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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2011. szeptember 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ
valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2011. évi költségvetésének módosítása
Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Intézményi Társulás

Tisztelt Társulási Ülés!
A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények költségvetése
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezik, melynek
elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az intézményeknek, - az adott
önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadásához - a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
Jelen előterjesztésben a tagönkormányzatok Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetési
rendeletében meghatározott főbb előirányzatok módosítását.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
Pályázatokon nyert pénzeszközök beépítése,
Központosított támogatások felosztása,
Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Főbb előirányzat változások a következők:
Össz. bevételek változása: Adatok E Ft-ban
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola
Saját bevétel
Átvett pénzeszközök működési célra
Működési célú pénzmaradvány
Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
Átvett pénzeszközök működési célra
Működési célú pénzmaradvány

0
0
0
0
0
0

Térségi Humánsegítő Szolgálat
Saját bevétel
Átvett pénzeszközök működési célra
Működési célú pénzmaradvány

0
0
0

Az alábbi indoklás részletesen tartalmazza a kiadási előirányzatok változásait.
Adatok: E Ft-ban
Rózsahegyi K.Isk.
Szem.jutt. járulék
dologi
pe.átad. Ell.jutt.
felújítás fejlesztés összesen
Fürdő belépő
512
512
Óvodai feladatellátás
1282
396
661
2339
2011. szept.1-től
Átadott konyhai készlet
232
232
ÁFA-ja
Változás
1282
396
980
0
0
0
0
2658
Térs.Szoc.Gond.K.
Konyhai fejl.átcsop.

358
2

-358

0

Adomány-Vitéz Váry
József
Átvett konyhai készlet
rendezése
Változás
Térségi Humánsegítő
Sz.
Logopédiai feladat
miatti átcsoportosítás
Változás

2000

4500

6500

-744
0

0

1614

-347

-94

-441

-347

-94

-441

-744
0

0

4500

-358

5756

0
0

0

0

0

0

Kockázat elemzés:
Az előirányzatok módosítása szükséges a valós összkép fenntartása miatt, mivel e tételek módosítása nélkül
kiadásnemenként a túlfinanszírozottság állapota tűnhet ki.
Kérem a T. Társulást, hogy az intézmények módosított költségvetését elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Hum"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadja a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő
Szolgálat költségvetésében meghatározott főbb előirányzatok módosítását a következők szerint.
Bevételek alakulása:
Adatok: E Ft-ban
Intézmény
Rózsahegyi K. Kistérségi Isk.

Térségi Szoc.Gond.Központ

Térségi Humánsegítő Szolgálat

Kiadások alakulása:
Adatok: E Ft-ban
Intézmény
Rózsahegyi K. Kistérségi Ált.Isk.

Előirányzat neve
Saját bevétel
Átvett pe. műk célra
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
Saját bevétel
Átvett pe. műk célra
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
Saját bevétel
Átvett pe. műk célra
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen

2011. évi eredeti e.i.
Mód. előirányzat
3969
3969
6663
5744
0
0
0
3422
10632
13135
206218
206218
17416
0
0
0
0
271
223634
206489
0
0
12674
12674
0
0
0
0
12674
12674

Előirányzat neve
Személyi juttatás
Munkaadói járulékok
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Felújítás

2011. évi eredeti e.i.
Mód. előirányzat
136967
141414
37198
38448
38615
47877
0
0
3300
3300
0
0
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Térségi Szoc.Gond.Központ

Térségi Humánsegítő Szolgálat

Fejlesztés
Összesen
Személyi juttatás
Munkaadói járulékok
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Felújítás
Fejlesztés
Összesen
Személyi juttatás
Munkaadói járulékok
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Felújítás
Fejlesztés
Összesen

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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0
216080
207863
55772
193721
0
0
0
4200
461556
26145
6983
5882
0
0
0
0
39010

0
231039
209244
56102
195651
0
0
4500
3842
469339
25798
6889
6323
0
0
0
0
39010

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2011. szeptember 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Térségi Humánsegítő Szolgálat Intézményi Minőségirányítási Programjának elfogadása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester

Tisztelt Intézményi Társulás!
A Térségi Humánsegítő Szolgálat oktatási és nevelési szakszolgáltatását meghatározó pedagógiai
szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet megváltozott. Az intézmény a változásnak megfelelően már
átdolgozta a Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet a fenntartó 17/2011. (IV. 27.) számú határozatával
elfogadott.
Az intézményvezető a 4/2010. (I.19.) OKM rendelet értelmében felülvizsgálta az intézmény minőségirányítási
programját (röviden: IMIP), mely során szakmai-módszertani pontosításra került sor, valamint a
teljesítményértékelés szempontrendszerét a többcélú intézményi feladatkörből adódóan ki kellett bővíteni, tovább
kellett differenciálni a tevékenységi területek alapján.
Az IMIP meghatározza az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló
elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének
folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.§ (12) bekezdése alapján:
„40. § (12)… A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. …”
Az IMIP teljes terjedelmében valamint az alkalmazotti közösség elfogadásáról szóló jegyzőkönyv az előterjesztés
mellékletében olvasható (piros az új szövegrész, lehúzott a törlésre került szövegrész).
Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt, a döntési javaslat
szerint elfogadni.

Döntési javaslat
"A Térségi Humánsegítő Szolgálat Intézményi Minőségirányítási Programjának elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.§
(12) bekezdésében foglaltak szerint elfogadja Czikkely Erika intézményvezető által elkészített Térségi Humánsegítő
Szolgálat Intézményi Minőségirányítási Programját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

5

Térségi Humánsegítő Szolgálat
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési
Tanácsadó, Logopédiai Intézet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. Telefon/fax:66/282-560 E-mail: humansegito@gyomaendrod.hu
______________________________________________________________________________________________________

Intézményi Minőségirányítási Program
Térségi Humánsegítő Szolgálat
2008-2013.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás ………………….. sz.
határozatával jóváhagyta a Térségi Humánsegítő Szolgálat Intézményi
Minőségirányítási Programját.
Gyomaendrőd, 2011. …………………………….
……………………………………
Czikkely Erika
intézményvezető
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1. A minőségirányítás törvényi szabályozása, az intézmény
bemutatása
A minőségirányítás fogalma, törvényi szabályozása
A minőségfejlesztés az intézményen belüli műveletek, tevékenységek és
folyamatok eredményességének és hatékonyságának növelése az intézmény és a
partnerek igényeinek mind teljesebb kielégítése és a partnerek elégedettségének
növelése érdekében.
Alapvetően az intézmény dolgozói által végzett, önértékelésen alapuló, tudatos,
szervezett és folyamatos tevékenység, amely az intézmény dokumentált céljainak és
tényleges működésének állandó közelítését szolgálja a gyerekek, a szüleik, a
kliensek, a dolgozók, a fenntartó valamint a munkaerőpiac és az oktatáspolitika
törekvéseinek mind teljesebb kielégítése céljából.
A 3/2002. számú miniszteri rendelet 4. § (1) szerint a közoktatási intézményekben
folyó minőségfejlesztés célja annak garantálása, hogy a közoktatási intézmény a
társadalmi és helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtsa. A közoktatási
intézmény ennek érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési
tevékenységet folytat.
A közoktatási törvény módosításával az oktatási tárca a gyermekek, diákok érdekeit
kívánja szolgálni, növelve az esélyegyenlőséget. Ez csak akkor valósulhat meg, ha a
közoktatással összefüggő kérdések, döntések, intézkedések meghozatalakor is
azonos célkitűzés érvényesül: a közoktatás rendszerében minden gyermeknek helye
legyen, minden tanulónak lehetősége legyen képességeinek kibontakoztatására,
személyiségének fejlesztésére, az esetleges hátrányok leküzdésére, problémái
megoldásához segítséget kapjon.

Az intézmény bemutatása
Az intézmény fenntartója: Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya Közoktatási
Intézményi Társulás.
A családsegítés: olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka
eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok,
valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a
szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.
A családsegítő szolgáltatás: segítő szolgáltatása keretében a települési
önkormányzat segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés
problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az
ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint
az életvezetési képesség megőrzése céljából.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek
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felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, a családban
történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettségének megszüntetését, illetve a családból
kiemelt gyermek visszahelyezését.
A nevelési tanácsadás feladata a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermek problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a
gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával, továbbá az
óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a gyermek
egyéni adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi. Iskolaérettségi iskolakezdési
vizsgálat:szakértői vélemény szakvélemény keretében szakértői javaslatot tenni a
gyermek óvodai nevelésére, beiskolázására, fejlesztő foglalkoztatására.
A nevelési tanácsadást ellátó intézmény ellenőrzi a szakvéleményben foglaltak
végrehajtását, valamint segíti azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvodai,
iskolai, kollégiumi ellátását, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdenek.
A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi és
kommunikációs zavarok javítása, diszlexia megelőzése és kezelése. A logopédiai
ellátásban a logopédus feladata: az ellátási körzetébe tartozó 5. életévüket betöltött
gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének és állapotának szűrése; a beavatkozást
igénylő gyermekek logopédiai vizsgálata; logopédiai vizsgálati vélemény készítése.
A Térségi Humánsegítő Szolgálat integrált, többcélú intézmény.
Az intézmény célja: a településen minden rászoruló gyermek és tanuló segítséget
kapjon mentális problémáinak kezeléséhez, az alapfokú képzés befejezéséhez, a
gimnáziumi és a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, valamint a gyermek- és
ifjúságvédelem hatékonyan működjön a városban. A Térségi Humánsegítő Szolgálat
feladata, hogy hatékonyan együttműködjön a közoktatási intézményekkel annak
érdekében, hogy minden gyermek értelmi képességeinek megfelelő nevelésben és
oktatásban részesüljön.

Az intézmény működésének területei
1. Nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás
Terület szabályozása:
o alapító okirat
o SZMSZ
o munkaterv
o 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról
o 14/1994 MKM rendelet 4/2010. OKM rendelet
2. Családsegítés
Terület szabályozása:
o alapító okirat
o SZMSZ
o szakmai program
o 1952. évi IV. törvény
o 1993. évi III. törvény
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o ezen törvények végrehajtási rendeletei
o fenntartó önkormányzatok helyi rendeletei
3. Gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülői ellátás működtetése
Terület szabályozása:
o alapító okirat
o SZMSZ
o szakmai programok
o 1952. évi IV. törvény
o 1997. évi XXXI. törvény
o ezen törvények végrehajtási rendeletei
Intézmény üzemeltetése működtetése
Terület szabályozása:
o beszerzés, eszköznyilvántartás - SZMSZ alapján, Önkormányzati
megállapodás alapján, Leltározási szabályzat alapján
o munkavédelem – Munkavédelmi Szabályzat alapján
o tűzvédelem – Tűzvédelmi Szabályzat alapján
Költségvetési gazdálkodás
Terület szabályozása:
o Az alapító okirat szerint az intézmény gazdálkodási jogköre: részben
önállóan gazdálkodó működő költségvetési szerv
o Együttműködési megállapodás alapján pénzügyi gazdálkodási
feladatait Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala látja el
Humánerőforrás- fejlesztés és hasznosítás
Terület szabályozása:
o pedagógus továbbképzés - 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet
alapján, Intézményi továbbképzési és beiskolázási terv alapján
o pedagógus szakvizsga
o szociális szakember továbbképzés – 9/2000. NM rendelet alapján,
Intézményi továbbképzési terv alapján
o szociális szakvizsga.
Vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtása
A minőségirányítási program keretében rendszeresen, a munkatervben előre
megjelölt időpontban belső elégedettségi vizsgálatot végzünk az intézmény
dolgozói
körében,
külső
elégedettségi
vizsgálatot
készítünk
a
partnerintézményekkel, valamint a szolgáltatásainkat igénybevevőkkel, és
ennek alapján értékeljük az éves tevékenységünket.
Az elégedettségi vizsgálatok elvégzésére 3 évenként kerül sor.
Az eredmények elemzése alapján szakmai célokat határozunk meg és
intézkedési/munka tervet készítünk. Az intézkedési/munka terv végrehajtását
felülvizsgáljuk és ennek alapján készítjük el a következő év intézkedési/munka
tervét.
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2. Minőségpolitikai nyilatkozat
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Igyekszünk megteremteni intézményünkben a gyermek-, család-, klienscentrikus légkört.
Ahhoz, hogy munkánkat még magasabb színvonalon végezhessük,
folyamatosan szakmai továbbképzéseken veszünk részt.
Munkánk során az információk megfelelő áramlása érdekében használjuk
a már rendelkezésünkre álló informatikai eszközöket, és célunk ezek
folyamatos, az igényeknek megfelelő fejlesztése.
Az intézmény arculatának kialakítása és formálása érdekében
programjainkkal igyekszünk a település lakosságának minél nagyobb
részét elérni. A programok segítségével is szeretnénk intézményünket
megismertetni a lakossággal. A rendelkezésünkre álló multimédiás
eszközöket használva tájékoztatjuk a családokat az intézményben igénybe
vehető szolgáltatásokról.
A partnerintézményekkel folyamatos kapcsolatot tartunk, melyet a családok
segítése érdekében még szorosabbá teszünk.
Önértékelésen alapuló minőségfejlesztési rendszert építünk ki, melynek
hatékonyabb működése érdekében figyelembe vesszük a partnerek
elvárásait, elégedettségét.
Az iskolaérettségi vizsgálatokkal igyekszünk elérni, hogy minden gyermek
a fejlettségének megfelelő intézményben és időben kezdje meg iskolai
tanulmányait.
Az intézmény költség-orientált működése érdekében folyamatosan
figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, és maximálisan ki is
használjuk azokat. Ennek érdekében pályázatíró tréningeken veszünk
részt.
Az intézmény akadálymentesítésének költségeit felmérjük, hogy a
szolgáltatásaink
elérhetőek
legyenek
a
sajátos
igényű
és
mozgáskorlátozottak számára is.
Véleményünk szerint a munkánk akkor éri el a célját, ha a szolgáltatásaink
köre a lakosság egészének rendelkezésére áll.
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3. A
Térségi
rendszere

Humánsegítő

Szolgálat

minőségfejlesztési

„Kt. 40. § (11) értelmében
Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény
működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési,
mérési, értékelési feladatok végrehajtását.”

A minőségfejlesztési rendszer kiépítése, működése

A minőségfejlesztési rendszer kiépítését az intézményben a minőségirányítási
program alapján végezzük.
A minőségfejlesztési rendszer kiépítésének alapja a Közoktatási törvény, a
Közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. ( II.15. )
OM rendelet és Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Minőségirányítási
Programja.
A rendszer kiépítésének érdekében a következő szervezetet hoztuk létre:
- a minőségfejlesztési szervezet az intézmény, melynek vezetője az
intézményvezető, a törvényi előírásoknak megfelelően.
- A minőségfejlesztési csoport 4 tagból áll az intézmény felépítésének
megfelelően: 2 fő a pedagógiai szakszolgálat képviseletében, 2 fő a szociális
és gyermekvédelmi feladathoz illeszkedően.
- A minőségfejlesztési csoport tagjait az intézményvezető bízza meg az
intézmény minőségirányítási programjának végrehajtásával összefüggő
feladatok ellátásával.
- A minőségfejlesztési rendszer az intézmény minden működési területére
vonatkozik.

A minőségfejlesztés intézményi feladatai
A minőségirányítási csoport minden tanév kezdetekor ( szeptember ) intézkedési
minőségfejlesztési munkatervet készít, amely tartalmazza a minőségfejlesztési
folyamat szakaszait, a feladatokat, a határidőket, a felelősök nevét.
Az intézkedési minőségfejlesztési munkaterv összhangban áll a nevelési tanácsadó
és a logopédiai intézet munkatervével, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat,
valamint a helyettes szülői ellátás működtetésének szakmai programjával és az
Önkormányzat Minőségirányítási Programjával.
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Az intézményi értékelés területei az Önkormányzat Minőségirányítási Programjával
összhangban készülnek el.
A vizsgálati, fejlesztő munka az intézmény alapfunkciójából eredően változást,
fejlődést célzó tevékenység. A pedagógiai munka intézményünkre vonatkozó
ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének meghatározása az egyéni fejlesztési
célok elérését, a pedagógiai munka hatékonyságának folyamatos biztosítását, az
intézménnyel kapcsolatban álló partnerek elvárásainak való megfelelését szolgálja.
Cél:
 Kiszámítható, tervezhető ellenőrzések, mérések, értékelések rendszerének
kialakítása.
 A szakmai normáknak, a jogi és belső szabályozásnak megfelelő működés
biztosítása. A mérési, értékelési eredmények beépítése a mindennapi
munkába.
 A külső – jogi, törvényességi, hatósági, pénzügyi – ellenőrzések megfelelő
előkészítése, a munka segítése.
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4. Az
intézményi
minőségfejlesztés
megfogalmazott célok és feladatok

folyamatában

A Térségi Humánsegítő Szolgálat jogszerűen, törvényszerűen, költségorientáltan működjön; működésében erősödjön a tervezés szerepe.

Elvégzendő feladat

Költséghatékony
gazdálkodás
A nevelési
tanácsadóban és a
logopédiai intézetben
a fejlesztő
foglalkozásokon
résztvevők
lemorzsolódásának
megakadályozásabeilleszkedési,
tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdő
gyermekeknek
fejlesztő foglalkozások
Eszközellátás
biztosítása

Eredmények

Módszerek,
eljárások

Megvalósítás
időszaka,
gyakorisága,
határidő

Felelősök
Intézményvezető/
szakmai vezető
intézményvezetőTörvény szerinti
helyettes/
csoport/esetszám Statisztikai
pénzügyi osztály Évenkénti
kialakítása
adatok elemzése vezetője
felülvizsgálat

A vizsgálati és
fejlesztő órák
aránya nem
változik

Kapcsolattartás a
Tanulási
Képességet
Vizsgáló
Szakértői és
Rehabilitációs
Bizottsággal, és
a helyi oktatásinevelési
intézményekkel
intézményvezető

Tárgyi feltételek
adottak

Beszerzés,
Intézményvezető, Tanévkezdés
javítás - pályázati pénzügyi osztály előtt,
formában
vezetője
folyamatosan
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Egyeztetett
időpontokban

A Térségi Humánsegítő Szolgálat garantálja a minőségi, a tanulók fejlődését
segítő nevelést, oktatást, valamint a törvény által előírt családsegítő és
gyermekjóléti szolgáltatást.

Elvégzendő feladat
Munkaterv készítése a
feladatok ellátásához
az iskolai tanév
rendjéhez igazodva.
Családsegítés és
gyermekjóléti
szolgálat, helyettes
szülői ellátás
működtetése: szakmai
program aktualizálása

Eredmények

Nevelési
tanácsadás,
logopédiai
ellátás,
családsegítő és
gyermekjóléti
szolgáltatás

A nevelési
tanácsadóban és a
logopédiai intézetben a
fejlesztő
foglalkozásokon
résztvevők
lemorzsolódásának
megakadályozása beilleszkedési,
tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdő Hátrányok
gyermekeknek
leküzdése,
fejlesztő foglalkozások csökkentése

Rendezvények
szervezése az ellátási
területen a hasznos,
kulturált szabadidő
eltöltéséért

Módszerek,
eljárások

Egyéni és
mikrocsoportos
foglalkozások
megszervezése,
szociális munka
módszerei
Sindelar
program,
Frostig
program,
Szenzoros,
szenzomotoros
fejlesztés
Logopédiai
terápiák,
Pszichológiai
tanácsadás,
Pszichés
gondozás,
megsegítés
Komplex
programok
együttes
alkalmazása

Felelősök

Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettes

Folyamatosan

gyógypedagógus,
pedagógus,
pszichológus

Folyamatosan

Mentálhigiénés,
szabadidős és
Intézményvezető,
prevenciós
programok
intézményvezetőszervezése.
Értékek átadása helyettes
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Megvalósítás
időszaka,
gyakorisága,
határidő

Adott
eseményre
készülve

A szolgáltatást igénybe vevők számára segítségnyújtás a mentális problémák
kezeléséhez, az alapfokú képzés befejezéséhez, a gimnáziumi és a
szakképzésbe való bekapcsolódáshoz.

Elvégzendő feladat

Módszerek,
eljárások

Eredmények
A gyermekek az
óvodáskor végére
elérik az iskolai
A gyermekek
munkához
képességeinek
szükséges
megfelelő
fejlettséget, a
beszédhibák
iskolatípusba
nagymértékben
kerülésének
javulnak. A szülő
elősegítése.
Iskolaérettségi
és a pedagógus
iskolakezdési
útmutatást kap a
vizsgálat elvégzése megfelelő
a szülő és az óvodai iskolatípus
nevelőtestület
kiválasztásához.
kérése szerint, a
Csökken a
beszédhibák
beilleszkedési
csökkentése
tanulási és
tanévkezdésre.
magatartási
Másodlagos tünetek (BTM)
nehézséggel
kialakulásának
küzdők száma.
megelőzése.

Iskolaérettségi
iskolakezdési
vizsgálat,
logopédiai
vizsgálatok,
szűrővizsgálatok,
terápiák,
folyamatos
együttműködés az
óvodákkal,
iskolákkal,
szülőkkel.

Folyamatos,
általában
ősszel és
nevelési
tavasszal, az
tanácsadó,
iskolai
logopédiai intézet beiratkozás
előtt
munkatársai

A sajátos nevelési
igényű tanulók
előzetes vizsgálata
és továbbítása a
társintézményeken
keresztül vagy
közvetlenül a
Tanulási
Képességet
Vizsgáló Szakértői
és Rehabilitációs
Bizottsághoz

Pedagógiai
vizsgálat.
Pszichológiai
vizsgálat
Logopédiai
vizsgálat.

nevelési
tanácsadó,
Tanév
logopédiai intézet folyamán
munkatársai
folyamatos

Pszichés vezetés,
exploráció

intézményvezető,
pszichológusok
Folyamatos

A tanköteles
korúak
képességeiknek
megfelelően
lehetőséget
kapnak az
integrált
nevelésre,
oktatásra.

Pszichés
problémával küzdő
gyermekek/felnőttek Pszichológiai
feltérképezése
tanácsadás
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Felelősök

Megvalósítás
időszaka,
gyakorisága,
határidő

A Térségi Humánsegítő Szolgálat rugalmasan alkalmazkodjék a felmerülő
változásokhoz. Hatékony együttműködés a közoktatáshoz kapcsolódó és
egyéb intézmények között mind a hátrány kompenzációban, mind a prevenciós
munkában.
Elvégzendő
feladat

Eredmények

Intézményi
együttműködés az
egymásra épülő
intézmények
között.
Jelzőrendszer
működtetése.

Kölcsönös
kapcsolat
kialakulása,
állandósulása.
Megismerik a
követelményeket,
részt vesznek
egymás
rendezvényein.

Az
intézmény
szolgáltatásainak
széleskörű
megismertetése a
lakossággal.

A
szolgáltatást
igénybe
vevők
száma
növekszik.

Módszerek,
eljárások

Szakmai
tapasztalatcsere,
kapcsolattartás
munkaközösségi
szakmaközi
megbeszélések,
továbbképzésen
tanultak
továbbadása
Szórólapok
készítése,
terjesztése.
Megjelenés
a
helyi
újságban.
Intézményi honlap
folyamatos
frissítése.

Felelősök

Térségi
Humánsegítő
Szolgálat
munkatársai

Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettes

Megvalósítás
időszaka,
gyakorisága,
határidő

Folyamatosan

Folyamatosan

A Térségi Humánsegítő Szolgálat nyújtson segítséget a szülőknek és a
tanulóknak a tájékozódásban, hogy az oktatás milyen időtávon, milyen
szolgáltatásokkal és minőségben biztosított.

Elvégzendő
feladat

Kapcsolattartás a
szülőkkel,
fenntartóval,
partnerekkel

Eredmények

Módszerek,
eljárások

Széleskörű
segítségnyújtás a
családoknak, ide
értve a
gyermekjóléti,
családsegítő
szolgáltatás
körében
megvalósuló
eredményeket is.

A Térségi
Humánsegítő
Szolgálat által
nyújtott
szolgáltatásokról
folyamatos
tájékoztatás.
Partneri
elégedettség
mérései, értékelése
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Felelősök

Megvalósítás
időszaka,
gyakorisága,
határidő

Térségi
Humánsegítő
Szolgálat
vezetője, a
minőségirányítási
csoport, az
intézmény
munkatársai
Folyamatos

Minőségelvű, partnerközpontú működés legyen a jellemző, melynek alapja az
intézmény minőségirányítási rendszere.
Elvégzendő
feladat

Továbbképzési
szükségletek
felmérése,
képzések
felkutatása,
források
elosztása,
helyettesítések
megoldása

Eredmények

Szakirányú
végzettség
megszerzése,
szakvizsgák
letétele,
folyamatos
szakmai
továbbképzés.

Módszerek,
eljárások

Igények
felmérése,
továbbképzési
lehetőségek
felkutatása.

Felelősök

Megvalósítás
időszaka,
gyakorisága
határidő

Intézményvezető,
intézményvezetőhelyettes

Folyamatos

Hosszú távú, reális fejlesztési terv készítése intézményi szinten.

Elvégzendő
feladat

Eredmények

Módszerek,
eljárások

Az intézményi
minőségirányítási
program
aktualizálása

Az elkészült
program koherens
az önkormányzati
minőségirányítási
programmal.

Helyzetértékelés.
Stratégiai
célmeghatározás.
Ellenőrzési,
értékelési rendszer

A folyamatos,
tervezett belső
ellenőrzés

Pontos ismeret az
eredményességről,
haladási
irányokról, a
munkatársak
munkájáról.

Foglalkozások,
pszichológiai
tanácsadás,
vizsgálatok,
családgondozás
ellenőrzése,
értékelése.
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Felelősök

Térségi
Humánsegítő
Szolgálat
vezetője és
munkatársai

Megvalósítás
időszaka,
gyakorisága,
határidő

2013.
december 31.
Évenkénti
felülvizsgálat.
Nevelési
tanácsadó,
logopédiai
intézet:
évenként,
családsegítés
és
gyermekjóléti
Intézményvezető, szolgálat:
intézményvezető- negyedévente
helyettes
négyhavonta

5. Az ellenőrzés folyamata és rendszere
„Kt. 40. § (11) értelmében
Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben
vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
teljesítmény értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minőségirányítási
programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát,
módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát.”

Az ellenőrzés fogalma:
Az intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a
munkaterv alapján. Az ellenőrzés során azt vizsgáljuk, hogy az
intézmény illetve működése megfelel-e a rá vonatkozó előírásoknak.
Az ellenőrzés a szervezet és az adott személyek munkájának
megvizsgálása, hogy ezáltal megítélhető legyen, eleget tesznek-e a
rendeletben meghatározott követelményeknek.
Ellenőrzési feladatok:




ellenőrzési szintek meghatározása,
ellenőrzési területek meghatározása,
vezetői
ellenőrzés
területeinek
szabályozottsága.

Az ellenőrzés szintjei:




intézményi belső ellenőrzés,
önellenőrzés,
külső ellenőrzés

Az ellenőrzés területei:
- Szakmai ellenőrzés:
 szakterületi, évente megvalósuló,
 átfogó teljes körű, 4 évente megvalósuló
- Törvényességi ellenőrzés:
 évente megvalósuló,
 átfogó, 4 évente megvalósuló
- Pénzügyi ellenőrzés:
 évente megvalósuló,
 átfogó, 2 évente megvalósuló
Ellenőrizendő dokumentumok:
 Dokumentumok:
 alapító okirat,
 intézményi szervezeti és működési szabályzat,
 intézményi minőségirányítási program,
14













órarend, óravázlat
2 havonkénti munkaidőkeret, havi ellátotti létszámjelentés,
többlettanítás esetén havi jelentés
elektronikus nyilvántartás
naplók, (munkanapló, forgalmi napló, egyéni nyilvántartási lap és
foglalkozási napló, esetnapló)
nyilvántartói tasak,
irattár,
munkatervek (logopédia, nevelési tanácsadó)
szakmai programok (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, helyettes
szülői ellátás működtetése)
éves beszámolók
tanúsítványok

 Munkáltatói dokumentumok:
 személyi anyagok,
 munkaköri leírások,
 továbbképzési terv /beiskolázási terv (7 5 éves),
 jegyzőkönyvek,
 jelenléti ív
Az intézményi ellenőrzési munka lefolytatásának modellje, folyamatábrája

Előkészítés

Az ellenőrzés céljának a szükséges ellenőrzési
és
vizsgálatszervezési
feladatoknak
a
meghatározását jelenti.

Felkészülés

A vizsgálati feladatok elvégzéséhez szükséges,
speciális ismeretek megszerzésére irányul. Az
érintettek tájékoztatása, eszközök kiválasztása.

Közvetlen ellenőrzés

Helyszíni vizsgálat, amely megállapít, minősít,
rendszerbeli okokat és következményeket tár
fel.

A megállapítás írásba
foglalása

Jelentés vagy jegyzőkönyv formájában készül el
a részletetes megállapítások, az adatok
ismeretében. A vizsgált terület rövid, tömör
értékelése,
rámutatva
a
példamutató
megoldásokra, a fejlesztendő területekre.

A megállapítások
hasznosítása

A hiányosságok megszüntetésére, ismétlődésük
elkerülésére irányuló intézkedések megtételét
jelenti.
Pozitív tapasztalatok terjesztése.
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Az intézményi ellenőrzési program munkaterv felépítése







ellenőrzés elrendelőjének megnevezése,
ellenőrzés célja (konkrétan meg kell határozni),
ellenőrzendő időszak megjelölése (mettől meddig tart),
ellenőrzést végzők megnevezése,
ellenőrzés időpontjának kitűzése,
ellenőrzés módszerének megnevezése.

Az intézmény belső ellenőrzését végezheti:
a) pedagógusok esetében:
o az intézményvezető,
o szaktanácsadók és szakértők.
b) egyéb munkatársak esetében:
o intézményvezető, intézményvezető-helyettes
o felkért vagy megbízott egyén, csoport.
 Pedagógiai munka:



munkarend, munkafegyelem,
munkatervek,

A pedagógiai szakszolgálati tevékenység munka ellenőrzése terjedjen ki:
A pedagógusok munkáján belül A pedagógiai, gyógypedagógiai munka ellenőrzése:
 munkaközösség-vezető tevékenysége,
 a pedagógus – tanuló kapcsolata,
 a vizsgálati szakmai munka színvonala
 fejlesztő munka színvonala a fejlesztő órákon
 a pedagógus előzetes felkészülése és tervező munkája,
 a fejlesztő óra felépítése, szervezése,
 a fejlesztő órákon alkalmazott módszerek,
 a kolléga egyénisége, magatartása a fejlesztő órán,
 az óra eredményessége, az egyéni fejlesztési terv céljainak teljesülése,
 az intézmény által szervezett egyéb programokon való aktív részvétel,
 a pedagógusra bízott eszközök, szobák, termek állapota,
 a munkához kapcsolódó adminisztráció.
A pszichológus munkájának ellenőrzése:









a pszichológus – gyermek kapcsolata,
a vizsgálati szakmai munka színvonala
a pszichológus előzetes felkészülése és tervező munkája,
a vizsgálati óra felépítése, szervezése,
a kolléga egyénisége, magatartása a vizsgálat alatt,
az intézmény által szervezett egyéb programokon való aktív részvétel,
a pszichológusra bízott eszközök, szobák, termek állapota,
a munkához kapcsolódó adminisztráció.
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A családsegítő és gyermekjóléti munka ellenőrzése terjedjen ki:
A családgondozók munkáján belül:
 munkaközösség-vezető tevékenysége,
 a családgondozó - kliens kapcsolat,
 a szakmai munka színvonala
 a családgondozó előzetes felkészülése és tervező munkája,
 a családgondozás során alkalmazott módszerek,
 a kolléga egyénisége, magatartása az esetkezelés során,
 az intézmény által szervezett egyéb programokon való aktív részvétel,
 a családgondozóra bízott eszközök, szobák, termek állapota,
 a munkához kapcsolódó adminisztráció.
A pszichológus munkáján belül:
 a pszichológus - kliens kapcsolat,
 a vizsgálati szakmai munka színvonala
 a szakmai munka színvonala az üléseken
 a pszichológus előzetes felkészülése és tervező munkája,
 az ülések felépítése, szervezése,
 az üléseken alkalmazott módszerek,
 a kolléga egyénisége, magatartása az üléseken,
 az intézmény által szervezett egyéb programokon való aktív részvétel,
 a pszichológusra bízott eszközök, szobák, termek állapota,
 a munkához kapcsolódó adminisztráció.

6. A mérés és értékelés folyamata és rendszere
„Kt. 40. § (11) értelmében
Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek
biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény
működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz.
A intézményi munka értékelésének alapvető feladata, hogy megerősítse az
alkalmazotti közösség tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat, és így
ösztönözzön a hibák kijavítására, a szervezeti fejlesztésre.
A tanuló értékelése elsősorban az egyéni fejlesztési tervekben foglalt
követelmények teljesítésének a mértékére irányul.
Intézményértékelés alatt az intézmény szakmai működésének átfogó
elemzését értjük, amelynek során a szakmai működésre vonatkozó adatokat
egybevetjük az adott intézmény működésére vonatkozó megfogalmazott
követelményekkel.
Az intézményértékelés két alappillére: a pedagógiai, szakmai munka
eredményessége és hatékonysága.
Eredményesség alatt a célokkal való szembesítést értjük, azaz azt, hogy vajon
elérte-e az intézmény a számára kitűzött célokat (munkatervek, szakmai programok).
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Az intézményértékelés irányai tehát:
 szakszerűség,
 célszerűség (megfelelőség).
Az értékelés forrásai:






szakértő által készített vélemények,
az intézmény által készített beszámolók,
belső elégedettségmérés eredménye
a partnerek véleménye az intézmény működéséről,
intézményhasználók véleménye.

Az értékelés önértékelés rendje az intézményben
Az értékelésre,
ellenőrzésre
kerülő dokumentum

Szint

SZMSZ, szakmai
programok, munkatervek,
egyéni fejlesztési terv
továbbképzési/beiskolázási
tervek, házirend, belső
szabályzatok

pedagógus
intézményvezető,
intézményvezetőhelyettes

Munkaterv Egyéni
nyilvántartási lap és
foglalkozási napló,
munkaidő-nyilvántartás
Egyéb dokumentumok
Esetnapló

nevelőtestület
intézményvezető

IMIP

Értékelés

intézmény,
Nevelési
tanácsadó
Logopédia
intézményvezetőhelyettes
Minőségbiztosítási
munkacsoport
vezetője

A dokumentumok
jogi és szakmai
kívánalmaknak való
megfelelése.

Önértékelés

egyéni szakmai
célok, ambíciók,
törekvések,
követelmények

A dokumentumok
intézményértékelés,
jogi és szakmai
beszámolók,
kívánalmaknak való tanévzáró értekezlet
megfelelése.
Beszámolók
megvalósítás
értékelések
értékelése
A
dokumentumok
szakmai
kívánalmaknak való
megfelelése.
A
dokumentumok
jogi és szakmai
kívánalmaknak való
megfelelése.

Mérések értékelések rendje az intézményben
Gyakoriság
Évente

Forma
Intézményvezetői
értékelés intézményi
beszámoló készítése a
fenntartó felé a
szakszolgálati
feladatellátásról az ÖMIPben foglaltak szerint, a

18

Felelős
intézményvezető

Határidő
minden év

Kétévente
Háromévente

Évente
meghatározott
területeken

családsegítés
gyermekjóléti szolgálati
feladatellátásról a gesztor
település munkatervében
foglaltak alapján
irányított önértékelés
Belső elégedettségi
mérés, külső
elégedettségi mérés a
partnerintézmények
körében, külső
elégedettségi mérés a
szolgáltatást
igénybevevők körében
Évente folyamatosan az
intézményvezetővel
egyeztetett területen
elemzések,

minőségfejlesztési
csoport

külön ütemezés
szerint

intézményvezető

az intézmény
munkatervében
rögzítettek szerint

Az intézmény értékelésének rendszere






Az intézmény működésének feltételrendszere:
o Tárgyi feltételek.
o Személyi feltételek.
o Az intézmény szervezeti felépítése, struktúrája,
szervezeti kultúrája.
Az intézmény gazdálkodása
Az intézmény kapcsolatrendszere, nyitottsága
Korszerűsítési törekvések

Az értékelés területei:


Az intézményvezetői és intézményvezető-helyettesi munka értékelése
Végzi:
o fenntartó,
o alkalmazotti közösség.
Szempontjai:
o az intézmény szervezetfejlesztésében végzett tevékenysége,
o az intézményi pedagógiai-pszichológiai szakmai munka irányítása,
o az intézményi innováció segítése,
o a személyi és tárgyi feltételek biztosítása, javítása,
o az intézmény anyagi kondíciójának megteremtése,
o hazai és nemzetközi pályázatokban való részvétel,
o az intézmény menedzselése, projekt tevékenység,
o intézményi légkör alakítása,
o szervezeti kultúra.
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A pedagógusi, munka nevelési tanácsadó és a logopédiai intézet
munkatársainak értékelése
Végzi:
o intézményvezető és intézményvezető-helyettes
o alkalmazotti közösség.
Szempontjai:
 A pedagógiai folyamatban végzett tevékenység
o korszerű pedagógiai, szakmai jártasság,
o szemléltetőeszközök használata,
o pedagógiai szakmai filozófiája példamutató a gyermekek/tanulók
részére,
o kifogástalan munkafegyelemmel bír,
o ellenőrző – értékelő tevékenysége igényes,
o segíti a fiatal pályakezdő munkatársakat,
o aktív tagja a munkaközösségnek, vezeti a munkaközösséget.
o a fejlesztő folyamat minősége, eredményessége, a fejlesztő órán folyó
munka,
o a fejlesztő órán kívüli tevékenységek,
o az intézményen kívüli feladatok,
o az intézményi élettel kapcsolatos szervezési tevékenységek,
o munkaközösségek tevékenysége,
o projektfeladatok elvégzése.


Tanórán kívüli munkavégzés
o az intézményi életet alakító munkában való részvétel,
o rendezvényeken való részvétel, közös megmozdulásokra való
mozgósítás, táboroztatás,
o házi továbbképzés szervezése, lebonyolítása,
o felügyelet a rendezvényeken,
o intézményi hagyományok ápolása,
o programok szervezése tanulók számára



Fejlesztés, innováció
o szakmai, pedagógiai önképzés,
o tartalmi fejlesztőmunka,
o konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel,
o pályázatok írása, lebonyolítása annak eredményessége.



Munkafegyelem, adminisztráció
o kifogástalan munkafegyelemmel bír,
o munkarendet betartja,
o oktatási dokumentumok pontos vezetése:
naplók, forgalmi naplók, egyéni nyilvántartási lap és foglalkozási
napló, egyéni fejlesztési terv, kéthavonkénti munkaidőkeret, havi
ellátotti létszámjelentés, többlettanítás esetén havi jelentés, egyéb
szakmai dokumentumok, évközi és év végi adminisztrációs
feladatok, pontos adatszolgáltatás.



Együttműködés
o közvetlen partnerekkel, tanulókkal, szülőkkel,
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o az intézményt méltóan képviseli,
o szponzorok felkutatása,
o intézményi hagyományok ápolásában nyújtott segítség.
Tanügyigazgatási munka
 a tanügyi dokumentumok vezetésének szabályszerűsége,
 adminisztrációs fegyelem betartása,
 határidők betartása.
Családsegítő és gyermekjóléti munka értékelése
Az értékelés módszerei
 beszámolók,
 tájékoztatók,
 egyéni beszélgetések,
 csoportos megbeszélések,
 munkaértekezletek,
 munkaközösségi foglalkozások,


Az ügyintézői munka értékelése


A pedagógiai munka segítésében végzett tevékenység
o a nevelési tanácsadó és logopédiai intézet nyilvántartásainak pontos
vezetése
o korszerű szakmai jártasság,
o ellenőrző – értékelő tevékenysége igényes,
o segíti a fiatal pályakezdő munkatársakat,



Intézményen kívüli feladatok,
o az intézményi élettel kapcsolatos szervezési tevékenységek,
o projektfeladatok elvégzése.



Intézményi életet alakító munkában való részvétel,
o rendezvényeken való részvétel, közös megmozdulásokra
mozgósítás,
o felügyelet a rendezvényeken,
o intézményi hagyományok ápolása

való



Fejlesztés, innováció
o szakmai önképzés,
o konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel,
o pályázatok írása, annak lebonyolítása, eredményessége.



Munkafegyelem, adminisztráció
o kifogástalan munkafegyelemmel bír,
o munkarendet betartja,
o dokumentumok pontos vezetése:
forgalmi napló, elektronikus nyilvántartás, egyéb szakmai
dokumentumok,
évközi
adminisztrációs feladatok,
pontos
adatszolgáltatás,
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o pontos adatszolgáltatás nyomonkövetése: egyéni nyilvántartási lap
és foglalkozási napló, kéthavonkénti munkaidőkeret, többlettanítás
esetén havi jelentés, havi ellátotti létszámjelentés,
o adminisztrációs fegyelem betartása,
o határidők betartása.




Együttműködés
o közvetlen partnerekkel, gyermekekkel, szülőkkel,
o szponzorok felkutatása,

A családgondozói munka családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
munkatársainak értékelése
Végzi:
o intézményvezető és intézményvezető-helyettes
o alkalmazotti közösség.
Szempontjai:
 Az esetkezelési folyamatban végzett tevékenység
o korszerű szakmai jártasság,
o kifogástalan munkafegyelemmel bír,
o ellenőrző – értékelő tevékenysége igényes,
o segíti a fiatal pályakezdő munkatársakat,
o aktív tagja a munkaközösségnek, vezeti a munkaközösséget.


Intézményen kívüli feladatok,
o az intézményi élettel kapcsolatos szervezési tevékenységek,
o munkaközösségek tevékenysége,
o projektfeladatok elvégzése.



Intézményi életet alakító munkában való részvétel,
o rendezvényeken való részvétel, közös megmozdulásokra
mozgósítás, táboroztatás,
o házi továbbképzés szervezése, lebonyolítása,
o felügyelet a rendezvényeken,
o intézményi hagyományok ápolása,
o programok szervezése tanulók kliensek számára

való



Fejlesztés, innováció
o szakmai önképzés,
o konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel,
o pályázatok írása, annak lebonyolítása, eredményessége.



Munkafegyelem, adminisztráció
o kifogástalan munkafegyelemmel bír,
o munkarendet betartja,
o dokumentumok pontos vezetése:
naplók, forgalmi naplók, egyéb szakmai dokumentumok, évközi
adminisztrációs feladatok, pontos adatszolgáltatás.
o adminisztrációs fegyelem betartása,
o határidők betartása.
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Együttműködés
o közvetlen partnerekkel, kliensekkel,
o az intézményt méltóan képviseli,
o szponzorok felkutatása,
o intézményi hagyományok ápolásában nyújtott segítség.

A pszichológusi munka értékelése
Végzi:
o intézményvezető és intézményvezető-helyettes
o alkalmazotti közösség.
Szempontjai:
Az esetkezelési folyamatban végzett tevékenység
o korszerű szakmai jártasság,
o kifogástalan munkafegyelemmel bír,
o ellenőrző – értékelő tevékenysége igényes,
o segíti a fiatal pályakezdő munkatársakat,
o aktív tagja a munkaközösségnek, vezeti a munkaközösséget.
Intézményen kívüli feladatok,
o az intézményi élettel kapcsolatos szervezési tevékenységek,
o munkaközösségek tevékenysége,
o projektfeladatok elvégzése.
Intézményi életet alakító munkában való részvétel,
o rendezvényeken való részvétel, közös megmozdulásokra
mozgósítás, táboroztatás,
o házi továbbképzés szervezése, lebonyolítása,
o felügyelet a rendezvényeken,
o intézményi hagyományok ápolása,
o programok szervezése tanulók számára

való



Fejlesztés, innováció
o szakmai önképzés,
o konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel,
o pályázatok írása, annak lebonyolítása, eredményessége.



Munkafegyelem, adminisztráció
o kifogástalan munkafegyelemmel bír,
o munkarendet betartja,
o dokumentumok pontos vezetése:
naplók, forgalmi naplók, egyéb szakmai dokumentumok, évközi
adminisztrációs feladatok, pontos adatszolgáltatás.
o adminisztrációs fegyelem betartása,
o határidők betartása.



Együttműködés
o közvetlen partnerekkel, kliensekkel,
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o az intézményt méltóan képviseli,
o szponzorok felkutatása,
o intézményi hagyományok ápolásában nyújtott segítség.

7. Ösztönző rendszer működtetése
Az intézmény alkalmazotti közösségének ösztönző rendszere a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően és belső szabályzatok szerint történik.
A közösség tagjai évente 1 alkalommal az éves költségvetésben meghatározottak
szerint anyagi elismerésben részesülnek.
Az anyagi elismerés differenciálásának alapja a meghatározott értékelési
szempontok (ld.a,b,c,d, e mellékletek) rendszere.
Az elismerésben jusson kifejezésre:
 szakmai hozzáértés,
 pontos munkavégzés,
 igényes, megbízható feladatellátás,
 a közös feladatokból való részvállalási készség.

8. Folyamatos minőségfejlesztés
A minőségfejlesztés ellenőrzést, értékelést követő folyamat.
Célja: a hibalehetőségek kiküszöbölése, megelőzése, az intézményi működés
folyamatos javítása.
Tanévenként 2 fejlesztő team létrehozása hosszú távon tervezett. Szükség
esetén ez a szám változhat.
1. A fejlesztés lépései
a) Fejlesztendő területek meghatározása
 a vezetői ellenőrzések,
 intézményi önértékelési modell,
 a partneri méréseredmények,
 vizsgálati protokoll
 belső elégedettség mérésének eredménye
 a szolgáltatást igénylők elégedettség-mérésének eredménye
b) Fejlesztőcsoportok kialakítása
c) Megbízási szerződés kötése
Az intézményvezető a csoport tagjaival megbízási szerződést köt.
A megbízási szerződés tartalmazza:
 feladatot,
 elvárt eredményt,
 határidőt,
 hivatalos adatokat.
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d) Intézkedési Minőségfejlesztési munkaterv készítése
Az intézkedési fejlesztő minőségfejlesztési munkaterv tartalmazza:
 feladat lépéseit, tevékenységeket,
 sikerkritériumokat feladatonként,
 végrehajtási határidőket,
 résztvevők körét,
 felelőst.
e)
f)
g)
h)

A feladat végrehajtása
Ellenőrzés, mérés, értékelés
Beavatkozás, korrekció
Visszajelzés Visszacsatolás

2. A minőségfejlesztéshez kapcsolódó dokumentumok / bizonylatok
 éves minőségfejlesztési munkaterv,
 team intézkedési tervek,
 írásos beszámolók,
 jegyzőkönyvek,
 jelenléti ívek,
 ellenőrzési munkaterv,
 értékelési szempontsorok.

Gyomaendrőd, 2011. augusztus 15.

Czikkely Erika
intézményvezető
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Intézményi Minőségirányítási Program
véleményezése

Alulírott Pál Jánosné, mint a Térségi Humánsegítő Szolgálat közalkalmazotti
képviselője az intézmény Intézményi Minőségirányítási programját áttekintettem, és a
közalkalmazotti közösség számára elfogadásra javaslom.

Gyomaendrőd, 2011. augusztus 15.

Pál Jánosné
közalkalmazotti képviselő
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Jegyzőkönyv
Amely készült 2011. augusztus 31-én a Térségi Humánsegítő Szolgálat hivatalos
helyiségében.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
A közalkalmazotti közösség a mai napon áttanulmányozta és közös értelmezés után
kézfelnyújtással egybehangzóan elfogadta az Intézményi Minőségirányítási Program
módosítását.

Kmf.

Hanyecz Károlyné
jegyzőkönyvvezető
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JELENLÉTI ÍV
2011. augusztus 31.

Béni Hella

……………………………….

Gellai Anett

……………………………….

Szujóné Bálint Edit

……………………………….

Hanyecz Károlyné

……………………………….

Czikkely Erika

……………………………….

Pál Jánosné

……………………………….

Hanyecz Lászlóné

……………………………….

Hunya Krisztina

……………………………….

Benéné Rojik Gabriella

……………………………….

Tokainé Timár Csilla

……………………………….

Katona Vince

……………………………….

Hinelné Szilágyi Krisztina

……………………………….

Dávid-Joó Zsanett

……………………………….
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Mellékletek
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ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
A nevelési tanácsadó és a logopédiai intézet munkatársai részére
1. Adminisztráció, dokumentáció
a. Naplók, egyéb szakmai dokumentumok vezetése folyamatos, pontos
1

2

3

4

5

b. Fejlesztési tervek, szakvélemények rövid határidőn belül elkészülnek
1

2

3

4

5

2. Szakmai hozzáállás

a. Szívesen részt vesz szakmai továbbképzéseken
1

2

3

4

5

b. A többcélú intézmény érdekeit folyamatosan szem előtt tartja
/ továbbképzés, együttműködés a kollégákkal /
1

2

3

4

5

c. Igyekszik tájékozódni a munkáját érintő jogszabályi változásokról
1

2

3

4

5

3. Emberi hozzáállás
a. Szakmai együttműködés az intézmény dolgozóival / pl. helyettesítés,
szakmai problémák megbeszélése /
1

2

3

4

5

b. A team megbeszéléseken aktívan részt vesz
1

2

3

4

5

c. Kollégáival jó kapcsolatot tart fenn
1

2

3

4

5

d. Kollégái számíthatnak rá
1

2

3

4

5
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4. Partnerekkel való együttműködés
a. A hozzá forduló/járó gyerekekkel jó a kapcsolata
1

2

3

4

5

b. A szülőkkel udvarias, segítőkész
1

2

3

4

5

c. A társintézmények dolgozóival igyekszik jó kapcsolatot kialakítani,
fenntartani
1

2

3

4

5

5. Kötelező órán túli tevékenységek
a. Kötelező órán túl is szívesen vállal feladatokat
1

2

3

4

5

b. Pályázatok írásában, lebonyolításában részt vesz
1

2

3

4

5

c. Szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában részt vesz
1

2

3

4

5
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ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat munkatársai részére
1. Adminisztráció, dokumentáció
Forgalmi napló, esetnaplók pontos, precíz vezetése
1
2
3
4
5
Javaslattételek, vélemények határidőre történő elkészítése
1
2
3
4
5

2. Szakmai munka
A munkaidő pontos betartása, jó kihasználása (nem késik, munkaidőben munkával
foglalkozik)
1
2
3
4
5
Szakmai továbbképzéseken való részvétel
1
2
3
4
5
A többcélú intézmény érdekeinek folyamatosan szem előtt tartása
1
2
3
4
5
Igyekszik tájékozódni a munkáját érintő jogszabályi változásokról
1
2
3
4
5

3. Emberi hozzáállás
Együttműködés a családgondozókkal és a felnőtt ellátást biztosító pszichológussal
1
2
3
4
5
A team megbeszéléseken aktív részvétel
1
2
3
4
5
Kollégákkal jó kapcsolattartás
1
2
3

4

5

Kollégái számíthatnak rá
1
2
3

4

5

4. Partnerekkel való együttműködés
A hozzá forduló kliensekkel jó kapcsolat
1
2
3
4
5
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A társintézmények dolgozóival jó kapcsolat kialakítása, fenntartása
1
2
3
4
5
5. Alapfeladaton túli tevékenységek
Alapfeladatán kívül plusz feladat vállalása
1
2
3
4
5
Részvétel pályázatok írásában, lebonyolításában
1
2
3
4
5
Részvétel szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában
1
2
3
4
5
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Értékelési szempontok
Az intézményvezetői munka értékelése
1. A szervezetfejlesztésben végzett tevékenysége
a) Az intézmény szakmai egységeinek működését összehangolja
1
2
3
4
5
b) A vezető kezdeményezi, ösztönzi az intézményen belüli együttműködést
1
2
3
4
5

2. Az intézményen belüli szakmai munka irányítása
a) Tervezi és szervezi az intézményben folyó szakmai munkát
1
2
3
4
5

b) Ellenőrzi és objektíven értékeli az intézményben folyó munkát
1
2
3
4
5

c) Felelősséget vállal és ellenőrzi az intézmény működését szabályozó
dokumentumok elkészítését, módosítását
1
2
3
4
5

3. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása és javítása
a) Megteremti – a lehetőségekhez mérten – a szükséges személyi feltételeket
1
2
3
4
5

b) Biztosítja – a lehetőségekhez mérten – a szükséges tárgyi feltételeket
1
2
3
4
5
c) Segíti a munkatársak szükséges szakmai fejlődését, továbbképzését
1
2
3
4
5

4. Az intézmény menedzselése
a) Rendszeres kapcsolatot tart fenn a legfontosabb partnerekkel
1
2
3
4
5
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b) Mindent megtesz az intézmény hírnevének megismertetéséért, elismertetéséért
1
2
3
4
5

5. A munkahelyi klímában betöltött szerepe
a) A vezető a személyes problémák megoldásában segítőkész
1
2
3
4
5

b) A döntési folyamatokban a kollégák széleskörű bevonására törekszik
1
2
3
4
5

c) A munka erkölcsi elismerésére is figyelmet fordít
1
2
3
4
5

d) Megfelelően tudja kezelni a felmerülő munkahelyi konfliktusokat
1
2
3
4
5
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Értékelési szempontok
Az intézményvezető-helyettesi munka értékelése
1. A szervezetfejlesztésben végzett tevékenysége
a) Az intézmény szakmai egységeinek működését összehangolja
1
2
3
4
5
b) A vezető kezdeményezi, ösztönzi az intézményen belüli együttműködést
1
2
3
4
5

2. Az intézményen belüli szakmai munka irányítása
a) Tervezi és szervezi az intézményben folyó szakmai munkát
1
2
3
4
5

b) Ellenőrzi és objektíven értékeli az intézményben folyó munkát
1
2
3
4
5

c) Felelősséget vállal és ellenőrzi az intézmény működését szabályozó
dokumentumok elkészítését, módosítását
1
2
3
4
5

3. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása és javítása
a) Megteremti – a lehetőségekhez mérten – a szükséges személyi feltételeket
1
2
3
4
5

b) Biztosítja – a lehetőségekhez mérten – a szükséges tárgyi feltételeket
1
2
3
4
5
c) Segíti a munkatársak szükséges szakmai fejlődését, továbbképzését
1
2
3
4
5

4. Az intézmény menedzselése
a) Rendszeres kapcsolatot tart fenn a legfontosabb partnerekkel
1
2
3
4
5
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b) Mindent megtesz az intézmény hírnevének megismertetéséért, elismertetéséért
1
2
3
4
5

5. A munkahelyi klímában betöltött szerepe
a) A vezető a személyes problémák megoldásában segítőkész
1
2
3
4
5

b) A döntési folyamatokban a kollégák széleskörű bevonására törekszik
1
2
3
4
5

c) A munka erkölcsi elismerésére is figyelmet fordít
1
2
3
4
5

d) Megfelelően tudja kezelni a felmerülő munkahelyi konfliktusokat
1
2
3
4
5
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ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
ÜGYINTÉZŐ MUNKATÁRS RÉSZÉRE

6. Adminisztráció, dokumentáció
a. A dokumentumok vezetése, kezelése folyamatos, pontos
1

2

3

4

5

4

5

b. Határidők betartása
1

2

3

7. Szakmai hozzáállás

a. Szívesen részt vesz továbbképzéseken
1

2

3

4

5

b. A többcélú intézmény érdekeit folyamatosan szem előtt tartja
/ továbbképzés, együttműködés a kollégákkal /
1

2

3

4

5

c. Igyekszik tájékozódni a munkáját érintő jogszabályi változásokról
1

2

3

4

d. A munkaidő pontos betartása, jó kihasználása (nem késik,
munkaidőben munkával foglalkozik)
1
2
3
4
5

8. Emberi hozzáállás
a. Együttműködés a Nevelési Tanácsadó és a Logopédiai Intézet
munkatársaival
1

2

3

4

5

b. A team megbeszéléseken aktívan részt vesz
1

2

3

4

5
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c. Kollégáival jó kapcsolatot tart fenn
1

2

3

4

5

d. Kollégái számíthatnak rá
1

2

3

4

5

9. Partnerekkel való együttműködés
a. A hozzá forduló személyekkel udvarias, segítőkész
1

2

3

4

5

b. A társintézmények dolgozóival igyekszik jó kapcsolatot kialakítani,
fenntartani
1

2

3

4

5

10. Kötelező órán túli tevékenységek
a. Közvetlen munkaköréhez tartozóan túl is szívesen vállal feladatokat
1

2

3

4

5

b. Pályázatok írásában, lebonyolításában részt vesz
1

2

3

4

5

c. Szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában részt vesz
1

2

3

4

5
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2011. szeptember 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon támogatási
kérelme
Tóthné Rojik Edit
Farkas Zoltánné önkormányzati intézmény vezető

Tisztelt Intézményi Társulás!
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon az ESZA Nonprofit Kft. felhívására
pályázatot nyújtott be a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése (TÁMOP-3.1.711/2) címmel.
Sikeres elbírálás esetén 6 000 000 Ft támogatásban részesül az intézmény, amit humán erőforrás fejlesztésre,
eszközbeszerzésre és szolgáltatói feladatok ellátására való felkészülésre lehet fordítani.
A fenntartó támogatta a pályázat benyújtását, de akkor még nem voltak ismeretesek a finanszírozás körülményei.
A pályázat utófinanszírozású, mely alapján a pályázati összeg kiutalására leghamarabb 2012. harmadik
negyedévében kerül sor.
A pályázat várható elbírálása 2011. október végére várható és a szerződéskötést követően 2011. november hónap
folyamán kezdődnek el a képzések, melynek költsége 1.920.000 Ft, s ezt követően kezdődhet el a szakmai illetve
gyakorlati megvalósítás. A 2011 évet érintő fennmaradó támogatás (664.800 Ft) át fog kerülni a 2012-es naptári
évre.
A pozitív elbírálását követően a pályázati feladatok megvalósítására kerül sor, melynek költségvonzatát az alábbi
táblázat tartalmazza:
Időszakok
Tervezett összeg
2011. II. félév
2 584 800Ft
(1.920.000 Ft és
2012. I. félév
664.800 Ft )
2012. I. félév
1 915 200 Ft
2012. II. félév
1 500 000 Ft
Összesen:
6 000 000 Ft
Farkas Zoltánné Intézményvezető asszony kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat sikeres elbírálása
esetén az intézmény megköthesse a szerződést és megvalósíthassa a projektet.
A pályázat előfinanszírozását a Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat, tudja biztosítja az
alábbi források megjelölésével:
- a 2011. év II. félévére tervezett megelőlegezett összeg forrása a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázatra
elkülönített összegből megmaradt 2.000.000 Ft
- a 2012. év I. és II. félévére tervezett megelőlegezett összeg forrását a pályázatból befolyó támogatási összeg fogja
képezni, melyet a 2012-es költségvetési rendeletbe be kell építeni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok
szerint elfogadni.

Döntési javaslat
"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon támogatási kérelme "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
6

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola, Óvoda és Diákotthon által - a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése
(TÁMOP-3.1.7-11/2) címmel – benyújtott pályázat megvalósítását mely utófinanszírozású.
A pályázat előfinanszírozását a Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat, biztosítja az
alábbi források megjelölésével:
- a 2011. év II. félévére tervezett megelőlegezett összeg forrása a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázatra
elkülönített összegből megmaradt 2.000.000 Ft
- a 2012. év I. és II. félévére tervezett megelőlegezett összeg forrását a pályázatból befolyó támogatási összeg fogja
képezni, melyet a 2012-es költségvetési rendeletbe be kell építeni.
Az anyagi támogatás az alábbi ütemezésben valósul meg:
Időszakok
Tervezett összeg
2011. II. félév
2 584 800Ft
(1.920.000 Ft és
2012. I. félév
664.800 Ft )
2012. I. félév
1 915 200 Ft
2012. II. félév
1 500 000 Ft
Összesen:
6 000 000 Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2011. szeptember 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Beszámoló a Térségi Szociális Gondozási Központot érintő pályázati lehetőségekről
Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester

Tisztelt Intézményi Társulás!
A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetője jelen előterjesztéssel tájékoztatja a Tisztelt Társulást,
mint az intézmény fenntartóját az elmúlt időszakban a szociális intézmények fejlődését segítő pályázati
lehetőségekről. A pályázatokra a fenntartó képviseletében Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint gesztor
önkormányzat adhatja/adhatta be pályamunkáit, melyek az alábbiak:
·
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a Támogató szolgálat működtetése 2012-2014. időszakra kiírt
pályázat.
Beadási határideje: 2011. szeptember 23.
A pályázatot intézményünk elkészítette és 2011. szeptember 13-án elektronikus úton beadta.
·
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázata a „megyei és települési fenntartású ápolást-gondozást
nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló állami támogatásra”
Támogatás intenzitása: 100%
Beadási határideje: 2011. szeptember 25.
Intézményünk 30 db modern ágyra és a hozzá tartozó matracra pályázott.
A pályázatot 2011. szeptember 14-én elektronikus úton beadtuk.
·
TIOP- 3.4.2.-11/1- jelű „Önkormányzati, állami, egyházi nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények
korszerűsítése„ című pályázat keretében lehetőségünk nyílik a 60 férőhelyes Őszikék Idősek Otthona
(Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5) korszerűsítésére.
Célkitűzésünk, hogy a zsúfolt életteret, az előírásoknak nem megfelelő alapterületű szobákat, illetve kiszolgáló
helységeket átalakítsuk és így - eleget téve a modern kor jogszabályi elvárásainak – biztosítani tudnánk ellátottaink
részére a megfelelő életteret, és ellátási környezetet.
A pályázaton elnyerhető összeg: 10-180 millió Ft.
A támogatás intenzitása: elszámolható költségek maximum 100 %-a.
Beadási határidő: 2011. szeptember 12-től 2012. február 13-ig folyamatosan.
Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, szíveskedjen a pályázatokról beszámolót tudomásul venni.
Döntési javaslat
"Beszámoló a Térségi Szociális Gondozási Központot érintő pályázati lehetőségekről "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Térségi Szociális Gondozási
Központtal kapcsolatos pályázatokról készített beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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