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REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV 

A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN 
 

„A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni 

 gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.” 

 

(Albert Einstein) 
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I. A REFERENCIAINTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA 

A KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ REFERENCIAINTÉZMÉNY  

DEFINÍCIÓJA  

A REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK ALAPFELTÉTELEI  

 Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pe-

dagógiai módszereket alkalmaz.  

 Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmai-

nak és módszereinek alkalmazása. 

 Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi: a szülőkkel, a civil szervezetek-

kel, és a helyi társadalommal kiépített partnerkapcsolatai erősek. Vezetése és tan-

testülete egyaránt elkötelezett a referencia-intézménnyé válás folyamatában, a 

szolgáltatás feladataiban. 

 Folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési rendszert működtet, vállalja a külső ér-

tékelésben való konstruktív részvételt. 

 Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik 

 Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a team-munka és a peda-

gógusok közötti aktív együttműködés. 

 Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai programjában foglaltak szerint al-

kalmazza 

 A fenntartó biztosítja és támogatja a referencia-intézményi működés lehetőségét. 

 Az intézmény az általa megjelölt referencia-területen minimum két éves gyakorlat-

tal rendelkezik 

 Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, a mentorálás, a hospitálás lehetőségeinek 

biztosítását, valamint a partnerintézmény fejlesztési folyamatának igény szerinti 

támogatását. 

Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, 

gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt 

szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény. 
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A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA REFERENCIATERÜLETEI 

 Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító 

intézmény, referenciahely. 

 Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény, referenciahely /”tehetségpont”. 

 Új típusú felsőoktatási gyakorlóhelyi, partnerintézmény. 

A REFERENCIA TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSA ÉS MEGOSZLÁSA A  SZÉKHELYRE ÉS 

TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓAN  

NYÍREGYHÁZA, HONVÉD u. 41. 

TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0470 

TISZAVASVÁRI, IFJÚSÁG u. 8. 

TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0458 

 Művészeti nevelés műveltségterüle-

ten kompetencia alapú programot 

valósít meg 

 Művészeti nevelés műveltségterüle-

ten kompetencia alapú programot 

valósít meg 

 Tehetséggondozó programmal dol-

gozó intézmény/tehetségpont 

 Tehetséggondozó programmal dol-

gozó intézmény/tehetségpont 

 Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, 

partnerintézmény, mely a moderni-

záció területein szervezeti kultúrája 

és módszertana szempontjából min-

taközvetítő 
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II. FELKÉSZÜLÉS A REFERENCIAINTÉZMÉNYI SZEREPRE 

2012-2013 

A REFERENCIAINTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIDOLGOZÁSÁNAK, BEVEZETÉSÉNEK  

STRATÉGIAI CÉLJAI  

 védettség kialakítása, olyan iskolai fejlesztés megvalósítása, amely által iskolánk 

szakmai és módszertani felkészültsége, szolgáltató jellege miatt hosszú távon szá-

molhat az oktatásirányítás támogatásával 

 intézményi szintű innováció megvalósítása, amely hosszú távon elősegíti a tanulók 

megtartását, elégedettségét, motiválja a pedagógusokat az új oktatási stratégiák al-

kalmazására 

 arculati sokszínűség növelése, amely vonzó és gazdag kínálatot nyújt az iskolahaszná-

lók számára 

 szolgáltató jelleg növelése, amely elősegíti kapcsolati háló széleskörű kiépítését, szé-

lesebb körben teszi ismertté tevékenységeinket, szakmai sikereinket 

 a pedagógusok folyamatos képzésének elősegítése, amely a folyamatos fejlesztést, a 

változásokra történő gyors és szakszerű reagálást segíti elő 

 az előminősítést és a szakmai felkészülést követően a minősítő oklevél megszerzése, 

amely a referencia- intézményi cím viselésére jogosít fel. 

 a pedagógusok egyéni szakmai portfóliójának elkészítését ösztönző rendszer beveze-

tése 

OPERATÍV CÉLJAINK  

 A referencia-intézményi működés szervezeti kereteinek kialakítása, az új típusú szol-

gáltató intézmények szervezeti megoldásainak kialakítása, a szolgáltatói szerep ellá-

tása. 

 A referencia-intézményi tevékenységeket irányító és ellátó team kialakítása 

 Működési rend kidolgozása (hányszor, milyen rendben, milyen erőforrások biztosítá-

sával, felelősségi körök kialakításával fogadja az intézmény a partnereit) 

 a horizontális tanulás vezetői támogatása 

 hálózati működés feladatainak megvalósítása 
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 Rendszeres szakmai nevelőtestületi műhelyek forgatókönyvének kidolgozása 

 Eljárásrend kidolgozása az intézmény "Jó gyakorlatainak” átadására 

 Értékelő lapok fejlesztések kialakítása, ill. ezek visszacsatolási eljárásrendjének kidol-

gozása 

 Az új típusú gyakorlóhely funkció működési rendjének kidolgozása 

CÉLJAINK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN FELADATAINK 

 Munkacsoportok kialakítása, a képzésben részt vevők felkérése, megbízása a szék-

helyen és a tagintézményben. 

 Intézményi innováció dokumentumainak kidolgozása 

 a TÁMOP pályázat előírásai alapján készített intézményi fejlesztési terv készítése 

 intézményi portfólió készítése 

 jó gyakorlatok portfóliójának elkészítése 

Képzések megvalósítása, igazolások, tanúsítványok megszerzése 

Az iskolánkból 12 fő összesen 25 képzésen vett részt. 

 Nyíregyháza, Honvéd u. 41: 6 fő 13 képzést valósított meg 

 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8: 6 fő 12 képzést valósított meg 

Kötelező képzések 

 A referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési fel-

tételrendszer kialakítása. (15 órás) 

 A referencia helyi mentorpedagógusok felkészítése. (30 órása) 

 Hálózati együttműködések és kapcsolatok. (15 órás) 

 PR –tevékenységek és célirányos kommunikáció. (15 órás) 

 Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására (8 

órás)
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Választható képzések 

 Vezetők felkészítése a referencia intézményi innovációk menedzselésére (30 órás, 

akkreditációs száma: 100 004/332/2011) 

 A gyakorlatvezető mentor-pedagógusok felkészítése (60 óra) akkreditációs száma: 

100 004/297/2011. 

A vezetők elkötelezettségének kialakítása és felkészülése a referencia-intézményi felada-

tok irányítására 

 változásmenedzselés 

 az új feladatokból adódó tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatok 

 a szolgáltatási kínálat kialakítása és ennek megfelelő szervezeti felépítés kialakítá-

sa 

 a megvalósítók motiválása 

 PR és marketing tevékenység 

 fenntarthatóság tervezés 

Elkötelezettség kialakítása a nevelőtestületben 

 a nevelőtestület tájékoztatása 

 a nevelőtestület tagjainak bevonása 

 szakmai tanácsadás nevelőtestületi körben történő megvalósítása 

 jó gyakorlatok megírásához egyéni segítségnyújtás 

Tudásmegosztás megvalósítása a nevelőtestületben 

 A referenciaintézményi szerepkörre történő felkészülés továbbképzési anyagának 

és ismereteinek megosztása a nevelőtestület tagjaival. Célunk, hogy minden peda-

gógus legyen megfelelően felkészült és motivált a szolgáltatói feladatok ellátására. 
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Az intézményi dokumentumok módosítása kiterjed a következő dokumentumokra 

 Alapító okirat 

 Pedagógiai program 

 SZMSZ 

 Továbbképzési Program 

 Munkaköri leírás 

 Éves Munkaterv 

Jó gyakorlatok kínálatának összeállítása, folyamatos fejlesztése 

Az Educatio honlapjára feltöltött jó gyakorlatokon kívül folyamatosan bővítjük kínálatunkat. 

Igyekszünk olyan általános nevelési-oktatási problémákra reagáló, segítséget nyújtó progra-

mokat kínálni, amely nem csak az alapfokú művészeti iskolákban hasznosulhat, hanem széle-

sebb körben is. 

A jó gyakorlataink anyagát a folyamatos bővítés és fejlesztés miatt külön dokumentumként 

kezeljük. Kétféle formában elektronikus és nyomtatott formájában állnak rendelkezésre a jó 

gyakorlat dokumentumai.  Az elektronikus forma segíti az átvételt és a továbbfejlesztést. A jó 

gyakorlat nyomtatott anyagát a Helyi tanterv mellékleteként kezeljük. A folyamatos fejlesz-

tés miatt indokolt a dossziés tárolás megvalósítása. A jó gyakorlatok beépültek az iskola pe-

dagógiai gyakorlatába.  

A jó gyakorlatok továbbfejlesztése, beépítése a pedagógiai gyakorlatba 

Az iskola jó gyakorlatait a Helyi Tanterv mellékleteként önálló dokumentumként kezeljük.  A 

jó gyakorlatok gyűjteménye tartalmazza az iskola jó gyakorlatainak dokumentumait. A jó 

gyakorlattok portfólióit az iskola honlapján nyilvánosságra hozzuk.  A jó gyakorlatok jelen 

vannak az iskola életében, általában tovább fejlesztett formában, hiszen a tapasztalatok be-

építése újabb fejlesztést eredményez. A csoportok életében megjelenő jó gyakorlatokat a 

tanmenetek tartalmazzák. Az iskolai szintű projektekről szakmai anyagok, forgatókönyv, 

prospektus, szórólap készül. A jó gyakorlatok átadása belső tudásmegosztás és külső átadás 

formájában valósul meg. 
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A belső tudásmegosztás alapja a tudástár, amelyet kérdőíves felmérés alapján készítettünk 

el. Ugyanakkor felmértük a tudás átvételi igényeket is. Az eredmény azt mutatta, hogy neve-

lőtestületünk sokféle területen nyitott a képzésekre, a szakmai ismeretek átvételére. 

Jó gyakorlatok átvétele 

Jó gyakorlatokat nem csak átadunk, hanem át is veszünk.  Az átvett jó gyakorlatok minden 

pedagógus számára hozzáférhető. A jó gyakorlatok továbbfejlesztése, új jó gyakorlatok lét-

rehozása folyamatosan megvalósul az iskolákban.  A jó gyakorlatok átadásának eljárásrend-

jét az SZMSZ tartalmazza. 

Iskolánk pályázati forrásból több jó gyakorlatot is vásárolt. A jó gyakorlatok szakmai doku-

mentuma megtalálható a dokumentum gyűjteményben és elektronikus formában megkapja 

minden pedagógus. A jó gyakorlatok beépülése megtalálható a tanmenetekben.  Egyes jó 

gyakorlat továbbfejlesztéséről szakmai dokumentum készülhet. A jó gyakorlatok átvétele 

tovább gazdagítja, színesíti módszertani felkészültségünket, új lendületet ad a pedagógusok 

számára és sok- sok élményt a tanulók számára. 

A gyakorlóhely funkció rendszerének, dokumentumainak és eljárásrendjének kidolgozása 

Iskolánk együttműködési megállapodás keretében 2002 óta gyakorlóhely, 2010 óta pedig 

pályázati formában nyerte el a Magyar Táncművészeti Főiskola Partnerintézménye és Gya-

korlóhelye címet. Az eljárásrendet az SZMSZ tartalmazza. 

Mentorok felkészítésével kapcsolatos feladataink 

A tanárjelöltek és kezdő tanárokat támogató, segítő mentor szerepre való felkészülés ténye-

zői: 

 gyakorlóhelyi mentorálás folyamatának megismerése 

 a gyakorlóhelyi mentor szerep jellemzőinek megismerése 

 a mentorálás módszertanának megismerése 

 a mentori feladatokhoz szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése 

 a jogszabályi háttér megismerése 
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Értékelési eljárások kidolgozása 

 Jó gyakorlatok megvalósításával kapcsolatos feladatok 

 elégedettségi kérdőívek, 

 önértékelő kérdőívek 

 PDCA- elv szerinti folyamatos fejlesztés, visszacsatolás, a vélemények, beépítése 

Minőségkritériumok 

 környezettudatos magatartás 

 fenntartható fejlődés, élethosszig tartó tanulás, hasznos tudás 

 tanulás tanulása, ismeretszerzés képességének fejlesztése, tevékenységközpontú él-

ményt nyújtó oktatás 

Minőségbiztosítás területei 

A tanítási-tanulási folyamatok 

vonatkozó kritériumok 

Az iskolai minőségpolitikára 

és a szervezetre vonatkozó 

kritériumok 

Az iskola külső kapcsolataira 

vonatkozó kritériumok 

tanulói tevékenység közép-

pontba állítása 

együttműködés, hálózati 

működés 

fenntartó elvárási 

kompetencia alapú képzés, 

képességfejlesztés 

arculat, egységes nevelési 

szemlélet 

törvényességi előírások 

 a személyiségfejlesztés, sze-

mélyiség integráció 

tehetségpont társintézmények elvárásai, 

együttműködési formák 

a tanulás képessége roma program tanárképző intézmények 

elvárásai 

kooperatív tanulás művészeti ágak speciális 

formái, rendezvényei 

tehetségpontok, tehetség-

gondozó szakemberek elvá-

rásai 

projekt művészeti projektek mentorálltak elvárásai 
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A tanítási-tanulási folyamatok 

vonatkozó kritériumok 

Az iskolai minőségpolitikára 

és a szervezetre vonatkozó 

kritériumok 

Az iskola külső kapcsolataira 

vonatkozó kritériumok 

differenciálás, egyéni fejlesztés összművészeti projektek jó gyakorlat átvevőjének 

elvárásai 

drámapedagógia kiadványok, publikációk szülők, gyerekek elégedett-

sége, tanuló megtartó ké-

pesség 

tanórán kívüli formák konferenciákon, tehetség-

napokon, szakmai fórumo-

kon, rendezvényeken az is-

kola képviselete, bemutatá-

sa 

 

hátránykompenzációs progra-

mok 

  

komplex tehetségfejlesztés   

Arculati tervezés, PR és kommunikáció feladata 

Az egyének, szervezetek és környezetük közötti kommunikációs kapcsolatok kiépítése, fenn-

tartása és részt vevők körének bővítése. 

Belső PR 

 a partnerek azonosítása, új vevőkör feltérképezése és kialakítása  

 a referencia-intézményi szerepkör megjelenése az iskola arculatában: honlapon a 

referencia intézmény menü kialakítása, referencia intézményi fejléc elkészítése, 

levelezéskor az alkalmazása, referencia-intézményi logó elkészítése és a doku-

mentumokon való feltüntetése, intézményi portfólió elkészítése és feltöltése a 

honlapra, jó gyakorlatok feltöltése a honlapra. 

 nevelőtestületi értekezleten tájékoztatás, tudásmegosztás 
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Rendezvényszervezés 

 az iskola által szervezett rendezvényeken a referencia-intézményi szerepkör be-

mutatása 

 a referencia intézményi szerepkört bemutató tablók szakmai anyagok, kiadványok 

bemutatása 

 jó gyakorlatok átadását szolgáló szakmai nap szervezése 

 nyílt napok szervezése 

 projektbemutatók 

 kiállítások 

Sajtószervezés 

 folyamatos kapcsolattartása a sajtó képviselőivel 

 sajtóanyag, sajtóközlemény, készítése  

 sajtótájékoztató szervezése 

Produkciós feladatok 

 arculattervezés, fotók, kiadványok, meghívók, plakátok, tablók 

Feladatok 
Kommunikációs eszközök, eljá-

rások 
Megjegyzés 

kommunikációs üzenet logó, mottó, tájékoztató levél honlapon és az intézményi do-

kumentumokban is megjelenő 

üzenet 

kapcsolatfelvétel igényfelmérés rugalmasság, alkalmazkodás az 

igényekhez 

portfólió hozzáférés 

biztosítása 

honlap egységes dokumentum létreho-

zása, arculati terv szerint 

rendezvényszervezés meghívó, forgatókönyv, deko-

ráció 

összhang: színek, formák, tarta-

lom 
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„A hálózat nem más, mint egy olyan – azonos értékű elemekből álló - rendszer, amelyben 

az elemek különböző módon kapcsolatban állnak egymással. Az elemek lehetnek pontok, 

emberek, városok, sejtek, számítógépek, honlapok, iskolák és még nagyon sok minden.” 

(Szabó M) 

Feladatok 
Kommunikációs eszközök, eljá-

rások 
Megjegyzés 

információs adatbázis partnerek elérhetősége e-mail, cím, telefonszám, honlap 

honlap aktuális események feltöltése szakember bevonása: design, 

programozás 

sajtó- média kapcsolat 

kiépítése 

sajtótájékoztató, sajtóközle-

mény, szakmai anyagok össze-

állítása 

személyes kapcsolatok kialakítá-

sa 

szórólap, plakát, kiad-

vány 

arculatnak megfelelő tervezés szakértő bevonása: grafikai ter-

vezés 

dokumentumok arcu-

latterve 

jó gyakorlatok csatos könyve logó, montázs, betűtípus, méret, 

papír egységesítése 

HÁLÓZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS  

A tanulás, mint hálózatépítő tevékenység (konnektivizmus) 

Az internet használata által új tanulás technika, új szemlélet és új attitűd bontakozott ki: a 

világnak csak egy töredékét vagyunk képesek megismerni, ezért a megfelelő alternatíva 

megtalálása lehet csak a célunk. Az ember számos hálózat metszéspontjaiban helyezkedik el. 

A tanulás lényegében ezeknek a hálózatoknak az újjászervezését jelenti. Embertársainkkal 

közösségi hálókat formálunk, tudásunk a neuronjaink bonyolult hálózatában tárolódik. az új 

csomópontok kapcsolódása két féle képen valósulhat meg: a meglévő tudásanyaghoz való 

csatlakozás révén (asszociatív tanulás), ismétlés révén, mely a meglévő tudáshálóhoz csak 

lazán, vagy egyáltalán nem kapcsolódó pontokat eredményez. 

Gazdagabb tudás az asszociációkat igényli és nem az ismétléses tanulást, azért célszerű a 

tanuláshoz a felfedező stratégiákat alkalmazni. Célszerű erőfeszítéseket tenni annak érdeké-
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ben, hogy a tudáshálóban újabb és újabb kapcsolati pontok jöjjenek létre. Ennek eszköze és 

az oktatás lényege az érdeklődés felébresztése. A tudás alapú társadalomban létezni annyit 

jelent, hogy képesek vagyunk a szükséges információ, adat rövid idejű megszerzésére. A ta-

nulás nem passzív folyamat, hanem konstruktív alkotó tevékenység. A kereső-olvasó straté-

giát ki kell tehát egészíteni egy magasabb hatásfokú módszerrel az egyéni nézőpont közössé-

gi megosztásával. Ennek formái lehetnek: blogírás, fórumozás, közösségi linkmegosztás, 

képmegosztás.  

A tanár szerepe 

 a curriculum felvázolása 

 kreatív környezet biztosítása 

 tudásközvetítés tudásösszegzés 

 a tanulók által létrehozott tartalmak összerendezése 

 mentorálás 

 kommunikáció célja a kapcsolatteremtés a részt vevők között, magas motiváltsági 

szint elérése 

A tanuló szerepe 

 magasabb szintű felkészültséget igényel 

 meghatározó a belső motiváció kialakulása 

 érzelmi elkötelezettség 

Hálózati együttműködéseink a hálózati tanulás érdekében 

 A tehetségpontok országos hálózata 

 A Magyar Tehetséggondozó Társaság  

 A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet 

 A Magyar Táncművészeti Főiskola partnerintézményei 

 A Magyar Géniusz portál 

 A Tehetséghidak program 
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 TÉT Regionális Művészeti Tehetségsegítő Tanács 

 TÉT Regionális Művészeti Szakmai Munkaközösség 

 A Nemzeti Tehetség Program 

 A Tehetségpontok Művészeti Tagozata 

Hálózati együttműködés az iskolán belül 

 szakmai versenyek, rendezvények szervezése művészeti ágak együttműködése 

 összművészeti projektek megvalósítása 

 jó gyakorlatok átadása 

 belső tudásmegosztás 

Feladataink 

 információ átadás (egyoldalú disszemináció) célja a hálózat elindítása 

 kétoldalú párbeszéd és kapcsolat a hálózati tartalmak tényleges megvalósítására 

 együttműködés, többoldalú kapcsolat kialakítása a fenntarthatóság biztosítása 

Célkitűzéseink 

 sikeres referencia- intézményi minősítés megvalósítását követően a referencia-

intézményi cím megszerzése 

 együttműködési megállapodást kötése a regionális hálózatkoordinációs központtal, 

amely szerint az intézmény minősített feladat-ellátási helye legalább két évig hálózati 

tanulási feladatokat lát el, illetve referenciahelyi szolgáltatásokat nyújt a régió többi 

nevelési-oktatási intézménye számára 
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A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA  

A fenntarthatóságra nevelés törekvése az, hogy az oktatás kapcsolatokat hozzon létre a há-

rom bonyolult rendszer (a környezet, a gazdaság és a társadalom) között a célból, hogy a 

bármilyen életkorú tanulók megértsék e kapcsolatok működési szabályait és a fenntartható-

ságot biztosító, felelős állampolgári cselekvéshez szükséges kompetenciáik erősödjenek. Ez 

integrált rendszerközelítést, tantárgy- és tudományközi megközelítést igényel, amelynek 

eszközei a hálózati tanulás stratégiája, valamint új tanulásszervezési módszerek bevezetése 

és alkalmazása. 

Az infrastruktúra fejlesztése 

 honlap fejlesztés 

 a partnerek fogadására alkalmas környezet kialakítása (helyiség, bútorzat) 

 IKT- eszközök beszerzése és alkalmazása 

 adatrögzítésre, dokumentálásra, archiválásra alkalmas technikai eszközök beszerzése 
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III. VEZETŐI FELADATOK A REFERENCIAINTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁBAN 

HELYZETELEMZÉS  

Részfeladatok Felelős Határidő Közreműködők Egyéb részterv dokumentum 

Az innovációs potenciál 
feltérképezése  

intézményvezető, vezető he-
lyettesek 

2012. szeptember tanszakvezetők, nevelőtestü-
let tagjai 

erőtérelemzés humán erőforrás 
térkép, belső innovációs kérdőív 

A partneri elégedettség 
mérés  

minőségirányítási felelős 2012/13-as tanévre 
vonatkozóan 

mérés-értékelési csoport kérdőív 

Pénzügyi, dologi erőforrás 
elemzés 

gazdasági vezető, intézményve-
zető, 

2012. november minden pedagógus éves leltár, éves költségvetési terv, 
félévi beszámoló 

ERŐTÉRELEMZÉS  

ERŐTÉR ELEMZÉS: a tervezett változásokat elősegítő-támogató, vagy gátló-akadályozó tényezők vizsgálata. 

Jelenlegi helyzet: jó gyakorlatok feltöltése, előminősítés, képzések szervezése, megvalósítása, szervezeti átalakítás, portfólió készítés 

Kívánt helyzet: referenciaintézményi működés teljes körű kialakítása 
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HAJTÓ ERŐK GÁTLÓ ERŐK MEGOLDÁSI JAVASLATOK 

innováció forráshiány TÁMOP 3.1.4 pályázat, szponzorok keresése, partnerek 

bevonása 

szakmai kihívás, presztízs belső struktúra átalakítása, több feladat szaktanácsadói tájékoztatás, belső továbbképzés, munka-

csoportok létrehozása, munkaköri leírások, SZMSZ módo-

sítása 

magas szakmai színvonal fenntartása infrastruktúra átalakítása, fejlesztése TÁMOP 3.1.7 pályázat keretein belül eszközbeszerzések, 

berendezések, laptopok beszerzése 

arculati sokszínűség informatikus státusz hiánya  internetes kapcsolatrendszer működtetése, koordinátori 

szerepkör 

szakmai és módszertani megújulás Adminisztrációs feladatok növekedése szaktanácsadói segítség a dokumentumok elkészítéséhez, 

tudásmegosztás a képzésen résztvevők által, egységes 

dokumentációs rendszer kialakítása 

bázisközpont, hálózati együttműködés kevés tapasztalat a jó gyakorlatok 

mentorálás szintű átadására 

folyamattervezés, pontos feladat meghatározás, belső 

továbbképzés 
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HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENT 

Részfeladatok Felelős Határidő Közreműködők Egyéb részterv dokumentum 

A fejlesztő csoport kivá-
lasztása  

intézményvezető 

művészeti igazgatóhelyettes 

tagintézmény vezető 

2012. október 15. véleményező, javaslattevő 
jogosultságú személyek 

igényfelmérő kérdőív 

A követők motiválása  művészeti igazgatóhelyettes 

intézményvezető 

tagintézmény vezető 

folyamatos minden munkatárs,  

referencia munkacsoport 
tagok 

PR és marketing terv belső infor-
mációáramlással foglalkozó része 

Felkészülés, felkészítés a 
változásra 

intézményvezető 

művészeti igazgatóhelyettes 

tagintézmény vezető 

2012. december 15. továbbképzésen, belső felké-
szítésen résztvevők 

feltöltött intézményi fejlesztési 
terv 
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A MEGVALÓSÍTÁS SZAKASZA 

Részfeladatok Felelős Határidő Közreműködők Egyéb részterv dokumentum 

A partnerek tájékoztatása intézményvezető 

művészeti igazgatóhelyet-
tes 

tagintézmény vezető 

2012. szeptember PR munkatárs Elő-minősítési oklevél 

Tudásmegosztás a referenciaintéz-
ményi működés egyes területeiről 

intézményvezető 

művészeti igazgatóhelyet-
tes 

tagintézmény vezető 

2012-2013-as tan-
évben 

referencia munkacsoport 
tagok 

PP-t 

A nyilvánosság biztosítása  intézményvezető 

művészeti igazgatóhelyet-
tes 

tagintézmény vezető 

folyamatos PR munkatárs Szórólap, ismertető, honlap  

A referencia intézményi működés 
szabályainak és dokumentumainak 
kidolgozása 

referenciaintézményi 

munkacsoportok 

2012/13/14 külső szaktanácsadó jelenléti ív 
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Részfeladatok Felelős Határidő Közreműködők Egyéb részterv dokumentum 

Szolgáltatások meghatározása intézményvezető, művésze-
ti igazgatóhelyettes, tagin-
tézmény vezető, referen-
ciaintézményi munkacso-
portok 

2013 fenntartó tájékoztató a szolgáltatási kínálat-
ról 

Beválás vizsgálatok  minőségirányítási felelős 2014/15 tanév belső minősítési csoportve-
zető 

elégedettségi kérdőív, önértékelé-
si kérdőív 

INTÉZMÉNYESÜLÉS SZAKASZA 

Részfeladatok Felelős Határidő Közreműködők Egyéb részterv dokumentum 

A támogatók bevonása intézményvezető, művésze-
ti igazgatóhelyettes, tagin-
tézmény vezető 

2012/2013 minden munkatárs, refe-
renciacsoport tagok 

jó gyakorlatok portfóliója, belső 
átadás 

A „tétovázók” megnyerése referencia munkacsoport 
vezető, csoporttagok, in-
tézményvezető 

folyamatos minden munkatárs kibővített portfóliók, továbbfej-
lesztett gyakorlatok 

Intézményi alapdokumentumok 
módosítása  

intézményvezető, tagin-
tézmény vezető 

2013. jan. 11. nevelőtestület PP, SZMSZ, szabályzatok, alapító 
okirat 
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Részfeladatok Felelős Határidő Közreműködők Egyéb részterv dokumentum 

Szolgáltatás tervezése intézményvezető, művésze-
ti igazgatóhelyettes, tagin-
tézmény vezető, referen-
ciaintézményi munkacso-
portok 

tanévnyitó 

értekezlet 

fenntartó 

nevelőtestület 

Éves munkaterv, Éves beszámoló, 

 

tájékoztató a szolgáltatási kínálat-
ról 

Intézményi kapcsolatépítés intézményvezető, művésze-
ti igazgatóhelyettes, tagin-
tézmény vezető, referen-
ciaintézményi munkacso-
portok 

folyamatos PR és marketing terv külső 
információ-áramlás felelő-
sei 

együttműködési megállapodások 

„Jó gyakorlat” átadás intézményvezető, művésze-
ti igazgatóhelyettes, tagin-
tézmény vezető 

folyamatos szakmai megvalósítók portfólió 

jó gyakorlat átadásának dokumen-
tumai 

Ellenőrzés, értékelés intézményvezető, művésze-
ti igazgatóhelyettes, tagin-
tézmény vezető 

folyamatba építet-
ten  

és tanév végén 

minőségbiztosítás felelőse, 

gazdasági vezető 

Éves beszámoló 
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DOKUMENTUM - MÓDOSÍTÁSOK  

A dokumentum neve A módosítás tartalma Megjegyzés 

Alapító okirat referencia intézményi működés az iskola külső minősítéseit is rögzítsük 

Pedagógiai Program a referencia intézményi működés célja, feladata, operatív és 

stratégiai célok, arculat 

mentorálási feladatok, értékelési eljárások 

jó gyakorlatok beépítése a pedagógiai programba 

referencia intézményi területek specialitásának 

figyelembe vételével 

IMIP partneri elégedettségmérés kibővítése a referencia intéz-

ményi működéssel kapcsolatosan 

minőségcélok, minőségkritériumok bővítése 

nem kötelező dokumentum, a partnerségi mé-

rés különböző szempontok szerint történjenek 

Esélyegyenlőségi  Terv kibővítése a jó gyakorlatokkal, az esélyegyenlőség biztosítá-

sa a referencia intézményi működés során 

integráció, speciális programok, jó gyakorlatok, 

hátránykompenzáció, személyiségfejlesztés 

Éves Munkaterv a 2013/2014-

es tanévtől 

referencia intézményi feladatok ütemezése 

jó gyakorlatok átadása 

feladatok, hatáskörök, felelősök 
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A dokumentum neve A módosítás tartalma Megjegyzés 

Éves Beszámoló 

2014 

a felkészüléssel kapcsolatos feladatok értékelése, pályázati 

tevékenység megvalósulása 

eredmények, indikátorok 

Továbbképzési Program a képzések beillesztése a programba a képzések beszámítása a kötelező továbbkép-

zésbe, tanúsítványok  

Munkaköri leírás 

2013/2014-es tanévtől 

feladatok, hatáskörök egyéni feladatkörök 
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IV. FELKÉSZÜLÉS A MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

2013/2014-es tanév 

ÜTEMTERV A MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS ÁLTAL ELŐÍRT FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA  

Eljárások Feladatok Érintettek Felelősök Módszer Határidő 

A minősítési eljárásrend 
megismerése 

Az eljárásrend felhívás le-
töltése, tanulmányozása 

referenciaintézményi mun-
kacsoport 

Munkacsoport ve-
zető 

tanulmányozás, egyez-
tetés, vita 

2013. október 31. 

A referencia-intézményi do-
kumentumok felülvizsgálata, 
ellenőrzés 

Belső ellenőrzés referencia-intézményi 

munkacsoport 

Munkacsoport ve-
zető 

feladatok, felelősök, 
határidők meghatáro-
zása 

2013. december 31. 

Az intézményi dokumentu-
mok módosítása 

SZMSZ 
PP 
Házirend módosítása 

Nevelőtestület 
igazgató 
fenntartó 

Munkacsoport ve-
zető 

kidolgozás 
egyeztetés 
módosítás 
elfogadás 
jóváhagyás 

2014. január 19. 

A kitöltő felület megismeré-
se, a szükséges kérdéskörök 
kidolgozása 

A feltöltendő dokumentu-
mok elkészítése 

referenciaintézményi  

munkacsoport 

Munkacsoport ve-
zető 

kidolgozás egyeztetés 
módosítás 
véglegesítés 

2014. január 31. 
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Előminősítési nyilatkozat: 
Nyíregyháza, Honvéd u 41. 
Tiszavasvári, Ifjúság u 8. 

Nyilatkozat kitöltése igazgató 

fenntartó 

iskolatitkár szkennelés, feltöltés 2014. február 15- 

Bejelentkezési adatalap kitöl-
tése: Honvéd u. 41. 
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. 

belépés az iskolatáska ol-
dalra, 

postázás 

igazgató iskolatitkár elektronikus adatfeltöl-
tés 

2014. február 15- 

Nyilatkozatok benyújtása 
Nyíregyháza Honvéd u.41. 
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. 

kitöltés, aláírás pecsét,  igazgató 

fenntartó 

iskolatitkár postázás, feltöltés 2014. február 15. 

Az intézmény módosított 
Pedagógiai Programjának 
feltöltése, link megadásával 

feltöltés az iskolatáskába, 
honlapra, KIR-be 

alkalmazottak iskolatitkár elektronikus feltöltés 2014. február 15- 

      

Intézményi bemutató feltöltése: Nyíregyháza Honvéd u.41. 

Intézmény jelenlegi pedagó-
giai és társadalmi környeze-
tének bemutatása 

feltöltés igazgató munkacsoport ve-
zető 

feltöltés, ellenőrzés 2014. február 15- 
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Az intézményfejlődés legfon-
tosabb mérföldköveinek 
bemutatása 

feltöltés  igazgató munkacsoport ve-
zető 

feltöltés, ellenőrzés 2014. február 15- 

Referenciaintézményi portfólió feltöltése: Nyíregyháza Honvéd u.41. 

A belső kapcsolatrendszer, 
szakmai szervezeti struktúra 
fejlesztése 

 

szervezeti ábra 

munkacsoport 

bemutatása 

igazgató 

fenntartó 

nevelőtestület 

munkacsoport kidolgozás egyeztetés 

dokumentumok 

módosítása 

elfogadás jóváhagyás 

2014. január 19. 

A tervezett referenciaintéz-
ményi szolgáltatások bemu-
tatása 

szolgáltatási kínálat megha-
tározása 

üzleti terv készítése 

belső erőforrás térkép 

igazgató 

fenntartó 

nevelőtestület 

munkacsoport ötletbörze 

üzleti terv elfogadása 

 

2014. január 19. 
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A referenciaintézményként 
való működés belső szabály-
zó dokumentumai 

a referenciaintézményi 
működés cselekvési terve 

a munkacsoport működési 
szabályzata 
a referenciaintézményi 
szolgáltatás működési 
rendje 
a referenciaintézményi 
tevékenységgel kapcsolatos 
továbbképzési és kommu-
nikációs terv 
referenciaintézményi mű-
ködés minőségbiztosítása 
A gyakorlóhely funkció 
rendszere dokumentumai 
és eljárásrendje 

igazgató 

fenntartó 

nevelőtestület 

munkacsoport 

nevelőtestület 

PR felelős 

kidolgozás ismertetés 

elfogadás 

jóváhagyás 

2014. január 19. 
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Külső kapcsolatrendszer fej-
lesztése és hatása a referen-
ciaintézményi működésre 

partnerségi működés 
együttműködési megálla-
podások bemutatása 
horizontális tanulás, test-
vériskolai kapcsolatok 
szakmai szervezeti tagság 
egyéb partneri kapcsolatok 

nevelőtestület iskolatitkár adatgyűjtés 

partnerlista készítése 

 

2014. febr.15 

2014. február 23. 

A tervezett szolgáltatások 
erőforrásainak bemutatása 
(humán erőforrás, PR kom-
munikációs tevékenység) 

humán erőforrás fejlesztés 

továbbképzések teljesítése 

tudástár 

igazgató 

munkacsoport vezetők 

iskolatitkár 

rendszergazda 

adatgyűjtés, nyilvántar-
tás 

kérdőív 

adatfeldolgozás 

2014. február 15. 
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A referenciaterülethez kapcsolódó jó gyakorlat adaptációs csomagja: Nyíregyháza, Honvéd u. 41. 

Art-Óra Projekt, Semmise 
játék jó gyakorlatok össze-
foglalója 

előminősítési vonalkód 

megadása 

iskolatitkár iskolatitkár feltöltés 2014 febr. 23 

A jó gyakorlat jelenlegi in-
tézményi működésének be-
mutatása 

A jó gyakorlat a jelenlegi 
gyakorlatban: kik hányan, 
mikor, hol, milyen tarta-
lommal, milyen életkorra, 
milyen minőségi változást 
eredményezett, kik a gon-
dozók 

jó gyakorlat gazdái 

adaptáló pedagógusok 

tanulók 

szülők 

munkacsoport ve-
zető 

jó gyakorlat belső 
adaptációja 

megvalósítás dokumen-
tálása 

2014. febr. 23- 

A jó gyakorlat céljai, ered-
ményei, hasznosulásának 
eddigi tapasztalatai 

Átfogó és részcélok megha-
tározása 
Eredményességi mutatók 
ismertetése 
Eredmények bemutatása 

Külső adaptációs eredmé-
nyek 

jó gyakorlatok gazdái, átve-
vő intézmények  

pedagógusai 

munkacsoport tagok 

minőségbiztosítási 
felelős 

mérés 

értékelés 

visszacsatolás 

2014. febr. 23. 
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A jó gyakorlat működésének 
eredményességét ellenőrző 
és értékelő eszközök 

Az eredményesség ellenőr-
zése és értékelése 

önértékelési eszközök, 
dokumentumok, eljárások,  

jó gyakorlatok gazdái, átve-
vő intézmények  

pedagógusai 

munkacsoport tagok 

minőségbiztosítási 
felelős 

önértékelés kidolgozá-
sa, véglegesítése, elfo-
gadása, feltöltése 

2014. febr. 19. 

A jó gyakorlat átadási folya-
matának bemutatása 

Folyamatleírás 

Eljárásrend 

munkacsoport 

nevelőtestület 

munkacsoport ve-
zető 

minőségbiztosítás do-
kumentumai 

2014. febr. 23. 

A jó gyakorlathoz kapcsolódó 
szakmai anyagok listája 

Dokumentum lista 

dokumentumok CD formá-
tumban 

jó gyakorlatok gazdái 

munkacsoport vezető 

iskolatitkár CD írás 

csatos dosszié 

2014. febr. 23. 

 


