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Aktuális minőségcélok

Iratszám:
Oldalszám:

Felelős, határ
Módszer
idő
Vezetők
Tájékoztató anyagok szétkül
2009-10
dése, bemutató a helyi írott
Pedagógusok
és elektronikus sajtóban
2009-10
Bemutatók általános iskolák
ban

1.

A jelenlegi tanulólét
szám megtartása (nö
velése)

2.

A bukások számának
Pedagógusok
10%-kal csökkentése a 2009-06-15
félévihez képest

3.

A szolgáltató szakma
csoportban rendészeti
képzés elindítása

Dömötörfi Lí
via igazgatóh.
2009-09-01

4.

Az Alapító Okiratunk
ban megjelenített fel
nőttoktatás keretében
oktatni kívánt szakmák
képzési programjainak
kidolgozása.

Igazgató,
Oktatási program elkészítése,
Balogh Csaba
elterjesztése, reklámozása
Szakmacsoportvezetők,
2009-09-01

5.

Intézményi környezet
minőségi változása,
osztálytermek otthono
sabbá tétele

Ig. h.-ek
Osztályfőnökök
Határidők:
2008-11-14
2009-04-17

Dekorációs verseny hirdetése
az intézmény osztályai kö
zött.

Dömötörfi Lí
Természettudományi
szaktanterem kialakítá via igazgatóh.
Gorszki István
sa.
műszaki vezető
Seyné Nagymi
hály Éva
2009-09-01
A külső partnerekkel a Vezetőség
Minőségfejlesz
kapcsolat erősítése
tő csoport
Szakmacsoport
vezetők
Folyamatos

A 37-es terem kialakítása a
természettudományi szakmák
oktatási igényeinek megfele
lően. Korszerű prezentációs
eszközök beépítése.

6.

7.

1

Hatékony módszerekkel,
Folyamatos kapcsolattartás a
szülőkkel, következetes, pon
tos munkavégzéssel
Tantervek, tanmenetek elké
szítése. Az új képzés rekrá
mozása.

A legjobbak pénzbeli jutal
mazása

Látogatás a külső partnerek
nél.
Közös rendezvény szervezé
se.

Értékelés
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8.

A decentralizált keret
ből adományozható Ní
vódíj pályázaton való
részt vétel.

Végh László
minőségügyi
vezető
2009. 05. 30

9.

A pályázatokon való
aktív részt vétel.

Gorszki István Az intézményre vonatkozó
műszaki vezető minden pályázat felderítése,
2009-10
minőségi elkészítése.

10.

Az építős szakmacso Barkó László
port tanműhelyének át gyakorlatiokta
tás-vezető
adása
Gorszki István
műszaki vezető
2009. 05. 30.
Az iskolai fegyelmi
Csótár András
helyzet javítása.
igazgatóh.

11.

12.

13.

2009-10
Szemes Péter
igazgató
2009. 09. 01

Pedagógus teljesít
mény értékelés végre
hajtása, tapasztalatai
nak elemzése.
A kompetencia fejlesz Csótár András
tési terv végrehajtása. igazgatóh.
2009-10

A 2008-as pályázati kiírás ta
nulmányozása, a szükséges
adatsorok összegyűjtésével
felkészülés a 2009-es pályá
zat megírására. A 2009 pá
lyázat beadása

A rendelkezésre álló épület
átalakításának befejezése.
Az átadási rendezvény meg
szervezése.
Ellenőrzési terv kidolgozása,
végrehajtása.
A szabályzatnak megfelelő
értékelés, összegzés.
A tervben megfogalmazott
tevékenység maradéktalan
végrehajtása.

A Béri Balogh Ádám Tagintézmény aktuális minőségcéljai
1.

2.

A jelenlegi tanulólét
szám megtartása (nö
velése)

A bukások számának
10%-al csökkentése a
félévihez képest

Vezetők
Pedagógusok
2009-10

Pedagógusok
2009-06-15

2

Tájékoztató anyagok szétkül
dése, bemutató a helyi írott
és elektronikus sajtóban
Bemutatók általános iskolák
ban, pályaválasztási osztály
főnöki órákon, szülőértekez
leteken való részvétel
Hatékony módszerek alkal
mazása,
Folyamatos kapcsolattartás a
szülőkkel, következetes, pon
tos munkavégzés,
Kompetenciaalapú óraveze
tés, tankönyv bevezetése
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Intézményi környezet
minőségi változása,
osztálytermek otthono
sabbá tétele

Tagintézmény
vezető
Osztályfőnökök
2008- 10
2009- 03

4.

Az iskolai fegyelmi
helyzet javítása

Tagintézményvezető
2009-10

5.

Pedagógus teljesít
mény értékelés végre
hajtása, tapasztalatai
nak összegzése, elem
zése, továbbfejlesztése
Átjárhatóság biztosítá
sa az orientációs osztá
lyok tantárgyi követel
ményrendszerében
Szabadidős programok
szervezése, sportprog
ramok kiszélesítése

Tagintézményvezető
2009-09-01

A szabályzatnak megfelelő
értékelés, összegzés

Tagintézményvezető
2009-10

Tantárgyfelosztás, óratervek
egységesítése
Konzultáció

Tagintézményvezető
2009-09-01

Célirányos partnerigény-mé
rés
INTÉZKEDÉSI TERV

8.

SNI tanulókkal való
foglalkozások beveze
tése, esélyeik javítása

Tagintézményvezető
2009-09-01

Külső szakemberek bevoná
sa, egyéni illetve csoportos
foglalkozások bevezetése

9.

A kompetencia fejlesz Tagintézménytési terv végrehajtása
vezető
2009-10

6.

7.

Dekorációs verseny hirdetése
az osztályok között
A legjobbak pénzbeli jutal
mazása a Diákönkormányzat
segítségével
Ellenőrzési terv kidolgozása,
végrehajtási terv
INTÉZKEDÉSI TERV

A tervben megfogalmazott
tevékenység végrehajtása

A Nagyváthy János Tagintézmény aktuális minőségcéljai
1.
A bukások magas szá Tagintézmény A kompetenciafejlesztés
vezető, mun
intézkedési terv alapján,
mának csökkentése.
kaközösség
kiterjesztve más tantár
vezetők. Fo
gyakra is.
lyamatos.
2.
Tudatos takarékosság Tagintézmény Megvalósíthatósági for
az anyagokkal, eszkö vezető és he
rások keresése. Rendsze
zökkel, energiaforrá
lyettes,
res ellenőrzés, gyors hi
sokkal, fűtés korsze
dogozók, diá
baelhárítás, javítás.
rűsítése
kok.
Folyamatos.
3.
A belső információ
Vezetők, TSz- Info-tábla, megbeszélé
áramlás javítása. Az
tagok. Folya
sek, belső e-mail. Kirán
egymásközti kontak
matos.
dulások összejövetelek
tus, kommunikáció ja
szervezése.
vítása.
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4.

A kommunikáció javí
tása a szülők és a ta
nulók irányába. Dél
utáni programok ren
dezése.

5.

Sport, szabadidős te
vékenység szélesebb
körben való terjeszté
se.

6.

Rendszeres kapcsolat
tartás a kollégium ve
zetőjével, nevelőtaná
raival.
Óraközi ügyelet javí
tása, a dohányzás szi
gorúbb ellenőrzése.

7.

8.

Tantermek dekoráció
ja.

Aktuális minőségcélok
Tagintézmény
vezető, TSZ
tagjai, osztály
főnöki munka
közösség. Fo
lyamatos.
Kissné V. Ildi
kó TSZ tag,
testnevelő ta
nár, DÖK se
gítőtanár. Fo
lyamatos.
Tagintézmény
vezető, osz
tályfőnökök.
Folyamatos.
Tagintézmény
vezető és he
lyettes, ügye
letes tanárok.
Folyamatos.
Osztályfőnöki
munkaközös
ség. 2009. no
vember.

2009.

Intézkedési terv alapján.

Intézkedési terv alapján.

Beszámoló osztályozó és
s nevelési értekezleteken.
Rugalmasabb felügyeleti
beosztás, rendszeres el
lenőrzés.
Verseny hirdetése, jutal
mazás.

Keszthely, 2009. 03. 13.
Szemes Péter
igazgató
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