
Panaszkezelés

Ügyfélszolgálati rendszer
Az intézmény leendő és meglévő ügyfelei részére ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálat legfontosabb tevékenységei.

Fogadja az iskola felé küldött kommunikációt (e-mail, levél, telefon, fax stb.).
Fogadja az érdeklődőket feléjük tájékoztatást nyújt és a tanfolyam adminisztrációját elvégzi.

Reklamációkezelés
1. A panasz benyújtása

A panaszt minden esetben a kifüggesztett panasz bejelentési jegyzőkönyvben lehet benyújtani.

Amennyiben a panasz mégis szóban kerül közlésre a panasz felvevő akkor is köteles írásban rögzíteni.

2. A panasz továbbítása

Az átvevő feltünteti rajta az átvétel időpontját és továbbítja a megfelelő személy felé a következők szerint.

Ha oktatás minőségével kapcsolatos, akkor a vezető tanár részére.

Ha az oktatás szervezésével (pl. helyiségek, berendezések, időbeosztás, technikai hiányosság stb.) a csoport szervező saját 
hatáskörében intézkedik és az ügyvezető felé az elvégzett panaszkezelésről, tájékoztatást küld.

Ha adminisztratív (pl. szerződése pontatlan, nem kapott igazolást stb.) akkor a csoport szervező saját hatáskörében intézkedik 
és az ügyvezető felé az elvégzett panaszkezelésről, tájékoztatást küld.

Ha a panasz gazdasági jellegű, akkor az ügyvezető felé továbbítja a beadványt.

3. A panaszos értesítése

Miután a panaszt a megfelelő személy kivizsgálta arról az ügyvezető felé jelentést küld, aki a panaszost értesíti az intézmény 
nevében a vizsgálat eredményéről és értesíti a panasz megszüntetésének módjáról.

4. A panasz megszüntetése

A panasz valódi okának megszüntetésére az illetékes az érintettek meghallgatása után intézkedési tervet dolgoz ki. Erről az 
ügyvezetőt értesíti, aki jóváhagyja azt.

Az intézkedést végrehajtják. Amennyiben a panasz nem azonnal kezelhető (pl. oktatás minőségével van probléma) akkor a 
panaszost 30 nap (panasz típusától függően) elteltével újbóli véleménynyilvánításra kérik fel. Amennyiben annak nem pozitív a 
válasza akkor a vissza a 3. ponthoz.
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Nyomtatvány

A panaszt tevő neve:

A panaszt tevő elérni kívánt célja:

A panasz kivizsgálásnak rövid leírása és eredménye:

A panaszt tevő értesítésének módja és szövege:

A panaszt tevő értesítésének dátuma:

A panasz ideje és pontos szövege:

A panasz kezelőjének aláírása


