Az önértékelés folyamatának bemutatása
Szakaszok, lépések

1. önértékelés
KMÉR

2. önértékelés
KKÉK

1. szakasz: Az önértékelés kezdete
A szervezettel történő
konzultáció, világos
vezetői döntés

Az önértékelés
módszerének
meghatározása

2019. január 23. MIT ülés
2019. február 4. Stratégiai
munkacsoport ülése

2019. július 29. MIT ülés
2019. július 31. Stratégiai
munkacsoport ülése

2019. január 23. és február 6. MIT
ülések
Könyvtárak Minőségi Működésének
Értékelési Rendszere szervezeti
önértékelési módszertani útmutatója
alapján

2019. július 29. MIT ülés

Minden szakmai munkakörben
(jelenleg 11 fő)

Minden szakmai munkakörben
foglalkoztatott munkatárs
(jelenleg 11 fő)

MIT-tag, igazgatóhelyettes

MIT-tag, igazgatóhelyettes

Az önértékelés körének
foglalkoztatott munkatárs
meghatározása
A projektvezető
kinevezése

Az önértékelési projekt Stratégiai munkacsoport ülésein
folyamatos
Közös meghajtón közzétéve
kommunikációja
Email-ben

Könyvtári Közös Értékelési
Keretrendszer önértékelési segédlete
alapján

Stratégiai munkacsoport ülésein
Közös meghajtón közzétéve
Email-ben

2. szakasz: Az önértékelési folyamat
Négy önértékelési csoport
munkaterületenként:
1. gyermekbirodalom
Döntés az önértékelési
2. olvasószolgálat
csoportok számáról,
3. helyismeret-interneta vezetői tagságról
rendszergazda
4. gyűjteményszervezés
A vezető is tag, 1/11-ed részben

Négy önértékelési csoport
munkaterületenként:
1. gyermekbirodalom
2. olvasószolgálat
3. helyismeret-internetrendszergazda
4. gyűjteményszervezés
A vezető is tag, 1/11-ed részben

A csoportok
Négy fő MIT-tag
moderátorainak és az
értékelés moderátorának MIT-tag
kiválasztása

Négy fő MIT-tag

2019. február 7.
Az önértékelési
csoportok tájékoztatása Belső képzés a KMÉR alapú
és képzése
önértékelésről

2019. július 31.
Belső képzés a KKÉK alapú
önértékelésről

A projektvezető
elérhetővé teszi az
összes lényeges
dokumentumot

MIT-tag

Stratégiai munkacsoport ülésein
Közös meghajtón közzétéve
Email-ben
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Stratégiai munkacsoport ülésein
Közös meghajtón közzétéve
Email-ben

2019. február 11., 13., 25.
március 11., 13., 18., 20., 27.
április 1. Stratégiai munkacsoport
ülései keretében

2019. augusztus 5., 7., 12.
Stratégiai munkacsoport ülései
keretében

Minden kritérium dokumentumainak Minden kritérium dokumentumainak
közös áttekintése, megbeszélése
közös áttekintése, megbeszélése

Az önértékelés
lebonyolítása

MIT-tagok által kritériumonként
összeállított anyagok frontális
bemutatása

Önértékelés: 2. számú melléklet
Önértékelési táblái alapján

Csoportokon belüli egyéni értékelés Csoportokon belüli egyéni értékelés
átgondolása
átgondolása
Csoportokon belüli megbeszélés,
érvelés

Csoportokon belüli megbeszélés,
érvelés

Csoportokon belüli konszenzusos
értékelés, pontozás

Csoportokon belüli konszenzusos
értékelés, pontozás

Pontozás: KMÉR 2. és 3. számú
mellékletek adottságok és
eredmények értékelése önértékelő
sablon alapján az értékelő táblázat
helyszíni kitöltése

Pontozás: KKÉK 1. számú melléklet
Pontozási táblák adottságok és
eredmények értékelésének
szempontjai alapján saját pontozási
táblázat helyszíni kitöltése

KMÉR értékelőlap összesítő tábla

Átlagszámítás
3. számú melléklet kitöltése: A
pontozás összesítése
2. számú melléklet Önértékelési
tábláinak összerendezése
2019. augusztus 28. Stratégiai
munkacsoport ülése: Munkatársak
tájékoztatása az önértékelés
eredményéről, az önértékelés
elfogadása

Az önértékelés
eredményeit bemutató
jelentés elkészítése

3. szakasz: Intézkedési terv
Stratégiai terv módosítása, gördülő
stratégia
Naprakész minőségpolitika
Adatgyűjtés, elemzés, beépítése
tervezésbe, a folyamatokba
Intézkedési elemek beépítése a
munkacsoportok és projektcsoportok
terveibe
Jó gyakorlatok alkalmazása
PDCA-elv alapján folyamatosan
Munkatársak részvétele, képzése

Az elfogadott
önértékelési jelentésen
alapuló intézkedési terv
megszerkesztése,
kommunikációja,
alkalmazása

A következő
önértékelés
megtervezése

Két év múlva, 2021. évben

Kiskunfélegyháza, 2019. augusztus 28.
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