 2009/2010-es tanévben induló pályázataink a 2010/2011-es tanévben
folytatódtak illetve befejeződtek:

 „ Lépték az Érték” Művészeti Tehetséggondozó Projekt TÁMOP. 3.4.3

 Vásárhelyi Tehetségpont Régiós Tehetségdiagnosztikai Központ
TÁMOP 3.4.4
Tovább folytatódik a Pedagógusképzés a Vásárhelyi László
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben TÁMOP 3.1.5

2011 márciusában indult a Személyiségfejlesztő Interaktív Művészeti
Projekt TÁMOP 3.2.11. amely tovább folytatódik a következő tanévben.
A kiemelkedő pályázati teljesítmény a jó csapatmunkának, a kreatív
ötleteknek köszönhető, a szakmai munka színvonalának, a jó pályázati
anyag megírásának köszönhető.

Tervezett pályázatok a következő tanévben: (amennyiben megjelenik)
 referencia intézmények
 kompetencia alapú oktatás

A pedagógiai munka megvalósítása: a Pedagógiai Program Helyi Tantervének
előírásai szerint történik, az egyéni tervek, tanmenetek alapján.

A nevelőtestület felülvizsgálata a Pedagógiai Program Nevelési Programját és
elvégezte a szükséges módosításokat.
A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított, az alapfokú
művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és
kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet alapján a Pedagógiai
Program Helyi tantervét az igazgató elkészítette a legitimációs eljárást és külső
szakértői értékelést követően a fenntartói jóváhagyás megtörtént. A jogszabályi
változások miatt, valamint új telephely engedélye miatt az Alapító Okirat
módosítása is szükséges volt. A működési engedély rendelkezésre áll.

A pedagógiai célkitűzések az óralátogatások tapasztalatai, a
versenyeredmények, valamint a továbbtanulási mutatók alapján megvalósultak.

Intézményünkből több pedagógus is részt vesz országos szakmai
fejlesztésekben, a tantervfejlesztés feladatiban. A táncművészeti ág
tanszakainak tantervi átdolgozását korszerűsítését Demarcsek Györgyné
irányította.

VERSENYEK, EREDMÉNYEK
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A versenyeredmények szintén fontos szerepet játsszanak az iskola
megítélésében:
Az idén is sok helyi, megyei, regionális és országos fesztiválon, versenyen
szerepeltünk sikeresen. Az igazgatói beszámoló melléklete a részletes
eredmény lista.

A pedagógiai munka megvalósulásának további megnyilvánulása az
alapfokú művészeti és záróvizsgára való jelentkezés, a vizsga megrendezése
és lebonyolítása.
A Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben néptánc
festészet és színjáték tanszakon jelentkeztek a tanulók az alapfokú
művészeti vizsgára.
A vizsgákat a Helyi Tanterven rögzített, a törvényi előírásoknak és a helyi
szabályoknak megfelelő módon szervezte és rendezte az intézmény.
A vizsgára jelentkezett tanulók teljesítették a vizsga követelményét.

Az intézmény mérés-értékelési rendszere:
Az elégedettségi méréseket feldolgoztuk. A véleményeket figyelembe véve
készült a munkaterv.

Összegzés

Intézményünkre hagyományosan jellemző a minőségre törekvés.

A pedagógus teljesítményrendszer szempontjainak átdolgozása után a
pedagógus minősítés alapja a teljesítményértékelés lett. A minősítési
eredmények alátámasztották az intézmény humán erőforrásának a jelentőségét,
szakmai felkészültségét és elhivatottságát.
Az intézmény arculat fokozatosan gazdagodik, színesedik.
Új és sikeres kezdeményezés volt 2009-ben a Fehér Liliomszál Krea-Team
Művészeti Projekt, 2010-11-ben pedig az Art- Óra Projekt.

Továbbra is támpontot jelentenek a jövőre nézve Küldetésnyilatkozatunkban
megfogalmazott értékeink, pedagógiai hitvallásunk. Minden dolgozónk
elkötelezett abban, hogy a Küldetésnyilatkozatban és a minőségpolitikai
nyilatkozatban megfogalmazott szakmai célkitűzések valóra váljanak.
A fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a jövőben fontos feladatunk a
további lehetőségek felkutatása az eddig megállapított célok és irányok mentén.
Bízunk abban, hogy az intézményünket is érintő, a költségvetésre kedvezőtlen
hatású változások ellenére, munkánk során meg tudjuk őrizni értékeinket,
szolgáltatásaink színvonalát, partnereink, legfőképpen a gyermekek érdekében.
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Javaslat, intézkedési terv

Erősségek:

 Magas színvonalú nevelő-oktató tevékenység
 Elhivatott, felkészült, szakemberekből álló nevelőtestület
 Jó klíma
 Az egyéni karriercélok és az intézményi célok összhangja
 Eredményesség: versenyek, továbbtanulás
 Elkötelezettség a minőségi művészeti nevelés mellett
 Felelősségteljes vezetés, tudatos tervszerű irányítás
 Tehetséggondozás, hátránykompenzáció
 Sikeres pályázati tevékenység
 Munkabírás, lendület
 Csapatmunka
 Kreativitás
 Vállalkozó kedv, nyitott és befogadó attitűd

Fejlesztendő területek:

 Adminisztrációs tevékenység
 Információáramlás gyorsítása, határidők betartása
 PR tevékenység, média szereplés, honlap fejlesztés
 Hatékonyabb munkaszervezés, kapacitás kihasználás
 Gazdasági erőforrások felkutatása, az iskola bevételeinek növelése
 Gazdaságosabb működtetés: órarend kialakításánál a szakmai szempontok

mellett jelentősebb szerepe legyen a gazdasági szempontoknak.
 Hálózati rendszer további fejlesztése
 Mérés-értékelési szakember beiskolázása
 Kompetencia- tanmenetek készítése
 Összevont osztályokra vonatkozó tervezések, tanmenetek készítése

Tervezett intézkedések:
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 A pedagógus értékelési rendszer folyamatos működtetése.
 Munkaértekezletek számának növelése a létszámjelentések előtt.
 Az önellenőrzés igényének kialakítása a hatékony munkavégzés

elősegítése érdekében.
 Az önértékelés rendszerének egyszerűsítése
 A partnerségi kérdőívek tartalmi módosítása
 Az egyéni feladatellátási terv további működtetése
 Bővíteni a szakmai bemutatkozási lehetőségeket.
 Horizontális együttműködések bővítése, fejlesztése
 Tehetséges tanulók nyilvántartása
 Tehetségpont működéséhez gazdasági szereplők bevonása
 További fejlesztések: referencia intézmény feltételrendszerének

kialakítása
 Mérés-értékelési rendszerek kidolgozása
 Beiskolázások tehetségfejlesztési szakértő és mérés értékelés irányában
 Kutatási program dokumentumainak elkészítése
 Tehetséggondozó programok indítása
 Újabb iskolai szintű projektek indítása
 Pályázati tevékenységek folytatása

Nyíregyháza, 2011. 06. 11.
Demarcsek Györgyné

Igazgató

Nyilatkozat

A Nevelőtestület képviseletében nyilatkozom arról, hogy a jelen értékelést a
Nevelőtestület elfogadta.
Nyíregyháza, 2011. 06.11.

…………………
hitelesítő pedagógus

Nyilatkozat

A Szülői szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a jelen értékelést a
Szülő szervezet elfogadta.
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Nyíregyháza, 2011. 06.11.

…………………………….
SZMK elnök

Nyilatkozat

A DÖK képviseletében nyilatkozom arról, hogy a jelen értékelést a DÖK
szervezet elfogadta.
Nyíregyháza, 2011. 06. 11.

…………………………….
DÖK elnök
Nyilatkozat

Fenntartói jogkörömnél fogva a minőségirányítási program végrehajtásának
értékelését a 2010/201-es tanévre vonatkozóan elfogadom, a javaslattal
egyetértek.
Nyíregyháza, 2011. 06-11.

…………………………………
Botoló Nonprofit KFT ügyvezetője

Fenntartó


