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Tárgy:

A közoktatás területére vonatkozó Önkormányzati Minőségirányítási
Program felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (7) bekezdése szerint a helyi önkormányzati
intézményfenntartó elkészíti az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének
minőségirányítási programját. Az önkormányzati minőségirányítási program az
önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg a fenntartó elvárásait.
Békés Megye Képviselő-testülete 78/2009. (III. 27.) KT. sz. határozatával jóváhagyta a „A
Békés Megyei Önkormányzat Önkormányzati Minőségirányítási Programja a Közoktatás
Területére” című programot (a továbbiakban: minőségirányítási program). Az önkormányzat
a minőségirányítási program kötelező felülvizsgálatát 2011. évre tűzte ki, melyet a Békés
Megyei Tudásház és Könyvtár szakértői végeztek el a minőségirányítási program 5. pontjában
meghatározottak szerint. A felülvizsgálat dokumentumelemzés, intézményvezetői interjúk, és
a 2011. évben végzett intézményi ellenőrzés, értékelés eredményei alapján történt.
A dokumentumelemzés alapján a szakértők megállapították, hogy a minőségirányítási
program formailag a hatályos jogszabályoknak megfelel, felépítésének logikai menete jól
követhető, a táblázatokban megjelenő feladatok átláthatóvá és egyértelművé teszik mind a
fenntartó, mind a közoktatási intézmények számára a célokat, jogköröket, hatásköröket és a
felelősöket. Részletesen felsorolják a feladatokat, a feladatokba bevontak körét, az
információáramlás módját, az elkészítendő dokumentumok típusát és a feladat ellenőrzésének
gyakoriságát.
Azonban az elmúlt időszakban történt intézményi átszervezések, önkormányzati, illetve egyéb
fenntartóktól történő közoktatási feladatátvételek, a fenntartó szervezeti és működési
szabályzatának változásai szükségessé teszik a minőségirányítási program 1. és 2. pontjainak
aktualizálását. Továbbá az intézményi minőségirányítási programok végrehajtásának
ellenőrzése, az intézmények minőségirányítási munkájának összehasonlítása, folyamatok
eredmények, prioritások, intézkedési tervek követése érdekében javasolt az önkormányzati
minőségirányítási program 1. sz. függelékkel történő kiegészítése.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati
javaslat alapján hozza meg döntését.

Határozati javaslat:
Békés Megye Képviselő-testülete
1. jóváhagyja a határozat mellékletét képező, és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt „A Békés Megyei Önkormányzat Önkormányzati Minőségirányítási Programja
a Közoktatás Területére” című programot,
2. utasítja Hivatalát, hogy a minőségirányítási programot a Békés Megyei Önkormányzat
honlapján, a nyilvános dokumentumok között szerepeltesse, valamint ajánlás
formájában a Közoktatási Intézményei részére elektronikus úton jutassa el.
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