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Előterjesztés 

25 . számú előterjesztés 

a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére 
az ÖMIP mérési rendszer átdolgozásának határidejéről 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 85. § (7) bekezdése 
szerint: 
"A helyi önkormányzati intézményfenntartó elkészíti 
intézményrendszer működésének minőségirányítási 

önkormányzati minőségirányítási program, illetve ÖMIP)." 

az önkormányzati közoktatási 
programját (a továbbiakban: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1175/2010. (V. 
20.) határozattal fogadta el a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Közoktatási Minőségirányítási Programja 2010-2015." című dokumentumot, amelyben az 
önkormányzat a közoktatási rendszer egészére meghatározza az intézményekkel szemben az 
elvárásait, az elvárással kapcsolatos feladatokat, a szakmai, törvényességi, pénzügyi 
ellenőrzéseket 

Kőbánya Közoktatási Minőségirányítási Programja a hosszú és rövid távú célkitűzések 
mellett meghatározza azon területeket, amelyeken a méréseket tanévre lebontva meg kell 
valósítani. 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás tartalmáról, így a pedagógiai értékelés területén végzendő 
feladatokról aKt. 36. § -a (2) bekezdés a) pontja szól: 
"a pedagógiai értékelés, melynek feladatamérni és értékelni a nevelési-oktatási intézményben 
végzett nevelő- és oktatómunka eredményességét, és segíteni a helyi, térségi és az országos 
közoktatási feladatellátás szervezését;" 
Döntés született arról, hogy a kerületi mérés-értékelés a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Központ feladatkörébe kerüljön. 

A 2011/2012. tanévben a Humán Irodával történt egyeztetés és megállapodás alapján a 
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ szervezi és valósítja meg a kerületi 
tantárgyi és neveltségi szint méréseit. A megállapodás alapján az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 6/20 ll. (Il. 18.) önkormányzati rendelet szerint az intézmény 
költségvetésében biztosította a mérések fedezetét ll OOO OOO Ft összegben. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 46112011. (VI. 2.) határozatában az alábbi 
feladattal bízta meg a Pedagógiai Szolgáltató Központ munkatársait: 

"A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság szükségesnek tartja az ÖMIP mérési rendszer 
átdolgozását, és felkéri a Pedagógiai Szakmai Szolgáltatót, hogy a szakmai munkaközösség 
bevonásával tegyenjavaslatot egy új mérési rendszer kidolgozására. 

Határidő: 2011. október 31." 



Az intézmény az alábbi indokolással kéri a határidő módosítását: 

Országszerte a Nemzeti Köznevelési Törvény elfogadását, és tartalmának 
megismerését várja a pedagógustársadalom, amely az ismert koncepció szerint 
bevezeti a komplex intézményértékelést A törvény megjelenése novemberben 
várható, ezért célszerű lenne azt megvámi, és ahhoz igazítani az új kerületi mérési 
rendszert. 

A Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ munkatársai ebben az évben 
több új feladatra kaptak megbízást (bemeneti mérés, neveltségi és tantárgyi mérések), 
amelyek a tanév első hónapjaiban intenzív munkát igényelnek. A koncepció 
elkészítéséhez több időre van szükségünk. 

A 201112012. tanévben a módosított mérési rendszer működtetésére biztosított jelentős 
összeg optimális felhasználása körültekintő tervezést igényelt, ezért a több tanévet 
érintő mérési rendszer módosítása is csak átgondolt pénzügyi tervezéssei történhet. 

Az iskolaigazgatók munkaközössége támogatja az intézmény kérését. 

A fenti indokok alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze a 
feladatellátás 2012. február 28-ára történő módosítását. 

Döntési javaslat: 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt 
határozatot. 

Budapest, 20 ll. október 6. 

Weeber Tibor 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

l. melléklet az előterjesztéses 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ... /2011. ( .. ) határozata 
az ÖMIP mérési rendszer átdolgozásának határidejéről 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 46112011. (VI. 2.) határozatában megállapított 
feladatellátás határidejét 2012. február 28-ára módosítja. 


