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I. Bevezetés 
 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény és végrehajtási rendelete (12/2020. (II. 7.) Korm. 

rendelet) pontosan megfogalmazza azokat a követelményeket, amelyeket az intézményi 

minőségirányítási rendszerrel szemben támaszt a jogalkotó.  

A Szkt. 19. § (3) bekezdése kimondja, hogy a szakképző intézmény a tevékenységét 

minőségirányítási rendszer alapján végzi. 

A szakképző intézmény és a duális képzőhely a minőségirányítási rendszerét 2022. augusztus 31-

éig kell, hogy kialakítsa. 

A végrehajtási rendelet 47-50. § -sai részletesen leírják a szakképző intézmény minőségirányítási 

rendszerével kapcsolatos elvárásokat. 

Az intézmény minőségirányítási rendszere alapvetően három fő részből áll: 

a) minőségpolitikából, 

b) azonos szempontok alapján megvalósuló átfogó önértékelésből és 

c) az ezekre épülő beavatkozó, fejlesztő tevékenységekből. 

 

I.1. Az intézmény bemutatása 
 

Iskolatörténet 
 

Az AASZC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium évszázados múltra 

visszatekintő oktatási intézmény, mely kapuit 1883-ban nyitotta meg erdészeti szakképzés céljából. 

Hosszú ideig, mint erdőőri és vadőri szakiskola működött, számos átszervezést megélve. 

 1883  -  1918  Erdőőri képzés 

 1918  -  1935  Erdőőri-vadőri képzés 

 1935  -  1945  Alerdészképzés 

 1945  -  1954  Erdészképzés 

 1954  -  1958  Tanfolyami jellegű oktatás 

 1958  -  1969  Erdész-vadászképzés 

 1969  -  2000  Erdőművelő-fakitermelő szakmunkások képzése 

 1998  -   Szakiskolai képzés 9. és 10. évfolyamok erdészeti,  

                                          vadászati és kertészeti pályaorientációval 

 2000-től   Erdészeti szakmunkásokat és 

2001-től   Virágkötő-berendező szakmunkásokat  

2003  -   A Pusztamérgesi Középiskola iskolánk tagintézményévé vált. 

2004-től   agrár-szakterület keretében, a mezőgazdasági szakmacsoportban  

szakközépiskolásokat,   

 2005  -   A Pusztamérgesi Középiskola leválasztása. 

2007  -  2013  A Pusztamérgesi Középiskola újra iskolánk tagintézményévé vált! 

 2013 -    Erdészet és vadgazdálkodás ágazati szakközépiskolai képzés elindul 

    Az intézmény fenntartója az Agrárminisztérium lett. 

2013  - 2014  A Pusztamérgesi Középiskola telephely minősítész kap 

 2011 -  2015  A Pusztamérgesi Középiskola ismét tagintézményi státuszt kap 

 2015   A Pusztamérgesi Középiskola feladatellátási helye átkerül  

Ásotthalomra 

2015-től   Kertészet és parkfenntartás ágazatban szakközépiskolásokat,  

valamint Lovászokat is képzünk. 

 2020. július 1-től Intézményünk az Alföldi Agrárszakképzési Centrum részeként  

működik 

 

Az ásotthalmi iskola korának megfelelően, épületállományának zöme és a parkja is idős, melyek 

fenntartása, felújítása fokozott figyelmet igényel. 

Az iskola parkja mellett mindig jelentős erdőterület szolgált oktatási és kutatási célokat. Korábban 

az erdészeti kísérleti állomás kísérleti erdeje volt, egyidejűleg tanulmányi erdő is.  

A rendszerváltást követően az iskola 1994-ben kezelési jogra visszakapta a 442 ha-os Tanulmányi 

erdejét. 
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Az iskola parkja az oktatási célokon túl jelentős közjóléti funkcióval is rendelkezik. Ez részben a 

kollégiumban lakó diákok részéről igénybe vehető sport és közjóléti szolgáltatás, de ugyanilyen 

fontos az iskolán kívülről jövő igények fogadása is. Így a különböző zöldterülethez kötött 

rendezvények lebonyolítása úgy a község, mint a megye, a szűkebb régió részére. Jelentős látogatási 

igény jelentkezik az erdős környezet megismerésére a közeli városok iskolái részéről is.  

Az intézmény parkja megyei vonatkozásban is jelentős és példa értékű, mint oktatási intézményhez 

tartozó zöldterület. Csongrád-Csanád megyében, e fában szegény területen kiemelkedő értékként 

kezelendő az iskola zöldfelületeinek együttese. 

Iskolánk elsősorban a dél-alföldi régióból iskoláz be. Az utóbbi évtizedben e területen igen 

intenzíven tevékenykedtünk, ennek eredményeképpen az elmúlt húsz évben háromszorosára 

növekedett a tanulólétszám és ma is stabilnak mondható. 

Jó együttműködés alakult ki a térség gazdasági egységeivel. A régión kívüli szakmai kapcsolataink 

is jelentősek.  

Külföldi kapcsolataink erdészeti szakmai, pedagógiai, erdészeti pedagógiai jellegűek. Ez 

középszintű erdészeti oktatással foglalkozó intézeti kapcsolatokat jelent. A legszorosabb, élő 

kapcsolatunk a Temesvár melletti Vadászerdőn 1885-ben alapított, és a Görgényszentimrén működő 

1893-ban alapított Erdészeti Középiskolával van, ahova évente szakmai tanulmányutakat 

szervezünk, és ahonnan vendégeket fogadunk. 

Az utóbbi években szoros kapcsolat alakult ki a Csíkszeredán működő Venczel József 

Szakközépiskolával is, ahová a Határtalanul program keretében utazunk, illetve onnan fogadunk 

diákokat. 

Az iskolánkban csaknem minden tanuló kollégiumi elhelyezést kap, stabilan 80% fölött van a 

kollégista tanulók létszáma az összlétszámunkhoz viszonyítottan. 

A szakképzésben résztvevőknek jelenleg az iskola saját tanműhelyeiben és a kezelésében lévő 441 

hektáros tanerdejében szervezi meg a gyakorlatokat, kiegészülve a lovászok esetében a duális 

keretekkel, melyet a mórahalmi lovas központban valósítunk meg.  A megalakuló Erdészeti Ágazati 

Tudásközpont keretein belül lehetővé válik, hogy tanulóink az erdészeti képzések területén is duális 

partnereknél valósítsák meg a szakmai gyakorlatukat. 

A gyakorlati képzés tárgyi feltételei az elmúlt években jelentősen gyarapodtak, elsősorban pályázati 

forrásokból. Összességében minden szakmai képzés esetében jónak mondható, de az eszköz és 

gépparkunk további bővítése és korszerűsítése is folyamatos elvárás és szükségszerűség is. 

 

Tanulói összetétel 
 

Családi környezet 

A szülők 35 %-a a mezőgazdaságban dolgozó fizikai munkás, mezőgazdasági kisvállalkozó, 

őstermelő; 25 %-a nyugdíjas (50 %-a rokkant), 20 %-a munkanélküli; 20 %-a egyéb 

(közalkalmazott, köztisztviselő, középvezető, ipari tevékenységet folytató vállalkozó). 

A szülők iskolai végzettségük szerint: 60 % 8 általános iskola, 35 % szakmunkás, 5 % érettségi. 

Elvált szülők gyermeke 45 %. 

Tanulóink 35-40 %-a potenciálisan veszélyeztetett a hátrányos családi- és a családok rossz anyagi 

helyzete miatt. 
 

Szociális környezet 

Előmenetel, családi háttér, környezet 

1.  Az iskolarendszer jellegéből adódóan, a szakképző iskolába jelentkezők az általános iskolában 

gyenge, közepes eredményt elért tanulók. A jó tanulók és a közepesek általában a technikumba, a 

gyenge tanulók a szakképző iskolába jelentkezhetnek, jelentkeznek. Ritkán jelentkezik iskolánkba 

közepesnél jobb tanulmányi eredményt elért tanuló, bár erre is van példa. Zömük gyenge tanulmányi 

átlaggal végzi el az általános iskolát. 

A technikusi osztályba jelentkezők tanulmányi eredménye kicsit jobb a szakképző iskolai 

osztályokba jelentkezők átlagánál.  

2.  Megismerve a tanulókat kiderül, hogy gyenge tanulmányi eredményüknek nem gyengébb 

szellemi képességük az oka, sok köztük az éles eszű, jó képességű tanuló. Miért hát a gyengébb 

eredmény? A magyarázat legtöbbször a hiányos, vagy zűrös családi háttérben keresendő. Mivel a 
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gyerekek kevesebb figyelmet kaptak a családban, mint amennyit igényeltek volna, lassan elkopott a 

jó, vagy közepes tanulmányi eredmény. Más problémák is izgatták serdülő fantáziájukat, nem csak 

a tanulás, s mivel nem kaptak családi iránymutatást, vagy éppen rossz példát láttak, másfelé 

fordultak. Ez a más tevékenység egyre inkább kiszorította az iskolai teendőket a figyelmük 

látóteréből, fontosság tekintetében az iskolai tanulást sajnos a fontossági sorban igen hátra sorolták. 

3. Egy korábbi felmérésünk alapján tanulóinknak körülbelül kétharmad része alapvetően, ha nem is 

jogi értelemben, de hátrányos helyzetű. Sok diákunk van, akinek meghalt valamelyik szülője, sokan 

vannak elvált szülők gyermekei, van, akit nagyszülő, vagy rokon nevel. A csonka, illetve zilált 

családi háttérben felnövő gyermekek nehezebben jutnak hozzá azokhoz az erkölcsi, társadalmi 

ismeretekhez, normákhoz, amelyek segítségével az iskolában, a társadalomban könnyen, de 

legalábbis könnyebben el tudnak helyezkedni, illetve melyek segítségével könnyebben be tudnak 

illeszkedni. 

4. Az előbbi magyarázattal szoros összefüggésben van az a tény, hogy diákjaink zöme szűkös 

anyagiakkal rendelkező családi körből kerül hozzánk. Sokuknak problémát jelent a havi étkezési 

térítési díj rendszeres befizetése is.  

5. A tanulóink kisebbik része jön városból, nagyobb részük falusi, vagy tanyasi. Ebből következik, 

hogy többségük nem idegenkedik a fizikai munkavégzéstől, odahaza megszokta, végzett már sokféle 

munkát.  
 

Személyi feltételek 
 

Tevékenységi kör Létszám Fő) 

Oktató 38 

Óraadó 2 

Tartósan távol (Gyes) 0 

Támogató oktató 6 

Oktató összesen 46 

Oktató nevelő munkát segítő 3 

Titkársági ügyintéző 1 

Gazdasági dolgozó 2 

Konyhai dolgozó 7 

Takarító 6 

Gondnok 1 

Gondnok Pusztamérges 1 

Épület, park, fóliaház karbantartó 3 

Gépkarbantartó, tanerdő gépkezelő 3 

Portás 5 

Összesen munkaszerződéses dolgozó 78 
 

Az iskola oktató-nevelő munkájában 46 fő, jól képzett oktató vesz részt. Az oktatók többsége 

legalább két, vagy annál is több pedagógiai, illetve szakmai képesítéssel rendelkezik.  

Egyetemi végzettségűek: 24 fő, főiskolai végzettségűek: 20 fő,  

Felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők: 2 fő  

Oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő: 3 fő 

Gazdasági ügyintéző: 2 fő 

Konyhai dolgozó: 7 fő 

Takarító: 6 fő  

Portai dolgozó: 5 fő 

Épület- és parkkarbantartó: 3 fő,  

Gépkarbantartó: 3 fő 

Titkársági ügyintéző: 1 fő 

Gondnok intézményegységenként: 2 fő 
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Tárgyi feltételek 

 

Az iskola 1883. októberi megnyitása óta Ásotthalmon, Csongrád-Csanád megye délnyugati 

csücskében, egy 10 ha-os parkban működik. Hozzá tartozik egy 442 ha-os erdőtömb, amit 

rendeltetése folytán Tanulmányi erdőnek nevezünk.  

Itt szervezzük meg az erdészeti jellegű gyakorlatok legnagyobb részét. 

A parkban vannak az oktatást szolgáló épületek.  

A főépület tantermekkel és az irányítást és működtetést szolgáló irodákkal, a kollégiumok, az 

elméleti oktatást szolgáló további épületek további tantermekkel, a gyakorlati oktatást szolgáló 

épületek, tanműhelyek, karbantartó műhelyek, traktoros gyakorló pálya, motorfűrészes gyakorló 

pályák, fóliaház, múzeum, konyha az ebédlővel, sportpályák. 

Az Erdészeti szakmunkás, az Erdőművelő-fakitermelő és az Erdésztechnikus szakmai képzést 

szolgáló eszközök berendezések közül megemlíthetők a különböző műhely felszerelések, 

szerszámok, járművek, erdészeti erő- és munkagépek. Ekék, tárcsák, egyéb talaj-előkészítő gépek, 

ültetőgépek, vetőgépek, ápoló gépek és egyéb erdőművelő gépek.  

A rakodási és szállítási feladatokat szolgáló gépek, daruk, targoncák, traktorok, pótkocsik.  

Az utóbbi évtizedben már érettségire felkészítő osztályaink is vannak, ahol ágazati képzés folyik. 

Ebben a képzési típusban eleinte csak az érettségire készítettünk föl, de már közel egyévtizede az 

erdészet és vadgazdálkodás ágazati képzést folytatjuk, azaz, az ebben a képzési típusban szakmai 

tantárgyból érettségizett tanulók Erdésztechnikus végzettséget szerezhetnek az érettségit követően, 

egy év alatt.  

Iskolánk tanulói az iskola által kezelt Tanerdőben, fóliaházban és az iskola tanműhelyeiben töltik 

a gyakorlatukat. Lovász és a Gazda (Lovász szakmairány) szakképesítés esetében duális képzés 

folyik már 2015 óta. A közismereti és a szakmai elméleti képzés iskolánkban folyik a gyakorlati 

képzés pedig Mórahalmon történik a Thermálgyűrű Kft szervezésében.  

Az iskolai tanulói közül sokan kollégisták. A fiúkat és a lányokat külön kollégiumi épületben 

tudjuk elhelyezni. 

Iskolánk 2020. július 01-től az Alföldi Agrárszakképzési Centrum intézményeként működik. 

A meglévő ingatlanjaink mellett nagyon hiányzik egy saját tornaterem, melynek az iskola területén 

lenne is helye. A tornaterem a megnövekedett testnevelés órák ellátásához, valamint kollégiumi 

szabadidős foglalkozásokhoz lenne szükséges. 

Nincs közösségi terünk, ahol iskolai ünnepségeket lehetne lebonyolítani. Az Oktatóközpont 

mögötti rész erre kiválóan alkalmas lenne. 

Szükséges lenne az elöregedett géppark megújítására, újabb gépek beszerzésére, mellyel a szakma 

népszerűsége, a beiskolázás eredményessége fokozható lenne. 

 

Kollégiumi tevékenység 
 

a) Tárgyi-dologi feltételek, környezeti jellemzők: 

 Kollégiumunk Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76. sz. alatt működik, AASZC Bedő Albert 

Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium néven az iskolával szoros egységet alkotva. 

Csaknem minden tanuló kollégista (80% fölötti arány). Egy nagyobb, 160 fős épület 4 ágyas 

szobákkal, zuhanyzókkal, WC-vel blokkonként társalgókkal ellátva. Ezt zömében fiúk lakják. Egy 

régebbi épület 60 férőhelyes, amelyben a kilencedikes fiúk laknak döntően. Ebben közös WC-k és 

zuhanyzók, mosdók találhatók, egy társalgóval. Itt a szobákban 8-10 tanulót helyezünk el. Az E-

épület tetőterében helyezzük el a leányokat. Az egyes épületek felszereltsége megfelelő, illetve 

korszerű.  

 

b) A tanuló-összetétel jellemzői: 

 Diákjaink közül kb. 1/3 rész a lányok, 2/3 rész a fiúk aránya.  

 Zömében Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Békés és Pest megyéből érkeznek. Kb. 50 %-ban 

valamilyen oknál fogva hátrányos helyzetűnek tekinthetőek. Minden évben érkezik határon túli 

magyar diákunk is, főként a Vajdaságból. 
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c) Humán erőforrás: 

 A kollégiumban feladatot ellátó támogató oktatók / nevelők valamennyien ebben az iskolában 

tanító kollégák. Egy-egy támogató oktató / nevelő kollégiumban teljesített óráinak száma eltérő, 

illetve évente jelentősen változhat. 

 Általában 7-8 oktató lát el nevelőtanári munkát a kötelező óráinak döntő hányadában és 

ugyanannyian segítik a kollégiumi nevelőmunkát kisebb részben.  

 

d) Szabadidős lehetőségek 

 A napi tanulmányi munka illetve az ebéd befejeztével tanulóink kimenőt kapnak 1600 óráig. 

 Intézetünkben nagy hagyományai vannak a sportnak. A sportolás tárgyi feltételei biztosítva 

vannak. Szabadtéri sportpályák, kondicionáló terem és sportcsarnok állnak a sportolni vágyók 

rendelkezésére.  

 Labdarúgó és kézilabda csapataink tornákon és bajnokságokon egyaránt részt vesznek. 

Diákjaink közül nagy része rendszeresen sportol, sokan egyesületekben igazolt játékosként.  

 Évente átlagosan kb. 6-16 féle szakkört vagy érdeklődési kört működtetünk a legkülönfélébb 

érdeklődésűek számára. 

 A kollégium szerencsés természeti környezetben, egy 10 hektáros parkban helyezkedik el, 

közvetlen szomszédságában pedig nagy kiterjedésű erdő terül el (erdei séta, futás stb.). 

 

e) A pedagógiai folyamatokat kiegészítő, segítő rendszer: 

 A jövő feladatai közé tartozik a személyi és tárgyi feltételek további javítása. Várhatóan 

lehetőség lesz kollégiumi nevelő szakra jelentkezni posztgraduális képzés keretén belül.  

 Pályázati lehetőségek kihasználásával a kollégiumi helységeket minél otthonosabbá szeretnénk 

tenni. Különböző sporteszközök, játékok, audiovizuális eszközök beszerzését tervezzük a jövőben. 

A számítástechnikai fejlesztésre is folyamatosan gondot fordítunk.  

 A mindennapi kulturált életvitelhez, a tanulók életteréhez kapcsolódó objektumok; helyiségek, 

eszközök (iskolai ebédlő, kollégiumi konyha, audiovizuális berendezés, stb.) mind a környezeti 

esztétika színvonalát, a komfortosságot emelik. 

 A tanulók minőségi ellátása, a róluk való szociális gondoskodás iránya lehetőségeinkhez képest 

folyamatos fejlődést eredményez. 
 

 

 

 

Nevelési klíma: 

 A jó tanár-diák viszony kialakítása a rendszeres törődéssel, odafigyeléssel, a diákok 

meghallgatásával, a diákok beleszólásával a kollégium ügyeibe, önállóságukkal, a támogató 

oktatók / nevelők rugalmasságával érhető el, amit egyik fő nevelési feladatunknak tekintünk. 

 A pedagógiai munka dokumentumai megfelelő alapul szolgálnak a tanár-diák együttműködés 

folyamatos figyelemmel tartásának. 
 

 

 

Külső kapcsolatok: 

 Kapcsolatot és együttműködést a szülőkkel szülői értekezleteken, az iskolákkal telefonon, 

személyes megkereséssel, levelezéssel, e-mail-en, facebook-on keresztül tartunk. 

 Egyéb intézményi, szakmai együttműködés a szóban forgó létesítmények, múzeumok, színház 

látogatása útján történik. 
 

Az iskola kapcsolatai 

- Nevelő-oktató munkánkat a tanuló személyiségének harmonikus fejlesztését a szülői házzal 

együttműködve lehet megvalósítani. 

- Társiskolákkal jó munkakapcsolat kialakítására törekszünk. 

- Iskolánk működése elképzelhetetlen az erdészeti részvénytársaságokkal, kertészeti 

gazdaságokkal, gazdálkodókkal való együttműködés nélkül (részben gyakorló területet jelentenek, 

tanulmányutak szakmai programját biztosítják). Ezért nagyon fontos alapelvünk az 

erdőgazdaságokkal, vezetőikkel való jó együttműködés, erdészbarátság ápolása. 
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Az iskola rendkívül kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, él. A kapcsolatokat érdemes több 

síkon vizsgálni. Ezek a síkok természetesen nem választhatók el élesen egymástól, egymáshoz 

közel állnak, átjárhatók, közös pontjaik vannak. Megjegyzendő, hogy a csoportosítás önkényes 

szubjektív, lehetne csoportokat összevonni, újakat alkotni. 
 

 

A fő síkok, csoportok: 
 

- Szakmai kapcsolatok 

o Erdőgazdálkodók 

o Egyéb gazdálkodók 

o Mezőgazdasággal foglalkozó szervezetek  

o Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Osztály  

o NAIK Erdészeti Tudományos Intézet 

o Cégek, (STIHL, HUSQVARNA,) 

o Hermann Ottó Intézet, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

o Kamarák 

o Munkavédelemmel foglalkozó szervezet 

o Országos Erdészeti Egyesület 

o Faipari Tudományos Egyesület  

o Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

o Ásotthalmi Orchis Természetvédelmi Egyesület 

o Vadászszövetség, vadásztársaságok 

- Társadalmi kapcsolatok 

o Helyi önkormányzat, helyi emberek 

- Oktatási kapcsolatok 

o Javító-, vizsgáztató szervezetek 

o Iskolák 

o Középfokú intézetek 

o Felsőfokú intézetek 

o Ásotthalmi Bedő Albert Alapítványt 

- Kereskedelmi kapcsolatok 

o Kereskedők 

- Hivatalos-, munkakapcsolatok 

o Egészségügy 

o Katasztrófvédelem, Tűzoltóság,  

o Rendőrség 

- Emberi kapcsolatok 

o az 1885-ben Temesvár mellett Vadászerdőn alapított,  

o és az 1893-ban alapított görgényszentimrei Erdészeti Középiskolával. 

o Csíkszereda Venczel József Szakközépiskola 
 

 

 

 

Az iskola hagyományai, rendezvények 
 

A tanulók személyiségét fejleszti a színes sokoldalú iskolai élet, melyben kiemelt szerepet kap 

iskolánk hagyományainak ápolása. 

Iskolánk hagyományi kettős bázison nyugszanak. Építkeznek a magyarországi középiskolai 

diákszokásokra és az erdésztradíciókra, mely utóbbi magában hordozza a pályaszocializáció 

alapjait. 

Ez utóbbi mivel szűk szakmai közösségből táplálkozik, különösen nagy motivációt jelent a 

közösségi érzés kialakítására és a szakmai identitás fejlesztésére.  

Ugyancsak mély gyökeret jelent iskolánk múltja, a szakképzésben kifejtett jelentősége és 

tradicionálisan magas színvonalú oktató nevelő munkája. 
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Ezekből az alapokból kiindulva fontos feladat nevelő-oktató munkánknak hagyományaink ápolása, 

melyek a következők: 

Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok  
 

a.) Az iskola és a kollégium feladata közé tartozik az állami ünnepek tanulókkal való 

megismertetése. 
 

 

Az iskola keretében tartott ünnepségek, megemlékezések 

1. Október 06. Megemlékezés az aradi vértanúkról 

2. Október 20. Iskolai sportnap, az iskola alapításáról történő megemlékezés 

3. Október 23. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetéről, valamint a Magyar  

      Köztársaság  

      1989. évi kikiáltásának napjáról való megemlékezés 

4. December 20. Iskolai karácsony 

5. Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékéről történő megemlékezés 

6. Március 15. Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetéről, valamint  

      a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napjáról 

7. Április 16. Megemlékezés a holocaust áldozatairól 

8. Május 10. Erdők napja 

9. Június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja 
 

b.) Az iskolai sportnap, valamint az Erdők napja olyan hagyományos nap az iskola életében, ami 

tanítás nélküli munkanapként kerül megtervezésre az éves munkaterv készítése során. E két nap 

programjának a megszervezése a diákönkormányzat, valamint a diákönkormányzat munkáját 

segítő pedagógus feladata. 

Sportnap megszervezése az egészséges életmód jegyében, a mindennapos testedzés igényének 

kialakítása miatt kerül az éves programunkba. 

A sportnapi programok megszervezésébe a testnevelő szakos tanár kolléga is bevonásra kerül, 

vezetői szinten pedig a program végrehajtásáért, lebonyolításáért a kollégiumvezető a felelős. 

Erdők napja a szakmához kapcsolódó környezet- és természetvédelmi tevékenységek játékos 

megismerése, a szakmai versenyszellem kialakítása, valamint az osztályok közötti főzőversenyek 

lebonyolításának a napja. 

A szakmai nap megszervezésének vezetői szintű felelőse az igazgatóhelyettes. 

Az Erdők napja programjának lebonyolításában aktív szerepet kell vállalnia a nevelőtestület 

valamennyi tagjának is. 

A téli szünetet megelőző fenyőünnep megszervezését a diákönkormányzat végzi, a 

diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus irányításával. 

 

c.) Az állami ünnepekről szóló megemlékezés az osztályfőnökök valamint a történelem szakos 

pedagógusok irányításával történik. 
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A helyzetelemzés összegzése, SWOT-analízis 
 

 Erősségeink  Gyengeségeink, fejlesztendők 

1. 
Helyben van az erdészeti képzéshez 

elengedhetetlen Tanulmányi erdő. 
1. 

A gép és eszközparkunk jelentős ugyan, de az 

ütemezett modernizálása, bővítése elengedhetetlen, 

akárcsak az iskola, manapság gyorsan elavuló 

informatikai eszközeinek a szinten tartása, 

fejlesztése. 

2. 

Az iskola hírneve, tapasztalata az erdész 

szakmában képviselt elismertsége, 

elkötelezettsége, szakmaisága és elhivatottsága 

jelentős. Az oktatás színvonalát, sokszínűségét, 

gyakorlatorientált képzéseit egy magasan 

kvalifikált, elkötelezett oktatói gárda adja, amit 

pl.: az SZKTV eredmények is jeleznek. 

2. 
Szükség lenne egy aulára az Erdészeti 

Oktatóközpontnál és egy saját tornateremre. 

3. 
A gyermekcentrikusság, a családias légkör az 

egyik legnagyobb értékünk. 
3. 

Szükséges a régi bevált módszerek mellett az új 

pedagógiai módszerek és technikák (IKT, 

projektoktatás, erősebb differenciálás, fokozott 

gyakorlatiasság, tanulmányutak stb.) alkalmazása, 

mellyel fokozható nemcsak a hatékonyság, hanem a 

gyerekek motivációjának az erősítése, az egyre több 

SNI és BTMN-s tanuló felzárkóztatása, fejlesztése. 

4. 

139 éves iskolánk egy csodálatos szép 10 ha-os 

parkerdőben fekszik, melyet tovább színesít a 441 

ha-os Tanulmányi erdő. Jelentős az erdész 

hagyományok őrzése, ápolása, a történelmi múlt 

ápolása, a hely különleges szellemisége. 

4. 
Az egyre több elvárás, feladat szükségesebbé teszi a 

még szélesebb körű feladatmegosztást.  

5. 

Az oktatói testületet alapvetően egy segítőkész, jó 

légkör jellemzi, jelentős, összedolgozó 

munkabírással. 

5. 

A többletmunkát, a kiemelkedő munkát anyagiakkal 

is el kell(ene) tudni ismerni, mellyel fenntartható, 

megerősíthető az oktatói motiváció. Szükség lenne 

az érdemi és méltányos főként anyagi jellegű 

jutalmazásokra! 

6. Egységes, innovatív, elkötelezett vezetés. 6. 
Egységesebb szemlélet, fellépés a fegyelmi, 

nevelési kérdésekben. 

7. A helyben lévő kollégium. 7. 
Kapcsolatrendszerünk és diákprogramjaink 

fejlesztése. 

 Lehetőségeink  Veszélyek 

1. 
A munkaerőpiaci tendenciáknak megfelelő képzési 

szerkezet fejlesztés (új szakmák, felnőttképzések). 
1. Kedvezőtlen demográfiai folyamatok. 

2. 

A szellemi tőkénk megerősítése a szakmai fejlődés 

biztosítása érdekében, több továbbképzés, több 

szakmai program és szakmai kapcsolat 

kihasználása. 

2. 

Oktatók túlterheltsége (magas óraszámok, növekvő 

feladatok, elvárások), kiégése, motivációvesztése (az 

anyagi el nem ismertség miatt) és akár 

pályaelhagyása. Oktató szakemberek hiánya, 

csökkenő létszáma, utánpótlás hiánya. 

3. 
Technológiai, technikai, módszertani fejlesztések 

fokozására pályázatok megkeresése. 
3. Gyenge fizetés és társadalmi megbecsültség. 

4. 

A diákok szakmai, szabadidős, motivációs 

programjainak megvalósításához pályázatok 

megkeresése. 

4. 
Sok az oktatást érintő változás, gyorsan változó 

jogszabályi környezet. 

5. 

Az Erdészeti Ágazati Tudásközpont létrehozása, a 

duális képzés feltételeinek a megteremtése. 

Kapcsolatrendszer bővítése. 

5. 
Nincs versenyképes oktatás, szakmai technológiai 

lemaradás, a fejlesztések hiánya miatt.  

6. 

A szegény családokból érkezők továbbtanulási 

esélyeinek segítése új mentorálási rendszereken 

keresztül is.  

6. 

Egyre több a hátrányos családi hátterű, SNI-s / 

BTMN-s gyerek, fokozódnak a deviáns problémák, 

alapkompetenciák hiánya. 

7. Határon túli kapcsolatok erősítése. 7. Fejlesztési források elégtelensége. 
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II. Minőségpolitika 
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A minőségpolitika az intézményvezetés által hivatalosan kinyilvánított átfogó szándékok és 

irányvonal, a vezetés minőség iránti elkötelezettségének dokumentált kinyilatkoztatása; az 

intézményi működés hosszú távú elveinek és azok megvalósításával kapcsolatos 

elképzeléseinek meghatározása. 

A minőségpolitika összhangban van a szervezet jövőképével és küldetésével, valamint keretet 

ad a minőségcélok kitűzéséhez. Az intézményi célokra, a partnerek igényeinek és elvárásainak 

teljesítésére kell vonatkoznia. 

 

II.1. Az intézmény küldetése, missziója 

 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje 

a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni 

fog.”                 Szent-Györgyi Albert 

 

Fontosnak tartjuk és szeretjük munkánkat vagy inkább küldetésünket, hivatásunkat, hiszen az 

egyik legmagasztosabb cél érdekében vagyunk e pályán, neveljük, oktatjuk a jövő generációját.  

A múltból és a jelenből teremtjük meg igazából közös, össztársadalmi jövőnket. 

Intézményünk missziójának egyik alapköve, mondhatni történelmi alapvetése, küldetése, hogy 

1883-as megalapításakor a királyi Magyarország első erdészeti szakképzést nyújtó iskolája lehetett 

és ma is az hazánkban, az ország e téren legrégebbi iskolája. A név, a névadónk, a múlt is kötelez, 

irányadó és mérvadó számunkra. Unicum az is, hogy az országban kevesen mondhatnak 

magukénak egy ilyen szép, erdővel, parkkal körbevett iskolai környezetet, mely nekünk 

megadatott. A történelmi múlt, a csodálatos természeti és szakmai éra tehát, különleges. 

Iskolánk küldetése, hogy az öröknek mondható természeti értékek mentén, az agráriumban, az 

erdészetben olyan, a természetet szerető, szakmája iránt elhivatott, munkájában örömét lelő, 

jólnevelt diákokat oktasson-neveljen, akik az alma materből kikerülve megállják helyüket 

szakemberként a munkájukban és emberként a magánéletükben. 

Számunkra a vidéki lét ötvözi az anyatermészet örök szépségét, értékeit, a vidéki konzervatívabb, 

de nem maradi társadalmi értékeit, emberközelibb és emberibb, nem elidegenedő, a világ 

kultúrájára nyitott, hazáját, hagyományait szerető ember értékeit. 

 

II.2. Az intézmény jövőképe, víziója 

 

Célunk az agrárium szakembereinek képzése, olyan minőségi, innovatív, megújulásra kész képzés, 

amely gyakorlatorientált, digitalizációban, precíziós alkalmazásokban élenjáró  és a végzettjeink 

(erdőművelő-fakitermelő, erdésztechnikus, kertész, gazda (lovász), szakképző iskolát végzettek 

érettségire felkészítő képzése) a munkaerőpiacon megállják a helyüket végzettségüknek 

megfelelően, szakmájukban, külön kiemelve e kívánalmakat a felnőttoktatás és a felnőttképzés 

kapcsán is. 
 

Jövőképünkben egy olyan intézmény él, ahol a feltételek biztosítása mellett diákjaink: 

 embert formáló, széleskörű ismeretekre tesznek szert, mely alkalmassá teszi őket arra, hogy a XXI. 

század modern kihívásainak, társadalmi elvárásainak megfeleljenek (anyanyelv, idegen nyelv, 

informatika, kommunikáció, szakmai ismeretek); 

 az érettségire és a szakmai vizsgákra való felkészítéssel egy időben olyan időtálló és fejleszthető 

szakmai oktatásban részesülnek, melynek eredményeként képesek a Szakmajegyzékben szereplő 

képesítés megszerzésére, felsőfokú tanulmányok folytatására; 

 a munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodva versenyképesen tudnak fejlődni, megújulni, váltani, 

megállni helyüket emberként, szakemberként az életben, melyben jelentős segítséget ad az iskola 

vállalati kapcsolatainak erősítése és a módszertanában széleskörűen fejlesztő, megújuló oktatói 

továbbképzések megvalósulása, a digitalizációs kihívásokat is figyelembe vevő innováció;  

 a nevelő-oktató munka eredményeképpen az iskolából kikerülve megtalálják identitásukat, aktív, 

kreatív, vállalkozó típusú felnőttekké válnak, megbízhatóan, pontosan, kitartóan és szorgalmasan 

dolgoznak, erkölcsös és felelősségteljes életet élnek. 
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Fontosnak tartjuk, hogy iskolánk megalapozott jövőképével, gazdasági hátterével valamennyi 

alkalmazott számára hosszú távú foglalkoztatást és stabil szellemi és anyagi egzisztenciát 

biztosítson. 
 

Ennek érdekében arra törekszünk, hogy: 

 tolerancia és empátiakészség jellemezze a tanulókat és a dolgozókat egyaránt; 

megmaradjon a következetes, de nem elvtelen gyermekcentrikusságunk, 

 célunk a gazdaság igényeihez alkalmazkodó szakmastruktúra kialakítása 

intézményünkben, melynek során képesek leszünk a felnőttképzés és a felnőttoktatás terén 

is megfelelni a gazdálkodói igényeknek, 

 a technikumi és a szakképző iskolai képzés jól szervezetten, átláthatóan működik, 

megvalósulnak a Magyarország kormánya által elfogadott Szakképzés 4.0 stratégiában 

megfogalmazott célok; 

 az Alföldi Agrárszakképzési Centrumba való integrálódás kedvező hatásai átfogóan 

érvényesülnek a stabilitásban, fejlesztésekben, az iskolák közötti együttműködésben 

különös tekintettel a centrumon belűli iskolaközi együttműködésekre, elsősorban a hasonló 

szakmák oktatásában résztvevő iskolákkal (pl. szimulátorok közös alkalmazása);  

 a Centrum, együttműködve az intézményekkel a Tanulási Eredmény Alapú oktatás 

meghonosítása érdekében felkészíti az oktatókat, kialakítja a módszertani tárházat, és 

biztosítja a szükséges módszertani és tartalmi fejlesztéseket; 

 az oktatók vállalati szintű továbbképzéseivel is segíteni szándékozunk a már eddig is jól 

működő vállalati kapcsolataink erősítését, 

 az oktatás megújuló módszertanában, az átadott szakmai ismeretek tartalmában egyre 

jelentősebb szerepe lesz a digitalizációnak, 

 módszertani kultúránk gazdagodik, különös tekintettel a digitális oktatásban, a 

projektoktatásban rejlő lehetőségekre; 

 a legkorszerűbb, piacképes, minőségi szakmai tudást nyújtja az iskola egy alapvetően 

korszerű eszközparkkal; 

 korszerű, modern a 21. század kihívásainak megfelelő infrastrukturális körülmények között 

érnek el eredményeket oktatóink és tanulóink; 

 az iskola és tevékenységének szélesebb körű megismertetése, népszerűsítése a stabil 

gyermeklétszám érdekében (is); 

 közös rendezvények erősítik az emberi kapcsolatokat; 

 jó munkahelyi légkör, testületi egység, nyíltság, egyenletes feladatmegosztás, csapatmunka 

jellemezi iskolánkat; 

 fegyelmezett, megbízható szakemberek lesznek diákjainkból; 

 a kollégium elősegíti a tanulók harmonikus és egészséges fejlődését, személyiségük 

kibontakozását; 

 az egészséges és kulturált életmód, a szokások, az értékekkel történő azonosulás kialakul 

alkalmazottainkban és diákjainkban egyaránt; 

 csökkentjük a lemorzsolódást, a tanulási kudarcnak kitett tanulók számát; 

 egyenlő esélyek, felzárkózási lehetőségek vannak biztosítva az alacsony végzettségű, a 

kulturális javakkal kevésbé ellátott, szegényebb családokból származó gyerekeknek; 

 az iskolai élet sokszínűségének, változatos kínálatának segítségével a tanulók motiváltsága 

nő, a szociális és kulturális hátrányok csökkenek; 

 megszólítjuk a szakmát, felmérjük az igényeiket, a jobb együttműködés, a piacképesség a 

hatékony változások, változtatások érdekében; 

 a duális képzés feltételei megvalósulnak az erdészeti ágazati tudásközpont keretében; 

 az ágazat szakember-utánpótlásban iskolánk szerepe erősödik. 
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II.3. Minőségpolitikai nyilatkozat 

 

„Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is van?” 

Katherine Graham 

 

Iskolánk célja, hogy az öröknek mondható természeti értékek mentén, az agráriumban, az 

erdészetben olyan, a természetet szerető, szakmáját értő, iránta elhivatott, munkájában örömét lelő, 

jólnevelt diákokat oktasson-neveljen, akik intézményünkből kikerülve megállják helyüket 

szakemberként a munkájukban és emberként a magánéletükben. Fontos számunkra a 

fenntarthatóság, a környezettudatosság. 

A fentiek megvalósítása érdekében elkötelezett vezetésünk igyekszik a maga területén tudásának 

legjavát adni, a ránk bízott gyerekek oktatása-nevelése során. 

A céljaink megvalósításához járul hozzá az is, hogy az erdészeti tudásközponton belül 

megvalósítjuk az állami erdőgazdálkodókkal szoros együttműködést. 

Iskolánk sikeres és eredményes a szakképzésben, amit az elért versenyeredményeink (pl.: SZKTV) 

és a partnereinktől is visszaköszönő jó hírnevünk is alátámaszt. Az oktatást jól kiegészíti, hogy a 

nevelés terén van egy mindenkinek elhelyezési lehetőséget és egy jelentős pluszt biztosító 

kollégiumunk, mely az iskolánkkal szerves egységben működik. 

Fontosnak tartjuk, hogy munkánk gyümölcsét megtekinthessük, láthassuk és lehetőleg örömmel 

gyönyörködhessünk benne.  

Ennek, a remélhetőleg szép képnek a megtekintésében segít számunkra a minőségirányítási 

rendszer. 

Éppen ezért (is), hogy munkák eredményének szép felvételeit láthassuk, nagyfokú a vezetés mellett 

a dolgozói elkötelezettség is a minőség, a minőségfejlesztés, a minőségirányítási rendszer iránt. 

Azért, hogy céljainkat elérhessük, tudatosan és folyamatosan figyeljük elvégzett munkánk 

eredményeit, odafigyelünk partnereink elvárásaira, véleményére, észrevételeire, megtartjuk, 

növeljük, javítjuk a hatékonyságunkat ennek a PDCA kontroll rendszernek az alkalmazásával, 

hiszen felelősek vagyunk a köz oktatásában, a köz javának előmozdításáért. 

 

II.4. Intézményi célrendszer 
 

1. Oktatás/ képzés/nevelés 
 

1.1. Cél: A korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési és tanulásirányítási módszerek 

alkalmazása.  
 

 minőségcél: A Centrum teljes humán erőforrás állománya elkötelezett az új módszerek 

bevezetésében, felkészül annak alkalmazására, megosztja tudását és tanul a jó gyakorlatokból, 

pedagógiai módszertani közösségként működik intézményi és centrum szinten. Végrehajtása: 

2023 március 31-ig. Az oktatók 20-60%-a elsajátítja a TEA alapú oktatás bevezetését 

támogató eszközöket és módszereket a következő két tanévben. 

 minőségcél: szakmai intézményközi munkacsoportokat alakítunk ki intézményünk 

kollégáinak részvételével a tanulási eredménycélok elérését támogató módszertani gyakorlati 

tapasztalatok megosztására. Személyes és digitális találkozók az oktatás fejlesztése érdekében 

negyedévente. Az Ágazati Képzőközpont projektalapú oktatást támogató információs 

rendszerét az oktatók megismerik és begyakorolják. 

 minőségcél: Jó gyakorlatok megosztása ágazatonként, projektenként – intézményi szinten 

félévenként 1 alkalom – Centrum szintű összefogásban évente legalább 2 alkalom. Az első 

megszervezése 2022-23-es tanév első féléve.  

 minőségcél: Szakmánként, évfolyamonként az éves órakeret 10-25%-ában projekt 

megvalósítására kerül sor az intézményekben szakmaspecifikusan 2024 szeptembertől.  Évente 

megtörténik a projektek értékelése és szükség szerinti fejlesztése. 
 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Katherine_Graham
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1.2. Cél: Tanulási Eredmény Alapú oktatás módszertanának és rendszerének kialakítása, 

bevezetése a Centrum mindegyik intézményében. A KKK-ban meghatározott kompetenciák 

hatékony elsajátíttatása és a lemorzsolódás megelőzése, korai iskolaelhagyás csökkentése. 
 

 minőségcél: Digitális oktatási tartalmak bevezetése szakmánként a napi oktatói munkába, az 

oktatott tartalmak legalább 25%-ban 2024 szeptemberétől. Tanulók elégedettségi visszajelzése 

javuljon az oktatók oktatásmódszertani felkészültségében intézményenként és összességében. 

 minőségcél: Tanulási Eredmény Alapú oktatás megismertetése, bevezetése és folyamatos 

fejlesztése mindegyik intézményben a 2021 - 2022 -es tanév második félévétől, a bevezetés 

értékelése a 2022-23-as tanév vége. TEA tájékoztatók, workshopok szervezése a kialakítás 

érdekében témában intézményenként az oktatói létszám 20-60%-a részvételével. 

 minőségcél: Oktatás tartalmában a szakma műveléséhez szükséges kompetenciák 

elsajátításához elengedhetetlen tananyagelemeket tanítjuk az intézményekben, ami 

megfelel a képzési kimeneti követelményeknek, a 2022-23-as tanév kezdetétől. Szakmai 

képzési program átalakítása 2023 szeptember 1-ig. 

 minőségcél: Szakmai tananyag és projekt fejlesztési munkacsoport létrehozása 

szakmánként vagy ágazatonként. Tananyag és projekt fejlesztési tervben való részvétel – 

ütemezett fejlesztési terv - készítése a 2021-22-es tanévben minden oktatott ágazatra 

kiterjedően.  2022-23-as tanévben a fejlesztések megvalósítása. 

 minőségcél: kompetencia mérés eredményeinek és belső felmérések eredményeinek 

elemzése évente. Bementi és kimeneti mérés javaslat elkészítése a 2023-as tanév első félévében. 
 

1.3. Cél: Lemorzsolódás csökkentése intézményenként és összességében. 
 

 minőségcél: Nappali rendszerű képzésben az iskolai lemorzsolódás mértéke 3 év alatt 

lehetőleg 8% alá csökken. A képzésből kimaradók intézményenkénti aránya lehetőleg 5% alatt 

marad. Felnőttek oktatása esetén a képzést végzettség nélkül elhagyók aránya 3 év alatt 

lehetőleg 25% alatt marad. 
 

1.4. Cél: Belső mérésekkel támogatjuk az egyéni tanulási utak és bánásmód tervezését és 

megvalósítását.  
 

 minőségcél: Intézményen belüli, tanév eleji (bemeneti) és befejezési (kimeneti) mérési 

rendszer kialakítása a következő tanévre a 9. évfolyamra minden Centrumhoz tartozó 

intézményben a Centrum koordinálásával legalább egy ágazatban. 
 

1.5. Cél: Tanulók motiválására közösségépítő, fejlesztő rendszer kidolgozása és bevezetése a 2022-

23 -as tanévben.  
 

 minőségcél: Centrumon belüli és azon kívüli jó gyakorlatok megosztása az iskolák között a 

tanulók motiválására, szervezetfejlesztés mindegyik intézményben. Szervezeti klíma mérés és 

partneri igény és elégedettség mérés megvalósítása 2022-2023 – as tanévben. 

 

II. Beiskolázás, pályaorientáció 

 

2.1. Cél: A nappali tagozatos beiskolázási létszámok jelenlegi helyzetének fenntartása vagy 1-3%-

os növelése. Beiskolázást meg kell erősítenünk, mely jó pedagógiai munkánkkal együtt 

biztosíthatja, hogy a munkaerőpiaci igényeket ki tudjuk szolgálni, esetlegesen a tanulói létszámot 

növelni tudjuk. Az iskola jó hírnevének megtartása, hírnevének öregbítése. 
 

 minőségcél: létszámunk szinten tartása vagy 1-3%-os növelése 3 éven belül.  

 minőségcél: széleskörű pályaorientáció Centrum szintű koordinációval, szakmakóstoló 

táborok, pályaorientációs napok szervezésében együttműködés a Kamarával. Kiállításokon, 

vásárokon való megjelenés. Nyílt napokon megjelentek számának növelése. Jó gyakorlatok 

kapcsán részvétel az évente tartandó Centrum szintű megbeszéléseken. 

 minőségcél: általános iskola és középiskola átmenet segítése, a középfokú oktatásba, 

kollégiumba való beilleszkedés támogatása, segítése további tervszerű kommunikációval, 



18 
 

rendezvényekkel, érdeklődés alapú szakkörök szervezésével.  2022 június 15-ig részvétel a 

Centrum szintjén koordinált következő évi terv elkészítésében. 

 minőségcél: tanévente legalább egy szakmai kirándulást biztosítani tudjunk 

osztályainknak 

 minőségcél: az iskola tanulmányi átlaga 3,5 fölött marad, minden tanévben van a szakmai 

versenyeken dobogós diákunk 

 

III. Felnőttek szakmai oktatása és szakmai képzése  
 

3.1. Cél: Felnőttek szakmai oktatásában, szakmai képzésében hatékony, rugalmas, bevételeket és 

nyereséget termelő rendszer kialakítása a 2022/2023. tanév első félévében.  
 

 minőségcél: Felnőttképzési stratégia alapján szerveződő, valós igényekre épülő szakmai 

oktatás és képzés indítása. A felnőttek szakmai oktatásában, szakmai képzésében részt vevők 

létszáma 2023-ban érje el a 10-20 főt. 

 minőségcél: A munkaerőpiaci és a társadalmi igényekre épülő szakmakínálat kialakítása 

piackutatással. Igényekhez igazodóan a képzési kínálat bővítése, új képzések indítása a 2022-

23-as tanévben. Korszerű technológiák feltérképezése és lehetőség szerinti beillesztése a 

képzésbe. 

 

 

IV. Munkaerőpiaci igények kielégítése 

 
 

4.1. Cél: Foglalkoztatói, munkaerőpiaci  igények alapján a szakmastruktúra és az oktatási tartalom 

rendszeres alakítása. A gazdasági szereplők igényeinek felmérése, a képzések felosztása az 

igényeknek megfelelően. A képzések specializálása a Centrumon belüli intézmények között. 
 

o minőségcél: duális képzésben résztvevők számának növelése, szakmánként lehetséges 

partnerek feltárása, megkeresése, partnerlista készítés a Centrum koordinálásával. Duális 

képzésben résztvevő tanulók a teljes tanulói létszámhoz viszonyítva elérik a 10-15%-ot két éven 

belül. 

o minőségcél: munkaerőpiaci igények elemzésére, illetve a következményeinek bevezetésére 

feltáró – elemző rendszer kialakítása Centrum szinten az intézmények közreműködésével a 

2022-23-as tanév első félévében.  

 

V. Infrastruktúra és eszközpark fejlesztése a korszerű oktatáshoz 
 

5.1. Cél: Korszerű, esztétikus és az oktatási módszereknek és céloknak megfelelő infrastruktúra. 
 

o minőségcél: a gazdaságban is használt korszerű szakmai, digitális eszközök biztosítása az 

oktatásban. 1-5-10 éves fejlesztési tervek készítése a 2022-23-as tanév első félévének végéig, 

pályázatok, szponzorálási lehetőségek feltárása. 

o minőségcél: épület-tanterem-kollégiumi hálóterem fejlesztési, felújítási 1-5-10 éves 

terveinek elkészítése a 2022-23-as tanév első félévének végéig, pályázatok, szponzorálási 

lehetőségek feltárása. 

o minőségcél: az iskola szakmai programjának teljesüléséhez szükséges infrastruktúra és 

eszközpark megtervezése és biztosítása (alapfeladatok ellátásának biztosítása) a következő 

tanév indulására.  
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VI. Szervezetfejlesztés, működés fejlesztés 
 

6.1. Cél: A Centrum és intézményei közötti kapcsolat fejlesztése, hatékonyságának javítása, 

nemzetközi kapcsolatfejlesztés 
 

o minőségcél: A funkciók, felelősök és elérhetőségeik kommunikálása. Kompetens, képzett, 

elérhető felelősök rendelkezésre állása. Szervezeti ábra, a szabályozó dokumentumok 

egyértelműen meghatározzák az egyes funkciókat, felelősöket 2022. augusztus 21. 

o minőségcél: Stratégiai fejlesztési terv kialakítása intézményenként a Centrum összefogásában 

a következő 10 évre vonatkozóan 2022. szeptember 30-ig. 

o minőségcél: Kommunikáció fejlesztése, külső és belső partnerek közötti tervszerű, időben és 

tartalomban megtervezett kommunikáció. 

o minőségcél: Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, tanulói és oktatói mobilitás fejlesztése.  

o minőségcél: Évente megújított fejlesztés lista készítése. 

o minőségcél: Éves gyakorisággal Centrum szintű felsővezetői átvizsgálást kell tartani a MIR 

működési tapasztalatait illetően (fejlesztendő területek, oktatói munka hatékonysága, tanulók 

elégedettsége, szülők elégedettsége, duális partnerek stb.) 
 

6.2. Cél: A belső humán erőforrás szakmai és kapcsolati tőkéjének fejlesztése, hatékonyságának 

javítása 
 

o minőségcél: tanévente legalább egy csapatépítő-szakmai programok financiális biztosítása 

az oktatóknak 
 

 

II.5. A minőségirányítási rendszer működtetésének szervezeti keretei, intézményi feltételei 

 

Az intézménynek a minőségirányítási munkához biztosítja a szükséges infrastrukturális 

feltételeket, a megfelelő eszközöket, anyagokat, a digitális eszközrendszert és az elérhető 

minőségirányítással kapcsolatos továbbképzéseket. 

A minőségirányítással kapcsolatos feladatokat – a MIR leíráson kívül - szükséges rögzíteni az 

intézményi SZMSZ-ben és a munkaköri leírásokban is. 

A szakképző intézmény minőségirányítási rendszerét és annak módosítását az igazgató készíti el, 

működtetéséért ő felelős. A MICS számára felelősséget és hatáskört adhat, amelyet szintén 

érdemes rögzíteni az intézményi szabályozó dokumentumokban. 

 

Minőségirányítási Csoport (MICS) feladatai 
 

A minőségirányítási rendszer működtetési feladataira létre kell hozni az intézményi minőség 

irányítási csoportot (MICS).   

A Centrum meghatározhat egy keretszámot vagy intézményenként létszámot a szervezeti 

kultúrától az intézmény oktatói létszámától, a szakmaszerkezettől függően. 

Az intézményi Minőségirányítási Csoport, a MICS tagjait az igazgató jelöli ki és az Oktatói 

testület véleményezi: 

- nevelési igazgatóhelyettes a vezetője, 

- munkaközösségvezetők a rendes tagjai. 

A MICS végzi az önértékelés feladatainak szervezését, a lebonyolítást, az önértékelés szervezési 

feladatait, a feladatokban való részvétel minden munkatárs (oktató, technikai dolgozó) feladata. 

A MICS feladata az önértékelési folyamat során a vezetés és a munkatársak folyamatos 

tájékoztatása is. 

A MICS feladatai:  

 az igazgató és a főigazgató iránymutatása és az Önértékelési Kézikönyv szerint a 

minőségirányítási rendszer kialakítása, a MIR leírás elkészítése előterjesztésként az 

intézményvezető és a Fenntartó számára (javaslatként), 

 a minőségirányítási rendszer leírás elkészítése során a MICS feladatai  

o minőségpolitika előkészítése (jövőkép, küldetés, célok), vezetés számára 

javaslattétel, 
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o a folyamatszabályozások kidolgozása ütemtervének elkészítése, 

o a folyamatok fejlesztése,  

o az önértékelés tervezése és koordinációja, 

o vezetői önértékelés előkészítése. 

 az intézményi munkatársak felkészítése a minőségirányítási feladatok elvégzésére, 

 az önértékelés megvalósításának tervezése és lebonyolítás koordinációja az Önértékelési 

Kézikönyv alapján:  

o önértékelés feladatainak szervezése, a lebonyolítása, az önértékelés szabályozási 

feladatai,   

o az önértékelési szempont- és elvárás-rendszer alapján az erősségek és a fejlesztendő 

területek intézményi szintű összesítése, 

o a fejlesztendő területek sorrendjének meghatározása,  

o a fejlesztendő területek előterjesztése az oktatói tantestület és a vezető számára, 

 a MICS feladata az önértékelési folyamat során a vezetés és a munkatársak folyamatos 

tájékoztatása is a vezető egyetértésével,  

 az Önértékelési Kézikönyv és a szabályozott folyamat mentén a MICS összeállítja a 

partneri kérdőíveket, eldönti a mintavételt és a módszertant, 

 a partneri mérések szervező,  koordináló feladatai a módszertani leírás alapján,  

 a minőségirányítási rendszer működésének tervezése, a feladatok megvalósításába a 

munkatársak bevonásának tervezése, megvalósítása 

 minőségirányítási feladatok éves munkatervbe illesztésének koordinálása,  

 Az intézményvezetői önértékelés előkészítését a MICS koordinálja, 

 A MICS összesíti a beérkezett kérdőíveket, és átadja az intézményvezetőnek. 

 

A MICS finanszírozásáról az igazgató javaslatára a Centrum vezetése dönt. Központilag javasolt 

a kötött munkaidő terhére végzett, a szakmai oktatással összefüggésben elrendelhető egyéb 

feladatok tevékenységként, vagy az osztott (oktató és minőségirányítási feladatok) részmunkaidős 

foglalkoztatással történő feladatvégzés. A nem rendszeres minőségirányítási feladatok esetében 

(pl. FCS) lehetőség van e feladatok többletfeladatként való finanszírozására is. 

Munkatársak minőségirányítási feladatai 

Minden intézményi munkatársnak van részvételi feladata a minőségfejlesztési munkában, 

így:   

- részvétel az önértékelésben,  

- adatok gyűjtése és szolgáltatása a rendszer működéséhez, az önértékeléshez, 

- partneri mérésekben való közreműködés, eredmények elemzése, következtetések levonása 

- az önértékelés értékelési területenként értékelési feladataiban való közreműködés,   

- részvétel a döntésekben a kialakított eljárásrendek szerint,  

- a célok meghatározásában közreműködés, teljesítésében részvétel,  

- a folyamatszabályozásokat végző csoportokban részvétel,  

- a fejlesztéseket kidolgozó fejlesztő csoportokban, a fejlesztések megvalósításában 

részvétel, 

- folyamatok kidolgozásában, működtetésében való részvétel.  

Ezek az elvárt feladatok az intézményi SZMSZ-ben és a munkaköri leírásokban is szerepelnek, 

illetve az oktatói értékelés során figyelembe lesz véve. 

 

 

Fejlesztő Csoport (FCS) feladatai 
 

Az önértékelés során meghatározott erősségek és fejlesztendő területek alapján kell fejlesztési 

célokat kitűzni és az intézményi fejlesztéseket elindítani. Ez a munka általában már nem a MICS, 

hanem a Fejlesztő Csoport (FCS) feladata. Az FCS a MICS tagjaiból áll és nem különül el attól. 

 

A fejlesztő csoport tagjait az intézményvezetés kéri fel és bízza meg a fejlesztendő terület 

ismeretében a releváns kompetenciákkal rendelkező vezetők, munkatársak köréből, de külső 
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szakértőt is bevonhatnak ebbe a munkába. Az FCS szükség esetén elemzi a fejlesztendő területet, 

okkeresést, kiegészítő vizsgálatokat végezhet, kijelöli a fejlesztési célt (mérhető indikátorral), 

cselekvési tervet készít. 

Feladatai: 

 az önértékelés során meghatározott fejlesztési célok kitűzése és az intézményi 

fejlesztéseket elindítása, megvalósítása,  

 az FCS elemzi a fejlesztendő területet, okkeresést, kiegészítő vizsgálatokat végezhet,  

 kijelöli a fejlesztési célt (mérhető indikátorral),  

 majd a cél oktatói testület és vezető általi jóváhagyását követően cselekvési tervet készít, 

 koordinálja a cselekvési terv megvalósítását, ellenőrzi az indikátorok, célértékek 

teljesülését a vezető jóváhagyásával. 

 

Önértékelési Csoport 
 

Az intézményben a MICS tagjai irányítják, koordinálják az önértékelést, rajtuk kívül az egyes 

feladatokra további munkatársakat lehet/szükséges bevonni, figyelemmel arra, hogy az 

önértékelést végzők jól reprezentálják az EQAVET alapú önértékelési szempontsor által lefedett 

intézményi működési területeket. 

Az önértékelésben részt vevő munkatársak számára szükséges a megbízást – a helyben szokásos 

módon – írásban rögzíteni, dokumentálni. 

Az önértékelési csoport létrehozására MIR-ben és az SZMSZ-ben meg kell határozni az eljárást a 

következők szerint:  

A MICS vezetőjének javaslatára az intézményvezetőjének döntése alapján önértkelési 

csoportot/csoportokat hozhat létre. A MICS vezető javaslatot tehet a csoport/csoportok létszámára 

és összetételére. 

 

II.6. Az oktatók értékelési rendszere 
 

Jogszabályi háttér 

A Szakképzés 4.0 stratégia alapján „A szakképzés egyik legfontosabb feladata, hogy a szakte-

rületük legfrissebb technológiáit is ismerő közismereti és szakmai oktatók tanítsanak a szakképző 

intézményekben.” 

Ezzel összhangban a Szkt. és az Szkr. értelmében a szakképző intézmény minőségirányítási 

rendszere a szakképzés feltételeinek folyamatos fejlesztésére irányul, ennek keretében az oktatók 

továbbképzésével és önképzésével elősegíti a személyi feltételek folyamatos fejlesztését. 

A szakképző intézmény a minőségpolitika keretében a szakképzésért felelős miniszter által kiadott 

módszertani javaslat alapján elkészíti az oktatók értékelési rendszerét. 

 

Az oktatók értékelését - a minőségpolitikában meghatározottak szerint - az igazgató végzi. Az 

oktatók értékelési rendszere keretében az igazgató a további intézményi vezetők és - döntése 

alapján - külső szakértő bevonásával háromévente értékeli az oktató munkáját: erősségeket és 

fejlesztendő területeket határoz meg, jóváhagyja az oktató által az értékelés megállapításaihoz 

kapcsolódóan készített cselekvési tervet. (3. sz. melléklet) 

Vizsgálja az elvárásrendszer teljesülését, ennek keretében az oktató 

• szakmai felkészültségét, 

• a szakképzés-releváns korszerű módszertan alkalmazását, 

• pedagógiai tervezését, 

• pedagógiai értékelését, 

• együttműködését más oktatókkal, a szülőkkel és az oktatási partnerekkel, 

• személyiségfejlesztő, csoportvezetői, tanulás támogató tevékenységét, 

• innovációs tevékenységét és szakmai elkötelezettségét. 

Az értékelési területek és szempontok elvárásokként definiálhatók a szakképzésben dolgozó 

oktatókra vonatkozóan, mert minőségi képzési rendszert nem lehet működtetni elkötelezett, fel-

készült oktatók és intézményi vezetők nélkül. 
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Az intézményi vezetőkre vonatkozó értékelés abban különbözik az oktatói értékeléstől, hogy 

figyelembe veszi a vezetői munkát és kompetenciákat is. (3. sz. melléklet) 

Az intézményi vezetők értékelését szintén az igazgató végzi az alábbi területeken: 

• szakmai felkészültség, 

• pedagógiai folyamatok irányítása, 

• változások kezelése, 

• vezetői kommunikáció, 

• oktatói munka ellenőrzése, értékelése, fejlesztések támogatása, 

• kapcsolatrendszer működtetése, 

• innováció, intézmény menedzselése. 

 

Az oktatói értékelési rendszer célja 

Az oktatói értékelési rendszer célja a szakképző intézmények szakmai fejlődésének támogatása. 

A nevelési-oktatási-képzési tevékenység egységes és nyilvános elvárások alapján történő érté-

kelése képes lesz megmutatni az intézmény egyéni szakmai-pedagógiai arculatát, és erősíteni a 

tanulóközpontú oktatást-nevelést-képzést, valamint a minőségi szakmai-pedagógiai munkát. 

Hosszú távú célként jelenik meg az oktatók és az intézmények körében a pedagógiai értékek 

bemutatása, a jógyakorlatok elterjesztése és végső soron egy egységesen jó szakmai színvonalú 

szakképzés biztosítása. Olyan intézményrendszer megteremtése, ahol a tanulók, a képzésben részt 

vevő személyek lehetőséget kapnak képességeik fejlesztésére, kibontakoztatására, és amelyből 

értékes, alkotóképes és a társadalom számára hasznos felnőttként lépnek ki. 

 

Előzmények 

Az új szakképzési törvény 2019-ben megteremtette a feltételeket a köznevelési törvénytől való 

eltérésre, ezzel együtt egy önálló, kifejezetten a szakképzés sajátosságaira épülő új minősítési 

rendszer kialakítására. 

Az Szkt. értelmében a szakképző intézmények alkalmazottai - akik a közismereti oktatási fel-

adatokat, az ágazati alapoktatási és a szakirányú oktatási feladatokat ellátják -, az oktatók, az 

intézménnyel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban állnak. Az egyházi jogi személy 

által alapított, illetve fenntartott szakképző intézmény esetében a foglalkoztatásra irányuló 

jogviszony egyházi szolgálati viszonyként is létrehozható. 

Ezzel összefüggésben a munkabér 2020. évi megállapításánál figyelembe kellett venni, hogy az 

igazodjon a hasonló munkakört betöltők által elérhető havi jövedelemhez, továbbá legyen 

tekintettel a szakképző intézmény alkalmazottjának a szakképző intézménnyel fennálló jogvi-

szonya időtartamára. 

A munka végzéséért járó ellenszolgáltatás mértékére ugyanakkor hatással volt, hogy az intézmény 

vezetője az oktatói értékelési szempontsor felhasználásával értékelte az oktatók teljesítményét, és 

ez alapján került meghatározásra az oktatók bére. 

A soron következő átfogó oktatói értékelésre 2023-ban kerül sor, majd ezt követően háromévente 

a továbbfejlesztett értékelési szempontrendszer és eljárásrend szerint kell azt az intézményeknek 

elvégezniük. 

 

Módszertan 

 

Az oktatói értékelés intézményi elvárásrendszerének meghatározása 

Az intézmények saját elvárásaikat az általános elvárások mentén fogalmazzák meg. Az elvárások 

rögzítik az értékelési területeket, az értékelési szempontokat, a magyarázatot és a szempontok 

adatforrásait, amelyek az EQAVET elveknek és minőségjellemzőknek megfelelően írják le a jó, 

szakmailag felkészült oktató jellemzőit. Az intézmények céljaik alapján változtathatják a 

szakképzési centrum (fenntartó) szintjén egységes alapelvek alapján kialakításra került ún. 

súlyszorzókat. 
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Az oktatói értékelés módszertana, eszközei 

 

Az értékelés során használt módszerek:  

 dokumentumelemzés,  
 

A dokumentumelemzés célja, hogy az igazgató részére objektív adatokat szolgáltasson, illetve az 

igazgató meggyőződjék arról, hogy az oktató munkáját előre tervezetten, a tantervi szabályozó 

dokumentumok, a képzési és kimeneti követelmények előírásainak, az intézmény sajátosságainak, 

szakmai programjában az európai, országos, regionális és helyi szakmapolitikai célokkal 

összhangban megfogalmazottaknak, a tanulócsoport jellegzetességeinek összehangolásával 

tudatosan végzi.  
 

Dokumentumok:  

 oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok,  

 szakmai önéletrajz (KIRA adatok),  

 az intézményi jövőkép és stratégia alapján meghatározott munkaköri értékek,  

 tanulói eredmények (KRÉTA adatok),  

 központi mérések, vizsgaeredmények, versenyeredmények,  

 munkatervek és beszámolók,  

 digitális tananyagok,  

 tanmenetek,  

 óratervek egyéni fejlesztési tervek, t 

 anulói produktumok (füzetek, dolgozatok, projektmunkák). 
 

A Szakmai Program vizsgálata az alábbi területek megítélése szempontjából fontos: 

 Szakmai felkészültség. 

 A szakképzés-releváns korszerű módszertan alkalmazása. 

 Pedagógiai tervezés. 

 Pedagógiai értékelés. 

 Együttműködés más oktatókkal, a szülőkkel és a duális partnerekkel. 

 Személyiségfejlesztő, csoportvezetői, tanulás támogató tevékenység. 

 Innovációs tevékenység és szakmai elkötelezettség. 
 

A dokumentumok és javasolt vizsgálati szempontjaik a következők: 

 KRÉTA napló 

o Pedagógiai eredményesség. 

o A pedagógiai folyamathoz illeszkedve diagnosztikus, fejlesztő és összegző értékelést alkalmaz. 

A visszajelzései rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak, fejlesztő hatásúak. 

o Ellenőrzéseinek, méréseinek, értékeléseinek eredményeit rendszeresen szakszerűen elemzi, 

felhasználja a tanulók fejlesztési céljainak és feladatainak kijelölésében. 

o A duális képzőhely értékelési gyakorlatával összhangban alakítja ki értékelési gyakorlatát. 

 Munkatervek és beszámolók 

o Pedagógiai eredményesség. 

o Részt vesz az intézmény belső tananyagfejlesztési tevékenységében. 

o Részt vesz az intézményi dokumentumok elkészítésében, a

 saját dokumentumaiban nyomon követhető az összhang az intézményi célokkal. 

o Együttműködik az egy osztályban tanító oktatókkal, a tantárgyköziség megvalósításában és a 

tanulók személyiségfejlesztése érdekében. 

o Részt vesz tudásmegosztásban. 

o Együttműködik a szülőkkel és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel. 

o Aktív pályaorientációs tevékenységet végez. 

o Pedagógiai munkájában épít a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre. 

o Támogatja a tanulók önálló gondolkodását, a tanulási-tanítási folyamat részévé teszi a tanulók 

ötleteit, önálló kezdeményezéseit, ezzel támogatva a munkavállalói és a vállalkozói kompetenciáik 

fejlesztését. 

o Aktívan részt vesz projektekben, intézményi fejlesztésekben, innovációkban. 
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o Külső-belső szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik. 

o Szakmai céljaihoz illeszkedve tudatosan tervezi szakmai munkáját, oktatói karrierjét. 

 A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai, amennyiben relevánsak (óratervek, 

egyéni fejlesztési tervek, digitális tananyagok, projekttervek) 

o Szakirányában biztos, megalapozott, korszerű szakmai tudással rendelkezik. 

o A korszerű ismereteket beépíti a tanulás-tanítás folyamatába. 

o Gyakorlatorientált, tevékenységközpontú, tanulási eredmény alapú módszereket alkalmaz. 

o Digitális eszközöket, módszereket alkalmaz. 

o A tanulók, tanulócsoportok egyéni szükségletéhez illeszkedő módszereket és munkaformákat 

alkalmaz (pl. differenciált oktatás). 

o A szakképzési tartalomhoz illeszkedő, megfelelő munkaformákat alkalmaz. 

o Részt vesz az intézményi dokumentumok elkészítésében, a

 saját dokumentumaiban nyomon követhető az összhang az intézményi célokkal. 

o Tervezésében figyelembe veszi a tanulói igényeket és adottságokat, beépíti a digitális oktatás 

módszereit és eszközeit. 

o Tervező tevékenységében szerepet kap a tanulók motiválása, motivációjuk fejlesztése, épít a 

tanulók aktív részvételére. 

o Tervezésében épít a tanulók előzetes tudására, valamint a duális képzőhelyen szerzett 

ismeretekre, tapasztalatokra. 

o Pedagógiai munkájában épít a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre. 

o Támogatja a tanulók önálló gondolkodását, a tanulási-tanítási folyamat részévé teszi a tanulók 

ötleteit, önálló kezdeményezéseit, ezzel támogatva a munkavállalói és a vállalkozói kompetenciáik 

fejlesztését. 

 

 óra/foglalkozáslátogatás, megfigyelés,  

 

Az értékelés egyik legfontosabb módszere az egységes szempontok szerint végzett óra-

/foglalkozáslátogatás, amelynek során két óra/foglalkozás megfigyelése és a látottak 

megbeszélése történik.  
 (Az óra/foglalkozás látogatására szolgáló feljegyzést  3/2. sz. melléklet mutatja meg.) 

A kapott információk összegzése adhat képet arról, hogyan valósítja meg tanítási óráján az oktató 

az intézmény nevelési-oktatási feladatait, követi-e a szakmai programban megfogalmazott elveket, 

figyelembe veszi-e a tanulócsoport adottságait, a tanulók személyiségfejlesztését, és hogy 

mindezek összhangban állnak-e az oktató tervezőmunkájával.   A tanórák, foglalkozások látogatása 

ad információt arról is, hogy megvalósul-e a tanórán a tanulók tevékenységének tudatos 

szervezése, a tanulói önállóság támogatása, megfelelő-e a motiválás, a tanulás korszerű 

értelmezése, a korszerű pedagógiai technológiák alkalmazása, a folyamatos ellenőrzés és értékelés. 

A látogatáson tapasztaltak nemcsak a szakmai tervezést és annak megvalósulását mutatják meg, 

hanem a tanulói magatartás és reakció kiszámíthatatlansága miatt az oktató spontán reagálását, 

etikus viselkedését, szakmai professzionizmusát is. 

A látogatást követő értékelő megbeszélés további értékelési szempontokra (pl. az oktató tervező 

tevékenysége, szociális tanulásban rejlő lehetőségek kihasználása, tanulói ötletek felhasználása, 

szakmai együttműködés és innováció) is térjen ki. 

 

Óra-/foglalkozáslátogatás és az azt követő értékelő megbeszélés szempontjai 

o Szakirányában biztos, megalapozott, korszerű szakmai tudással rendelkezik. 

o A korszerű ismereteket beépíti a tanulás-tanítás folyamatába. 

o Gyakorlatorientált, tevékenységközpontú, tanulási eredmény alapú módszereket alkalmaz. 

o Digitális eszközöket, módszereket alkalmaz. 

o A tanulók, tanulócsoportok egyéni szükségletéhez illeszkedő módszereket és munkaformákat 

alkalmaz (pl. differenciált oktatás). 

o A szakképzési tartalomhoz illeszkedő, megfelelő munkaformákat alkalmaz. 

o Részt vesz az intézmény belső tananyagfejlesztési tevékenységében. 

o Részt vesz az intézményi dokumentumok elkészítésében, a saját dokumentumaiban nyomon 
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követhető az összhang az intézményi célokkal. 

o Tervezésében figyelembe veszi a tanulói igényeket és adottságokat, beépíti a digitális oktatás 

módszereit és eszközeit. 

o Tervező tevékenységében szerepet kap a tanulók motiválása, motivációjuk fejlesztése, épít a 

tanulók aktív részvételére. 

o Tervezésében épít a tanulók előzetes tudására, valamint a duális képzőhelyen szerzett 

ismeretekre, tapasztalatokra. 

o A pedagógiai folyamathoz illeszkedve diagnosztikus, fejlesztő és összegző értékelést alkalmaz. 

A visszajelzései rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak, fejlesztő hatásúak. 

o A pedagógiai célokhoz, a szakmai programhoz és a képzési és kimeneti követelményekhez 

(KKK) illeszkedő értékelést alkalmaz. 

o Az oktatási folyamat elején ismerteti az elvárásokat a szülőkkel, tanulókkal. 

o Ellenőrzéseinek méréseinek, értékeléseinek eredményeit rendszeresen szakszerűen elemzi, 

felhasználja a tanulók fejlesztési céljainak és feladatainak kijelölésében. 

o Pedagógiai munkájában épít a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre. 

o Támogatja a tanulók önálló gondolkodását, a tanulási-tanítási folyamat részévé teszi a tanulók 

ötleteit, önálló kezdeményezéseit, ezzel támogatva a munkavállalói és a vállalkozói 

kompetenciáik fejlesztését. 

 
 

 kérdőív 
 

Tanulói kérdőív az oktatói értékeléshez c. 3/3. sz. melléklet 

 

A dokumentumelemzés és az óra/foglalkozáslátogatás szempontjainak, illetve a kérdőívek 

kérdéssorainak célja, hogy az értékelési területenként megadott szempontok vizsgálatához 

elegendő információt szolgáltassanak. 

 

Az oktatói értékelés értékelési területei, szempontjai 

 

Az oktatói értékelési rendszer a szakképző intézmény minden oktatói munkakörére alkalmazandó 

(közismereti és szakmai oktatók, pszichológus, könyvtáros oktató, fejlesztő pedagógus, kollégiumi 

oktató). 

A munkaviszonyban álló oktatókat, illetve munkakörüket minden értékelési területre vonatkozóan 

értékelni kell. Az újonnan belépő oktatók vagy tartósan távol lévő kolléga esetében csak a 

munkakör értékelhető, a szakmai kompetenciáik nem, így az ő esetükben az 1-3. értékelési 

területet kell csak figyelembe venni, számukra az értékelés munkabérre vonatkozó alkalmazása 

csak a munkakör értékelés alapján fog megvalósulni. 

Az oktató megismerheti értékelésének eredményét és egyeztethet arról a szakképző intézmény 

vezetőjével. 

Az értékelési rendszer tíz értékelési területből áll (3. sz. melléklet) : 

• az 1-3. értékelési terület az adott munkakör értékelésére vonatkozik. 

• a 4-10. értékelési terület a munkakört betöltő oktató szakmai kompetenciáinak tel-

jesítményértékelése. 

Az értékelési szempontok az értékelési terület lebontását jelentik, amelyek az összes területtel és 

azon belül a szempontokkal együtt a teljes oktatói tevékenységet lefedik. Az értékelés során nem 

kell az egyes szempontonként értékelni, hanem a szempontok figyelembevételével az egész 

értékelési területre kell 1-6 ponttal értékelni az oktató teljesítményét, kompetenciáit. Nem minden 

oktatói munkakörben releváns minden szempont, ezektől a szempontoktól eltekintve a teljes 

értékelési területet kell pontozni. A magyarázat segíti az adott értékelési szempont szakképző 

intézményi értelmezését. 
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II.7. Az oktatói értékelés folyamata 

 

II.7.1. Oktatói értékelés előkészítése 
 

Szakképző intézményi tájékoztatás, közös értelmezés 

Meghatározandó, hogy szakképző intézményi szinten kik végzik az értékelést. Javasoljuk minden 

vezető bevonását: igazgató, igazgatóhelyettesek, releváns egyéb vezetők (kollégiumvezető, 

gyakorlati oktatásvezető), középvezetők (munkaközösség-vezetők, csoportvezetők stb.). Meg kell 

határozni, hogy melyik vezető milyen oktatói körre kiterjedően értékel. 

Meghatározandó az oktatói értékelő táblázat részletes, közös, intézmény-specifikus értelmezése. 

Fontos feladat, hogy az intézményi jövőkép és stratégia alapján meg kell határozni a munkakör 

munkaerő-piaci értékét az alábbi két értékelési szempont szerint: 

 Az intézmény eredményességére gyakorolt közvetlen hatás. 

 Keresett, magas munkaerő-piaci értékű szakma. 

Meghatározandó, hogy milyen adatokat vesznek figyelembe az egyes szempontoknál annak 

érdekében, hogy a bevont vezetők indokolni tudják javaslatukat. 

Meghatározandó továbbá az értékelés ütemezése. Jogszabály szerint az igazgató háromévente 

értékeli az oktató munkáját, legközelebb 2023 nyarán. Az értékelés azonban gyakrabban is 

elvégezhető, új alkalmazott estén pedig célszerű az oktató munkájának gyakoribb értékelése. A 

megvalósítás ütemezését az éves munkaterv tartalmazza. 

Felelős: Szakképző intézmény igazgatója 

 

II. 7. 2. Oktatói értékelés végrehajtása 

 

II.7.2.0 Az oktatói értékelés folyamata 

 

FOLYAMAT NEVE Az oktatói értékelés folyamata az intézményiben 

FOLYAMAT CÉLJA 

A szakképző intézmény szakmai fejlődésének támogatása az oktatók objektív célokhoz 

igazodó teljesítményének és tevékenységeinek értékelése, adatokkal és a partnerek 

elégedettség felmérésével. Az oktatási-nevelési-képzési tevékenység egységes és 

nyilvános elvárások alapján történő értékelése mutassa meg az intézmény egyéni 

szakmai-pedagógiai arculatát, erősíti a tanulóközpontú oktatást nevelést- képzést és a 

minőségi pedagógiai-szakmai munkát.  

ELVÁRT EREDMÉNY 

Az oktatók és az intézmény vezetése körében a pedagógiai értékek egyértelműsége, a 

jógyakorlatok elismerése és végső soron egy egységesen jó szakmai színvonalú 

szakképzés biztosítása. Olyan intézmény megteremtése, ahol a tanulók lehetőséget 

kapnak képességeik fejlesztésére, kibontakoztatására, és amelyből értékes, alkotóképes 

és a társadalom számára hasznos felnőttként lépnek ki.  
KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 
Önértékelés, tanévi tervezés, partneri igény és elégedettségmérés 

FOLYAMATGAZDA Igazgató 

BEVEZETÉS 

IDŐPONTJA 2022. szeptember 3. 

 

 

WBS Tevékenység Felelős 
Közremű

ködő 

Átfutási 

idő 
Határidő Bemenet Kimenet 

1. 
Oktatói értékelés 

előkészítése 
      

1.1. 

Centrum intézményvezetői 

szintű tájékoztatása, közös 

értelmezés, oktatói 

Igazgató 

Főigazgató

, 

Kancellár, 

1 nap 

minden év 

augusztus 

vége 

tanévnyitó 

Eljárásrend, 

IKK által 

megjelentetett 

Centrum 

ajánlás: 

közösen 

értelmezett 
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WBS Tevékenység Felelős 
Közremű

ködő 

Átfutási 

idő 
Határidő Bemenet Kimenet 

értékelések rövid, közép és 

hosszútávú ütemezése  

Igazgató-

helyettesek 

értekezlet 

előtt 

oktatói értékelés 

módszertan, 

Centrum 

meghívó 

egyeztetésre 

intézményi 

célokat 

figyelembe 

vevő 

eljárásrend és 

értékelési 

módszertan,  

1.2 

Oktatói értékelés 

előkészítésének és 

megvalósításának 

tervezése,  

MICS 

vezető 

Igazgató 

MICS 

tagok 

1 nap 

minden év 

augusztus 

vége 

tanévnyitó 

értekezlet 

előtt 

Eljárásrend, 

IKK által 

megjelentetett 

oktatói 

módszertan, MIR 

kézikönyv, előző 

értékelés 

tapasztalatai 

Feladat és 

ütemterv az 

oktatói 

értékelés 

előkészítésére, 

az 

adatgyűjtésre és 

a 

megvalósításra 

1.3. 

Szakképző intézményi 

oktatói testület 

tájékoztatás, közös 

értelmezés: 

 

Igazgató 

igazgató, 

igazgatóhe

lyettesek, 

releváns 

egyéb 

vezetők  

(kollégium

vezető, 

gyakorlati 

oktatásvez

ető), 

középvezet

ők 

(munkaköz

össég-

vezetők,  

csoportvez

etők,  

1 nap 

minden év 

augusztus 

vége 

tanévnyitó 

értekezlet 

előtt 

Eljárásrend, 

IKK által 

megjelentetett 

oktatói értékelés 

módszertan, MIR 

Kézikönyv, 

Centrum ajánlás 

közösen 

értelmezett 

intézményi 

eljárásrend és 

értékelési 

módszertan, 

1.3.1. 

Annak a meghatározása, 

hogy melyik vezető milyen 

oktatói körre kiterjedően  

értékel. 

Igazgató 

igazgató, 

igazgatóhe

lyettesek, 

releváns 

egyéb 

vezetők  

(kollégium

vezető, 

gyakorlati 

oktatásvez

ető), 

középvezet

ők 

(munkaköz

össég-

vezetők,  

csoportvez

etők stb. 

1 nap 

minden év 

augusztus 

vége 

tanévnyitó 

értekezlet 

előtt 

Eljárásrend, 

IKK által 

megjelentetett 

oktatói értékelés 

módszertan 

közösen 

értelmezett 

intézményi 

eljárásrend és 

értékelési 

módszertan, 

1.3.2. 

Oktatói értékelő táblázat 

részletes, közös, 

intézmény-specifikus  

értelmezése. 

 

Igazgató 

igazgató, 

igazgatóhe

lyettesek, 

releváns 

2 nap 

minden év 

augusztus 

vége 

tanévnyitó 

Eljárásrend, 

IKK által 

megjelentetett 

oktatói értékelés 

közösen 

értelmezett 

intézményi 

eljárásrend és 
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WBS Tevékenység Felelős 
Közremű

ködő 

Átfutási 

idő 
Határidő Bemenet Kimenet 

egyéb 

vezetők  

(kollégium

vezető, 

gyakorlati 

oktatásvez

ető), 

középvezet

ők 

(munkaköz

össég-

vezetők,  

csoportvez

etők stb. 

értekezlet 

előtt 

módszertan, MIR 

Kézikönyv,  

értékelési 

módszertan, 

Adatgyűjtő 

táblázat javaslat 

1.3.3. 

Munkakörök  

munkaerő-piaci értékének 

meghatározása az alábbi 

két értékelési szempont 

szerint:  

• Az intézmény 

eredményességére 

gyakorolt közvetlen hatás.  

• Keresett, magas 

munkaerő-piaci értékű 

szakma.  

 

Igazgató 

igazgató, 

igazgatóhe

lyettesek, 

releváns 

egyéb 

vezetők  

(kollégium

vezető, 

gyakorlati 

oktatásvez

ető), 

középvezet

ők 

(munkaköz

össég-

vezetők,  

csoportvez

etők stb. 

2 nap 

minden év 

augusztus 

vége 

tanévnyitó 

értekezlet 

előtt 

Eljárásrend, 

IKK által 

megjelentetett 

oktatói értékelés 

módszertan, 

intézményi 

jövőkép és 

stratégiai és 

minőségcélok 

közösen 

értelmezett 

intézményi 

eljárásrend és 

értékelési 

módszertan, 

1.3.4. 

Meghatározandó, hogy 

milyen adatokat vesznek 

figyelembe az egyes 

szempontoknál annak  

érdekében, hogy a bevont 

vezetők indokolni tudják 

javaslatukat.  

 

Igazgató 

igazgató, 

igazgatóhe

lyettesek, 

releváns 

egyéb 

vezetők  

(kollégium

vezető, 

gyakorlati 

oktatásvez

ető), 

középvezet

ők 

(munkaköz

össég-

vezetők,  

csoportvez

etők stb.) 

1 nap 

minden év 

augusztus 

vége 

Eljárásrend: 

közösen 

értelmezett 

intézményi 

eljárásrend és 

értékelési 

módszertan, 

Adatgyűjtő 

táblázat javaslat 

Szempontok és 

Adatgyűjtő 

táblázat 

1.3.5 
Oktatói testület 

tájékoztatása 
Igazgató 

Vezetők 

MICS 

tagok 

oktatói 

testület 

1 nap 

minden év 

szeptembe

r 03 

közösen 

értelmezett 

intézményi 

eljárásrend és 

értékelési 

módszertan, 

Tájékoztató 

emlékeztető 
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WBS Tevékenység Felelős 
Közremű

ködő 

Átfutási 

idő 
Határidő Bemenet Kimenet 

Szempontok és 

Adatgyűjtő 

táblázat 

2. 
Oktatói értékelés 

végrehajtása 
      

2.0 

Adatgyűjtés és a 

kérdőívezés  

szervezési feladatainak 

tervezése 

MICS 

vezető 

Intézmény 

vezetés 

tagjai 

MICS 

tagok 

KRÉTA 

felelős 

2 nap 

minden év 

szeptembe

r 3. 

Szempontok és 

Adatgyűjtő 

táblázat 

oktatói értékelés 

útmutató alapján 

 

Adatgyűjtési és 

kérdőívezés 

terv, feladatok, 

ütemezés, 

felelősök 

2.1. 

Évente végzendő 

adatgyűjtés, kérdőívezés 

feladatai 

Szakképz

ő 

intézmén

y 

igazgatój

a 

 MICS 

végzi az 

értékelés 

során az 

adatgyűjté

s és a 

kérdőívezé

s  

szervezési 

feladatait. 

A MICS 

tagjai 

irányítják, 

koordinálj

ák a 

feladatokat  

minden 

tanév 

szeptemb

er 03 – 

augusztu

s 30. 

Éves 

szinten 

meghatáro

zott 

értékelés 

ütemezése 

alapján 

IKK honlapján 

megjelent oktatói 

értékelés 

útmutató alapján 

Szempontok és 

Adatgyűjtő 

táblázat 

Feltöltött 

Adatgyűjtés 

tábla 

2.2. Az oktató értékelése Igazgató 

igazgató, 

igazgatóhe

lyettesek, 

releváns 

egyéb 

vezetők  

(kollégium

vezető, 

gyakorlati 

oktatásvez

ető), 

középvezet

ők 

(munkaköz

össég-

vezetők,  

csoportvez

etők) 

Oktatók 

15 nap 

Éves 

szinten 

meghatáro

zott 

értékelés 

ütemezése 

alapján 

Értékelés 

ütemezése 

Értékelési 

szempontok 

Oktatói értékelés 

adattábla 

(Begyűjtött 

adatok) 

értékelés 

eredménye 

(pontozás), 

egyéni 

fejlesztési 

javaslatok 

2.2.1. 
Oktatónként egyéni 

javaslatok elkészítése 
Igazgató 

igazgató, 

igazgatóhe

lyettesek, 

releváns 

egyéb 

vezetők  

5 nap 

Éves 

szinten 

meghatáro

zott 

értékelés 

Értékelési 

szempontok 

Oktatói értékelés 

adattábla alapján 

a vezetők 

Az ütemterv és 

az értékelési 

munkamegoszt

ás alapján a 

vezetők 

elkészítik 
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WBS Tevékenység Felelős 
Közremű

ködő 

Átfutási 

idő 
Határidő Bemenet Kimenet 

(kollégium

vezető, 

gyakorlati 

oktatásvez

ető), 

középvezet

ők 

(munkaköz

össég-

vezetők,  

csoportvez

etők) 

ütemezése 

alapján 

elkészítik egyéni 

javaslataikat. 

egyéni 

fejlesztési 

javaslataikat. 

2.2.2. 

Meghatározott vezetői 

körben az intézmény 

oktatóinak közös 

értékelése  

Igazgató 

 igazgató, 

igazgatóhe

lyettesek, 

releváns 

egyéb 

vezetők 

5 nap 

Éves 

szinten 

meghatáro

zott 

értékelés 

ütemezése 

alapján 

Értékelési 

szempontok 

 

Oktatói értékelés 

adattábla 

Értékelési 

javaslatok 

egyeztetéshez 

az oktatói 

értékelőlap 

2.2.3. 

A vezetők elkészítik az 

egyeztetéshez az oktatói 

értékelőlapot, 

meghatározzák az  

erősségeket, fejlesztendő 

területeket.  

Igazgató 

igazgató, 

igazgatóhe

lyettesek, 

releváns 

egyéb 

vezetők. 

2 nap 

Éves 

szinten 

meghatáro

zott 

értékelés 

ütemezése 

alapján 

egyeztetéshez az 

oktatói 

értékelőlap 

Oktatói értékelés 

adattábla 

Oktatói 

értékelőlap 

Erősségek, 

fejlesztendő 

területek 

2.2.4. 

A vezetők konszenzussal 

döntenek az értékelésről, 

vita esetén az igazgató 

dönt 

Igazgató 

igazgató, 

igazgatóhe

lyettesek, 

releváns 

egyéb 

vezetők 

2 nap 

Éves 

szinten 

meghatáro

zott 

értékelés 

ütemezése 

alapján 

Oktatói 

értékelőlap 

Erősségek, 

fejlesztendő 

területek 

közös oktatói 

értékelőlap 

Erősségek, 

fejlesztendő 

területek 

2.3. 
oktatói értékelés 

szupervíziója 

Igazgató 

Oktatók 1 nap 

Éves 

szinten 

meghatáro

zott 

értékelés 

ütemezése 

alapján 

közös oktatói 

értékelőlap 

Erősségek, 

fejlesztendő 

területek 

 

2.4. 

Egyeztetés az oktatói 

értékelés eredményéről az 

érintett oktatókkal 

Igazgató Érintett 

oktató 

Intézményi 

körben 

meg kell 

határozni, 

hogy mely 

vezető 

mely 

oktatókkal 

egyeztet. 

Biztosítani 

kell, hogy 

szükség 

esetén az 

igazgatóva

l is 

értékelést 

követő 

10 napon 

belül 

Éves 

szinten 

meghatáro

zott 

értékelés 

ütemezése 

alapján 

közös oktatói 

értékelőlap 

Erősségek, 

fejlesztendő 

területek 
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WBS Tevékenység Felelős 
Közremű

ködő 

Átfutási 

idő 
Határidő Bemenet Kimenet 

egyeztethe

ssen az 

oktató. Az 

igazgató 

az 

értékelés 

ismertetésé

t, 

megbeszél

ését maga 

is 

elvégezhet

i. 

3 

Oktatói értékelés 

eredményeinek 

felhasználása  

      

3.1. 
Az oktatói értékelés 

felhasználása 
igazgató Oktató 

értékelési 

ciklust 

követő 2 

év 

Éves 

szinten 

meghatáro

zott 

értékelés 

ütemezése 

alapján 

közös oktatói 

értékelőlap 

Erősségek, 

fejlesztendő 

területek 

 

3.1.1. Cselekvési terv készítése oktató Oktató 

értékelést 

követő 

10 napon 

belül 

értékelő 

megbeszél

ést 

követően 

az oktató 

30 napon 

belül 

közös oktatói 

értékelőlap 

Erősségek, 

fejlesztendő 

területek 

Oktató által 

készített 

Cselekvési terv 

3.1.2. 
Cselekvési terv 

jóváhagyása 
Igazgató Oktató 

értékelést 

követő 

15 napon 

belül 

Éves 

szinten 

meghatáro

zott 

értékelés 

ütemezése 

alapján 

Oktató által 

készített 

Cselekvési terv 

Igazgató által 

jóváhagyott 

cselekvési terv 

3.2. 

Az oktatói értékelés 

átadása a Centrumnak, 

egyeztetés az 

intézményvezetővel az 

értékelésről 

Főigazga

tó 

Igazgató  

Kancellár 
2 nap 

értékelést 

követő 18 

napon 

belül 

közös oktatói 

értékelőlap 

Erőss értékelést 

követő 10 napon 

belül égek, 

fejlesztendő 

területek 

Igazgató által 

jóváhagyott 

cselekvési terv 

értékelési 

dokumentáció 

 

II.7.2.1 Évente végzendő adatgyűjtés 

A rendszeres adatgyűjtés segíti a megalapozott értékelés elvégzését. 

A KRÉTA napló alapján évente gyűjthető adatok: 

 az oktató által tanított tantárgyak száma, 

 az oktatott tanulók száma, 

 a helyettesítések száma a tanévben, 

 ellátott egyéb feladatok, 
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 az oktató által adott osztályzatok (jegyek) száma, eloszlása, 

 az oktató által adott osztályzatok (jegyek) átlagai osztályonként, tantárgyanként, 

 az oktató által használt értékelési módszerek, 

 az oktató tanóráin történt igazolatlan mulasztások száma, aránya, 

 az oktató tanóráin a tanulók fegyelmezettsége, viselkedése, szorgalma, 

 az elektronikus naplóvezetés pontossága és aktualitása. 

Célszerű az oktató által használt tervezési dokumentumok (tanmenetek, óratervek, egyéni 

fejlesztési tervek) gyűjtése. 

A munkaközösségi vagy munkacsoportok által készített, illetve az intézményi munkatervek és 

beszámolók alapján gyűjthetők a következő információk: 

 központi mérések eredménye, 

 vizsgaeredmények, 

 versenyeredmények, 

 szakértői, szaktanácsadói tevékenység, 

 vizsgaelnöki, vizsgafelügyelői tevékenység, 

 belső tananyagfejlesztés, 

 belső tudásmegosztás, 

 szakmai rendezvényeken való részvétel, 

 közösségépítés, 

 rendezvények szervezése, 

 pályázatok, fejlesztések végrehajtása, 

 kapcsolattartás, 

 részvétel szakmai szervezetek munkájában. 

Célszerű az ellenőrzési terv alapján megvalósult óralátogatások óraterveinek (amennyiben készült 

ilyen dokumentum), a látogatást követő értékelő megbeszélésről készült feljegyzéseknek a 

gyűjtése. Fontos feladat, hogy az óratervek elkészítésének és a megbeszélésnek a szempontjai az 

oktatók által ismertek legyenek. 

A kérdőíves felmérés ütemezését a munkatervben el kell készíteni. A tanulói vélemény, szülői 

vélemény (amennyiben releváns) és a munkaerő-piaci, duális partneri visszajelzés (amennyiben 

releváns) gyűjtését úgy kell megtervezni, hogy az értékelés időpontjában rendelkezésre álljanak a 

kérdőív alapján mérhető adatok. 

A minőségirányítási csoport (MICS) végzi az értékelés során az adatgyűjtés és a kérdőívezés 

szervezési feladatait. A MICS tagjai irányítják, koordinálják a fenti feladatokat, rajtuk kívül az 

egyes feladatokra további munkatársakat lehet/szükséges bevonni. 

Felelős: Szakképző intézmény igazgatója 

 

II.7.2.2 Az oktató értékelése 

Az ütemterv és az értékelési munkamegosztás alapján a vezetők elkészítik egyéni javaslataikat. 

Meghatározott vezetői körben az intézmény oktatóinak közös értékelése megtörténik. Javasolt, 

hogy ezen a vezetők vegyenek részt (igazgató, igazgatóhelyettesek, releváns egyéb vezetők). 

Az intézmény méretétől és a belső szokások alapján akár a teljes vezetői kör is bevonható ebbe a 

megbeszélésbe. 

Végezetül a vezetők elkészítik az egyeztetéshez az oktatói értékelőlapot, meghatározzák az 

erősségeket, fejlesztendő területeket. A vezetők konszenzussal döntenek az értékelésről, vita esetén 

az igazgató dönt. 

Felelős: Szakképző intézmény igazgatója 

 

II.7.2.3 Az elkészült oktatói értékelés szupervíziója 

A súlyozott oktatói sorrend kialakulását követően szükséges lehet az érintett oktatók értékelésének 

átgondolása, módosítása. Javasolt, hogy módosítás esetén minden esetben az értékelés átgondolása 

az adatok felülvizsgálatával történjen meg, hiszen az értékelésnek objektívnek kell lennie 

önmagában és az adott szervezetben is. Módosításra csak indokolt esetben kerüljön sor. 

Felelős: Szakképző intézmény igazgatója 
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II.7.2.4 Egyeztetés az oktatói értékelés eredményéről az érintett oktatókkal 

Az előzetes ütemtervben meghatározottak szerint az oktatók megismerhetik (a nem súlyozott, 1-6-

ig pontszámú) értékelésüket, arról egyeztethetnek a vezetőikkel. Az oktatói munka értékelése során 

rögzítésre kerülnek az erősségek és a fejlesztendő területek. Az oktató véleményt fűzhet az 

értékeléshez (megjegyzés). 

Intézményi körben meg kell határozni, hogy mely vezető mely oktatókkal egyeztet. Biztosítani 

kell, hogy szükség esetén az igazgatóval is egyeztethessen az oktató. Az igazgató az értékelés 

ismertetését, megbeszélését maga is elvégezheti. 

Felelős: Szakképző intézmény igazgatója 

 

II.7.2.Az oktatói értékelés felhasználása 

Az értékelő megbeszélést követően az oktató 30 napon belül cselekvési tervet készít, amelyet az 

értékelést végző vezetővel egyeztet. A cselekvési tervet az igazgató hagyja jóvá. A cselekvési terv 

végrehajtásának végső határideje a következő értékelés. 

Az értékelés során keletkezett dokumentumokat nyilván kell tartani, és az iratkezelési 

szabályoknak megfelelően iktatni, irattárazni kell. 

Felelős: Szakképző intézmény igazgatója 

Munkabér fejlesztés esetén a bér megállapításának alapja az oktatók teljesítményértékelése. Az 

egyes értékelési területek nem azonos súllyal szerepelnek, mivel a szakképzés-fejlesztés ágazati 

szakmapolitikai céljai, a regionális szakképzési célok és a helyi munkaerő-piaci helyzet alapján a 

centrumon belül egységes alapelvek mentén kerülnek meghatározásra az ún. súlyszorzók, 

amelyeket akár intézményi szinten, differenciáltan is meghatározhat. 

Felelős: Fenntartó, szakképzési centrum esetén a kancellár és a főigazgató 

 

II.8. Az intézményi vezetők értékelése  

 

Az intézményi vezetőkre vonatkozó szempontrendszert a 3. sz. mellékletek tartalmazzák. Az 

igazgatóhelyettesi szintű intézményi vezetők értékelését az igazgató végzi, döntése alapján külső 

szakértő bevonásával. Szakképzési centrum esetén az intézményi vezetők értékelésénél a centrum 

vezetését be kell vonni. Az igazgatók értékelését a fenntartó, szakképzési centrum esetén a 

főigazgató (a szakképzési centrum további vezetőinek részvételével) végzi, döntése alapján külső 

szakértő bevonásával. 

Az értékelés folyamata megegyezik az oktatói értékelés folyamatával. 

A munkakör értékelésének szempontjai megegyeznek az oktatói értékelés szempontjaival, azzal 

a különbséggel, hogy a szakmai tapasztalatnál figyelembe kell venni a vezetői tapasztalatot, illetve 

a vezetői munkaerő-piaci tapasztalatot, illetve a munkaerő-piaci értéknél fontos szempont a vezetői 

szerep. Igazgató értékelése esetén figyelembe kell venni (amennyiben aktuális változat 

rendelkezésre áll) az előző külső értékelés, intézményi és intézményvezetői önértékelés és a 

kérdőíves felmérések eredményeit. 

 

  



34 
 

III. Az intézmény mérési rendszere (indikátorok, partneri mérések) 

 

III.1. Intézményi indikátorrendszer 
 

Bármely szervezet önmaga által végzett értékelésében kiemelt szerepe van az intézmény mű-

ködéséhez kapcsolódó eredmények számszerű értékelésének. Ennek az értékelésnek fontos eleme 

az adatok idősoron történő elemzése, valamint az intézményi eredmények más szervezetek 

eredményeivel történő összehasonlítása. A szakképzési indikátorrendszer tartalmazza a szakképző 

intézmények értékeléséhez szükséges mutatókat. Ez a rendszer az indikátorok többségét az 

intézmény egyéb adatszolgáltatásaiból származtatja. 

A szakképzési indikátorok kapcsolódnak az intézményi célokhoz, és az azok elérése 

érdekében működtetett folyamatokhoz. 

Az indikátor olyan jelzőszám, mutató, amelynek segítségével egy célkitűzés megvalósulásá-

nak adott szintjét lehet szemléltetni. Jelenthet egy felhasznált erőforrást, egy elért hatást, egy 

minőségi szintet, illetve valamilyen egyéb változót. Az intézményben gyűjtött adatok tehát akkor 

válnak indikátorrá, ha azt valamely cél elérésének mérésére, értékelésére használja az intézmény. 

Ehhez elengedhetetlen, hogy a célokhoz pontosan meghatározza az intézmény az elvárt 

eredményeket. 

Az indikátorokat több szempont alapján csoportosíthatjuk. 

Az információ feldolgozottsági foka szerint az indikátor 

• elemi, 

• származtatott, 

• összetett. 

Az elemi mutató olyan alapinformációt szolgáltat, amelyre más mutatók építhetők. (Például a 

tanulók összlétszáma egy adott időpontban, SNI-s tanulók száma egy adott időpontban.) 

A származtatott mutató két elemi mutató közötti arány számításán alapul. (Például az SNI-s 

tanulók aránya a tanulók összlétszámához viszonyítva.) 

Az összetett mutató több elemi vagy származtatott mutató súlyozott összege, vagy a mutatók 

összekapcsolt rendszere. Az intézmény egészének hatékonyságát csak összetett mutatóval lehet 

mérni. 

Az előrehaladást mérő indikátor lehet 

• input, forrás-indikátor, 

• output, kimenet-indikátor, 

• eredményindikátor, 

• hatás-indikátor, 

• hatékonyság-indikátor. 

Az input, forrásindikátorok szolgáltatnak információkat a célok elérése érdekében felhasznált 

erőforrásokra vonatkozóan. (Például a szakképző intézmény 9. évfolyamára jelentkezők vagy 

felvettek száma.) 

Az output, kimenet-indikátorok számszerűsítik egy tevékenység nyomán létrejövő közvetlen 

eredményeket. A tevékenység, döntés, cselekvés kimenetét, az erőfeszítéseket mérik. (Például 

sikeres vizsgát tett tanulók száma.) 

Az eredményindikátorok a tevékenység által bekövetkezett változásokról nyújtanak információt a 

kitűzött célhoz viszonyítva. (Például sikeres vizsgát tett tanulók aránya a vizsgára jelentkezők 

számához képest.) 

A hatásindikátorok a tevékenység hosszabb távon és nem közvetlenül jelentkező következmé-

nyeire utalnak. (Például végzett tanulók pályakövetése.) 

A hatékonyság-indikátorok az eredmények és a ráfordított erőforrások viszonyát mutatják meg. 

(Például egy oktatóra elköltött továbbképzési költség.) 

Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények, azaz az indikátor legyen 

• érvényes, releváns: pontosan tükrözze a mért, vizsgált fogalmat, mindenki számára egyértelmű 

és azonos legyen a jelentése és hasznos, használható legyen (jelen esetben) az önértékelés 

szempontjából, 

• megbízható, statisztikailag pontos: azonos mérés két különböző személy által azonos értéket 

adjon, 
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• érthető és értelmezhető: az indikátor számításával kapott eredmény világos és meggyőző 

legyen a felhasználók számára, 

• hozzáférhető: ami a könnyen előállíthatóság és számszerűsíthetőség követelményét jelenti, 

• időszerű, naprakész, 

• összehasonlítható az intézmény által évről évre gyűjtött adatokra vonatkozóan, 

• valamilyen alkalmas referenciaszinthez mérhető (normativitás), valamint 

változása jól mutassa a tevékenység eredményességének változását. 

A jelen dokumentumban szereplő indikátorok intézményi szinten értelmezhető szakképzési 

indikátorok, amelyek a szakképzés eredményeire, az egész életen át tartó tanulásra, a 

munkaerőpiacra fókuszálnak, valamint a környezethez, a bemeneti követelményekhez, a szak-

képzési folyamatokhoz, a kimeneti követelményekhez kapcsolódó információkat tartalmaznak. 

 

A kötelezően mérendő intézményi szakképzési indikátorok 

A kötelező szakképzési indikátorok az eredményességet meghatározó alapvető szakmai minő-

ségmutatók, amelyek mérése minden intézmény számára kötelező és az adatok túlnyomó részét a 

meglévő elektronikus adatszolgáltatásokból meg lehet határozni; a jelenleg még nem gyűjtött 

adatokat intézményi adatszolgáltatással kell biztosítani. Az intézmények azonban további szak-

képzési indikátorokat is használhatnak céljaik, fejlesztéseik eredményességének mérésére, fo-

lyamataik működésének ellenőrzésére és fejlesztéseik megalapozásához. 

A kötelezően mérendő szakképzési indikátorok az intézményi szinten értelmezhető és előállítható 

EQAVET indikátorokat is tartalmazzák. 

 

A szakképző intézmények által kötelezően mérendő intézményi szakképzési indikátorok felsorolása 

Srsz. 

Kötelezően mérendő 

intézményi szakképzési 

indikátorok 

megnevezése 

A szakképzési indikátor 

részletezettsége 
Felelőse Hol tároljuk? Gyakorisága 

1. Tanulólétszám 
intézménytípusonként, 

ágazatonként, szakmánként 
ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

2. 

A szakképző intézmény 9. 

évfolyamára jelentkezők és 

felvettek száma és aránya 

intézménytípusonként, 

ágazatonként 
ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár 

június-

szeptember 

3. 

A szakképző intézményben 

egy oktatóra jutó tanulói jogvi-

szonyú szakképző intézményi 

tanulók száma 

feladatellátási helyenként 

számított oktatólétszám 

alapján 

ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

4. 

A szakképző intézményben 

szakképzési 

munkaszerződéssel 

rendelkezők aránya az 

intézmény szakirányú 

oktatásában résztvevő tanulók 

összlétszámához viszonyítva 

intézménytípusonként, 

ágazatonként, szakmánként 
ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

5. 

A szakmai oktatásban 

felnőttképzési jogviszonnyal 

résztvevők aránya az 

intézmény teljes tanulói 

létszámához viszonyítva 

 
ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

6. 
Országos kompetenciamérés 

eredményei 
 

ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 
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7. NSZFH mérések eredményei  
ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

8. 
Szakmai, közismereti, 

kulturális és sporteredmények 

nemzetközi, országos, 

regionális, megyei és te-

lepülés szinten 

ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

9. Elhelyezkedési mutató  
ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

10. 

A végzett tanulók és a 

munkaadók elégedettsége a 

megszerzett képességekkel / 

kompetenciákkal 

 
ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

11. Vizsgaeredmények 
érettségi vizsga, ágazati 

alapvizsga, szakmai vizsga 
ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

12. 

Sikeres szakmai vizsgát tett 

tanulók aránya, az összes, 

adott vizsgaidőszakban 

vizsgázók számához 

viszonyítva 

összesen, szakmánként 
ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

13. Intézményi elismerések 
intézmény, intézményi 

csoport szinten 
ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

14. 

Szakmai bemutatók, 

konferenciák, szakmai 

rendezvények 

 
ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

15. 
Intézményi lemorzsolódási 

mutató 
 

ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

16. Elégedettségmérés eredményei 

szülő, oktató, tanuló, 

duális képzőhely, mun-

kaerőpiac 

ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

17. Intézményi neveltségi mutatók 

fegyelmi esetek, igazo-

latlan mulasztások száma, 

dicséretek 

ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

18. 

Hátrányos helyzetű tanulók 

aránya a teljes tanulói 

létszámhoz viszonyítva 

 
ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

19. 

Sajátos nevelési igényű 

tanulók aránya a teljes tanulói 

létszámhoz viszonyítva 

 
ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

20. 

Dobbantó programban tanulók 

aránya a teljes tanulói létszám-

hoz viszonyítva 

 
ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

21. 

Műhelyiskolában részszakmát 

szerzők aránya a képzésben 

résztvevők összlétszámához 

viszonyítva 

 
ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

22. 

Szakmai továbbképzésen részt 

vevő oktatók aránya és a to-

vábbképzésbe fektetett összeg 

 
ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 
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23. 

Szakértői, szaktanácsadói, 

vizsgáztatói tevékenységet 

folytató oktatók aránya a teljes 

oktatói testület létszámához 

viszonyítva 

 
ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

24. 

A szakképző intézmény 

nyertes pályázatainak száma és 

az elnyert összegek 

 
ig., igh., 

iskolatitkár 
szgép, irattár folyamatos 

 

Az indikátorok 1. sz. mellékletben részletezett leírása, és értelmezési, számítási útmutatója az 

indikátorok egységes értelmezéséhez és számításához kíván segítséget nyújtani, hogy ezáltal 

összehasonlíthatóvá váljanak az intézmények által felhasznált adatok, és a helyes értelmezéssel 

megalapozottá váljon az eredmények értékelése, elemzése.  
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III.2. Partneri igény- és elégedettségmérések 

 

Srsz. Partner megnevezése Mérési szint Megjegyzés 

 tanulók kiemelt  

 oktatók, pedagógiai munkát segítők kiemelt  

 szülők kiemelt  

 Szakmai partnerek mérendő / releváns  

 o Erdőgazdálkodók   

  állami erdészetek 

- Bakonyerdő Erdészeti és 

Faipari Zrt 

- DALERD Zrt. 

- EGERERDŐ Erdészeti Zrt. 

- ÉSZAKERDŐ Zrt. 

- GEMENC Zrt. 

- Gyulaj Erdészeti és Vadászati 

Zrt. 

- Ipolyerdő Zrt. 

- Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. 

(KAEG Zrt.)  

- KEFAG Zrt. 

- Mecseki Erdészeti Zrt. 

- NEFAG Zrt. 

- NYÍRERDŐ Nyírségi 

Erdészeti Zrt. 

- Pilisi Parkerdő Zrt. 

- Somogyi Erdészeti és Faipari 

Zrt. (SEFAG ZRT) 

- Soproni Egyetem 

- Szombathelyi Erdészeti Zrt. 

- Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. 

(TAEG ZRT) 

- VADEX Mezőföldi Erdő- és 

Vadgazdálkodási Zrt. 

- Vértesi Erdő Zrt. 

- Zalaerdő Zrt. 

- Budapesti Erdőgazdaság Zrt. 

- Kaszó Zrt. 

- Verga Zrt. 

  

  dél-alföldi magán erdőgazdálkodók mérendő / releváns  

 o Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatalok Erdészeti 

Osztályai  

mérendő / releváns  

 o STIHL, HUSQVARNA mérendő / releváns  

 o Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mérendő / releváns  

 o Országos Erdészeti Egyesület mérendő / releváns  

 o Alföldi Erdőkért Egyesület mérendő / releváns  

 o Ásotthalmi Orchis Természetvédelmi 

Egyesület 

mérendő / releváns  

 o Duális partnerek, cégek, gyakorlati 

képzésben résztvevő cégek, 

munkaerőt igénylő cégek 

mérendő / releváns  

 

http://www.bakonyerdo.hu/
http://www.bakonyerdo.hu/
http://dalerd.hu/
http://www.egererdo.hu/
http://www.eszakerdo.hu/
http://www.gemenczrt.hu/
http://gyulajzrt.hu/
http://gyulajzrt.hu/
http://www.ipolyerdo.hu/
http://www.kaeg.hu/
http://www.kaeg.hu/
http://www.kefag.hu/index.php?oldal_menu_id=70&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;action=1
http://www.mecsekerdo.hu/
http://nefag.hu/
http://www.nyirerdo.hu/
http://www.nyirerdo.hu/
http://www.parkerdo.hu/
http://www.sefag.hu/
http://www.sefag.hu/
http://www.szherdeszet.hu/
http://www.taegrt.hu/
http://www.taegrt.hu/
http://www.vadex.hu/
http://www.vadex.hu/
http://verteserdo.hu/index.php
http://www.zalaerdo.hu/
http://www.bp-erdo.hu/
http://www.kaszort.hu/
http://www.verga.hu/
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A mérések kérdőíveit a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 

Eljárásrendi (módszertani) tábla 
 

Partner 

megnevezése 

Mérés 

gyakorisága 

Mintavételi 

eljárás 

Elfogadási 

határ 

Módszerek, 

eszközök 

Mérést 

végző 

személyek 

Tájékoztatás módja 

Tanulók Kétévente 
Teljeskörű 

felmérés 
80% 

digitális 

kérdőív 
MICS 

Oktatótestületi 

értekezlet 

Tanulók: of. 

tájékoztatás, 

iskolaújság, 

iskolarádió, DÖK 

Szülők: Képzési 

Tanács 

Oktatók, 

pedagógiai 

munkát 

segítők 

Kétévente 
Teljeskörű 

felmérés 
80% 

digitális 

kérdőív 
MICS 

Oktatótestületi 

értekezlet ill. a 

technikai dolgozók 

értekezlete 

Szülők Kétévente 

ágazatonként 

20%-os 

minta 

30% kérdőív MICS 

Oktatótestületi 

értekezlet 

ill. szülői értekezlet 

 

Fenntartó Kétévente 
Teljeskörű 

felmérés 
100% 

Dokumentu

melemzés, 2 

évente 

egyszer 

átfogó, 

általános 

értékelés 

kérése az 

intézmény 

munkájáról 

MICS 
Oktatótestületi 

értekezlet 

Nemzeti 

Agrárgazdas

ági Kamara 

Kétévente 
Teljeskörű 

felmérés 
100% interjú MICS 

Oktatótestületi 

értekezlet 

Duális 

partnerek, 

cégek, 

gyakorlati 

képzésben 

résztvevő 

cégek, 

munkaerőt 

igénylő 

cégek 

Kétévente 

 

20%-os 

minta 
30% interjú MICS 

Oktatótestületi 

értekezlet ill. közös 

rendezvény 
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A partneri igény- és elégedettségmérés lebonyolítása 

A 2. sz. mellékletben szereplő partneri mérőeszközök, kérdőívek kérdéseit az intézmény szükség 

esetén módosíthatja, illetve a kérdéssoron túl kiegészítheti további kérdésekkel. 

A partneri mérések szervező, koordináló munkáját a MICS végzi, a mérések lebonyolításába 

további kollégák bevonása is lehetséges. A partneri méréseket úgy kell elvégezni, hogy a 

mintavételi arány figyelembevételével a felmérés érvényessége biztosított legyen. Ennek mértékét 

a MICS határozza meg. 

A partneri mérések ütemezését oly módon szükséges megtervezni, hogy az összesített adatok az 

önértékelést végző munkatársak számára időben rendelkezésre álljanak. 

A partneri igény- és elégedettségmérés folyamata nem része a szakképzési folyamatmodell kö-

telezően szabályozandó folyamatainak. Amennyiben az intézményben ez a folyamat nem kerül 

szabályozásra, akkor az önértékelés folyamatszabályozásában, vagy külön eljárásrendben javasolt 

szabályozni a partneri igény- és elégedettségmérés vonatkozásában 

• a mérőeszközök frissítését, 

• a kérdőívek elkészítését, 

• az érintettek körének meghatározását, 

• a mintavételt, 

• az elfogadható válaszadási arányt, 

• a mérések elvégzését, 

• az adatok összesítését, 

• az összefoglaló jelentések elkészítését. 

 

Adatfeldolgozás, az eredmények összegzése, az eredmények bemutatása a partnerek számára 

A kérdőívek feldolgozása során érdemes feltétlenül valamilyen elektronikus adatrögzítőt hasz-

nálni, amely több éven keresztül is biztosítja az adatok összehasonlítható feldolgozását. Egy ilyen 

folyamatos elektronikus tárolás lehetővé teszi a jövőben, hogy adatokat idősorosan vagy 

tematikusán le lehessen kérdezni, illetve azok alkalmasak legyenek összehasonlítások, tematikus 

összesítések és elemzések elvégzésére. Vizsgálni szükséges a kérdésekre kapott válaszok 

számszerű összesítését, a válaszlehetőségek közötti megoszlást, az úgynevezett alapmegoszlást, a 

válaszok átlagértékét kérdésenként és összességében is. Javasolt a kérdőív eredményeinek grafikus 

megjelenítése is, amely segíti az elemző folyamatot. 

A teljes mérési folyamat során szükséges biztosítani a névtelenséget, az iratkezelési és adatvé-

delmi szabályok betartását. 

A partneri mérések összesített eredményeiről tájékoztatni szükséges a felmérésben részt vevő 

partnereket, hiszen ők joggal elvárják, hogy lássák annak eredményét, továbbá fontosnak érezzék 

a véleményük kinyilvánítását a továbbiakban is az intézmény munkájának fejlesztése érdekében. 
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Szempontmátrix 

 

Srsz. Szempontok Tanulók Szülők Oktatók 
Technikai 

dolgozók 
Fenntartó 

Duális 

partnerek 
 

 

I. Az oktatás színvonala, minősége                                Elégedettségi mutató: 80 % 

 

1. 
oktatás tervezése, 

együttműködés a tervezésben 
x x x  x x  

2. 
módszertani változatosság, 

korszerű módszerek 
x x x  x x  

3. 

tanulók értékelése 

(érdemjegyek, dolgozatok 

száma) 
x x x  x   

4. gyakorlati képzés színvonala x x x  x x  

5. 
tanórán kívüli tevékenységek, 

pl.: szakkörök 
x x x  x   

6. 
felzárkóztatás, 

tehetséggondozás 
x x x  x   

 

II. A nevelés színvonala, minősége                                Elégedettségi mutató: 80 % 

 

1. egyértelmű értékrend és célok x x x x x   

2. 

oktatói egységes 

követelményrendszer 

alkalmazása 
x x x x x   

3. 
szabadidős programok, 

lehetőségek 
x x x x x   

4. egészségre nevelés x x x x x   

5. környezeti nevelés x x x x x   
 

III. Iskolai környezet                                                     Elégedettségi mutató: 60 % 

 

1. iskola felszereltsége x x x x x x  

2. 
iskolai környezet 

rendezettsége, tisztasága 
x x x x x x  

 

IV. Az intézmény szervezete, vezetése                         Elégedettségi mutató: 60 % 

 

1. információáramlás   x x x   

2. továbbképzés   x x x   

 
V. Kapcsolatrendszerek                                              Elégedettségi mutató: 60 % 

 

1. ”önreklám”, nyilvánosság   x x  x  

2. az iskola hírneve   x x  x  

3. 
együttműködés, 

információcsere a partnerekkel 
  x x  x  
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IV. Intézményi folyamatmodell 

 

A folyamatszabályozás célja az intézményi működés legjobb gyakorlatának a kialakítása, a működés 

eredményességének javítása, a folyamat változékonyságának csökkentése, a célok megbízható 

teljesítése, valamint a szabályozott terület folyamatos fejlesztése. 

A kötelezően szabályozandó és a javasolt folyamatok, valamint a folyamatok azonosítása alapján a 

következő folyamatmodellt alkalmazzuk. 

A folyamatszabályozásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 

IV.1. Vezetési-irányítási folyamatok 

 

V1. Stratégiai tervezés 

 
A folyamat célja: Az intézmény működésének hatékony, tervszerű fejlesztése a fenntartói és a Centrum 

elvárások mentén, illetve igazodva az intézményi minőségpolitikához, a Szakképzés 4.0 stratégiához. 

 Folyamatgazda: igazgató 

V2. Tanévi tervezés 

 
A folyamat célja: Az intézmény működésének megtervezése, szabályozása a jogszabályok, a Fenntartó és a 

Centrum elvárásai, a Szakképzés 4.0 stratégia, az intézményi célok és PDCA logika figyelembevételével. 

 Folyamatgazda: igazgató 

V3. 
Emberi erőforrások menedzselése. (A munkatársak kiválasztása és betanítása. A továbbképzési rendszer 

működtetése) 

 

A folyamat célja:  

Az intézmény célrendszerének, a szakképzés követelményrendszerének figyelembevételével az oktatók és az 

egyéb alkalmazottak kiválasztása, beilleszkedésükének támogatása.   

Az intézmény céljainak megvalósítása érdekében hatékony továbbképzési rendszer működtetése a Centrum 

koordinációjával 

 Folyamatgazda: igazgató 

V4. Intézményi - és intézményvezetői önértékelés 

 

A folyamat célja: Az intézményi – és intézményvezetői önértékelés a tényadatok és a partneri igény- és 

elégedettségmérés alapján, megalapozottan a partnerek bevonásával, tervszerűen történjen. Annak támogatása, 

hogy az intézmény minél magasabb színvonalú, a partnerek elvárásait minél teljesebb mértékben kielégítő, a 

tanulók, a képzésben részt vevő személyek, a munkaadók érdekeinek megfelelő minőségi képzési szolgáltatást 

nyújtson. 

 Folyamatgazda: MICS vezetője 

V5. Partnerek azonosítása, a partnerek igényeinek és elégedettségének mérése 

 

A folyamat célja: Szabályozott, idősorosan is összevethető partneri elégedettségmérések elvégzésének 

biztosítása. Az iskola számszerű adatokkal rendelkezzen a partnerek elvárásairól az intézmény működésével, 

szolgáltatásaival kapcsolatban és megismerje az elégedettségüket a működés területeiről. Az erősségek és 

fejlesztendő területek megfogalmazásához a mérés eredményei adjanak támpontot. 

 Folyamatgazda: MICS vezetője 

V6. 

 

 

Vezetői ellenőrzés 

A folyamat célja: figyelemmel kísérje az oktatói munka megvalósítását, segítséget adjon az egyes feladatok 

megvalósításához, a tapasztalatok alapján lehetővé tegye a szükséges korrekciókat, ellenőrizze és számon 

kérje a feladatok végrehajtását. 

Folyamatgazda: igazgató, igazgatóhelyettesek, MICS vezetője 

V7. 

 

 

Jogi követelmények biztosítása 

A folyamat célja: A jogszabályi megfelelés elengedhetetlen feladatának biztosítása. 

Folyamatgazda: Centrum, igazgató 

V8. 

 

 

Kommunikáció a partnerekkel 

A folyamat célja: A partnerekkel való kommunikáció korrekt, szakmai-pedagógia érdekeket szolgáló és 

folyamatos. 

Folyamatgazda: igazgató, MICS vezetője 

V9. 

 

 

Információáramlás 

A folyamat célja: A hatékony információáramlás biztosítása. 

Folyamatgazda: igazgató, MICS vezetője 
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IV.2. Szakmai-képzési folyamatok 

 

SZK1. Szakmai-képzési tervezés 

 

A folyamat célja: Az intézmény és a Centrum stratégiai céljainak, a jogszabályi követelményeknek 

megfelelő szakmai képzés megtervezése. A helyi munkaerőpiaci és egyéni képzési igényeknek megfelelő 

szakmai-képzési tervezés átláthatóan, a partnerekkel és a Centrummal egyeztetett folyamatban, 

ütemezésben a KKK és a PTT alapján megy végbe. 

 Folyamatgazda: igazgató 

SZK2. Pályaorientáció, beiskolázás, tanulói felvétel 

 

A folyamat célja: Az intézmény tanulói létszámának fenntartása. A tanulók a saját életpályájuk 

megalapozásához kapjanak ismereteket, mind önmagukról, mind a munkaerőpiaci környezetükről, és 

kellően alapozzák meg a pályaválasztási döntésüket. 

 Folyamatgazda: igazgató 

SZK3. Oktatók szakmai-képzési együttműködése 

 

A folyamat célja: Együttműködési szabályok meghatározása az intézmény oktatói számára, közös 

követelmények meghatározása az egy osztályban, egy szakmában, egy ágazatban oktatók 

együttműködésére, mely lehetőséget nyújt az oktatói  kompetenciák hatékony továbbfejlesztésére.  Az 

intézmény figyelembe veszi a duális partnerek véleményét és igényeit a szakmai oktatók 

továbbképzésének, együttműködésének tervezésében. 

 Folyamatgazda: igazgató 

SZK4. Módszertani kultúra és eszköztár működtetése, fejlesztése 

 
A folyamat célja: A módszertani kultúra szabályozása és ezek lebontása különböző dokumentumokra. A 

módszertani anyagok rendszerezése és eszköztár elkészítése 

 Folyamatgazda: igazgató 

SZK5. Tanulás támogatása 

 

A folyamat célja: Az egyes gyerekek, tanulócsoportok tanulásának támogatása különböző módszerekkel 

az életkori, az egyéni és a csoportsajátosságoknak megfelelő, aktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-

tanítási stratégiák, módszerek alkalmazásával. 

Képesek legyenek az oktatók az önszabályozott tanulás szintjének megfelelő változatos feladatadásra, 

ösztönözni a magasabb szintű gondolkodási folyamatokat, támogatni a tanulókat egyéni tanulási útjuk 

megtalálásában.  

 Folyamatgazda: igazgató, igazgatóhelyettesek, MIR-vezető 

SZK6. A tanulók mérése és értékelése 

 

A folyamat célja: A tanulók mérése és értékelése a tananyag tartalom mellett a kompetenciákat is 

figyelembe véve, szakterületenként rendszeresen, egységes elvek mentén történjen az esetleges és 

szükséges korrekciók megtétele érdekében. 

 Folyamatgazda: igazgató, igazgatóhelyettesek, MK-vezetők, MICS-vezető 

SZK7. Mentálhigiéné és prevenció 

 A folyamat célja: „Ép testben ép lélek”, azaz, az egészséges testi-lelki életmódra nevelés. 

  Folyamatgazda: igazgató, MICS-vezető, osztályfőnökök, testnevelők, iskolapszichológus 

 

 

IV.3. Támogató és erőforrás folyamatok 
 

 Gazdasági erőforrások biztosítása, beszerzési tevékenység működtetése 

T1. 
A folyamat célja: Az intézmény költségvetésének és beszerzési tevékenységének tervezett és 

szabályozott megvalósítása. 

 Folyamatgazda: igazgató 

 Intézményi adminisztráció, KRÉTA rendszer kezelése 

T2. 
A folyamat célja: A KRÉTA Adminisztrációs Rendszer  használatának és adatai felhasználásának 

szabályozása, naprakész adatok biztosítása. 

 Folyamatgazda: igazgató 

 Panaszkezelés 

T3. A folyamat célja: Az iskolába beérkező panaszok szabályozott kivizsgálása, kezelése 

 Folyamatgazda: igazgató 
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T4. 

 

Pályázati rendszer működtetése 

A folyamat célja: Az intézmény fejlesztése pályázati források felhasználásával. 

Folyamatgazda: igazgató, Centrum 

 

T5. 

 

Pénzügyi-, gazdasági tevékenység működtetése 

A folyamat célja: A  Centrummal együttműködve az intézmény  gazdasági, pénzügyi, kontrolling, 

számviteli feladatainak ellátása. 

Folyamatgazda: igazgató, gazdasági ügyintéző, gazdasági vezető, kancellár 

 

T6. 

 

Infrastrukturális (épület, eszköz, felszerelés) fejlesztések tervezése 

A folyamat célja: Minimum állagában megőrzött infrastruktúra, kiegészítve éves szintű 

fejlesztésekkel. 

Folyamatgazda: igazgató, gazdasági ügyintéző, főigazgató, kancellár, gazdasági vezető, 

 

T7. 

Megfelelő, biztonságos munkakörnyezet biztosítása 

A folyamat célja: A megfelelő, biztonságos munkakörnyezet biztosítása. 

Folyamatgazda: igazgató, intézményi és a centrumi munkavédelmi felelős, gazdasági ügyintéző, 

főigazgató, kancellár, gazdasági vezető 
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IV.4. Folyamatszabályozások elkészítésének intézményi ütemterve 

 

Amennyiben augusztus 31-ig elkészül az összes a folyamat szabályozása, azt kell beírni, hogy a 

folyamatmodell alapján minden folyamat szabályozásra került.  

Ha nem készül el az össze folyamat szabályozása, akkor egy táblázatban kell feltüntetni, hogy mely 

folyamat, mikor kerül szabályozásra, ki a felelős, kik az érintettek benne. Amennyiben vannak már 

elkészült és elfogadott folyamatok, akkor azokat az augusztus 31-ei dátummal kell ellátni. 

 

Srsz. Folyamat megnevezése 
Mikor kerül 

szabályozásra? 
Felelőse 

Kik az érintettek 

benne? 

1. V1. - Stratégiai tervezés 2022. június 30. igazgató az egész intézmény 

2. V2.- Tanévi tervezés 
Minden év 

augusztus 31-ig. 
igazgató az egész intézmény 

3. 

V3. - Emberi erőforrások menedzselése. 

(A munkatársak kiválasztása és 

betanítása. A továbbképzési rendszer 

működtetése) 

- minden év aug. 

31. 

- 2022. június 30. 

igazgató az egész intézmény 

4. V4. - Intézményi önértékelés 2022. június 30. MICS vezetője az egész intézmény 

5. 
V5. - Partnerek azonosítása, a partnerek 

igényeinek és elégedettségének mérése 
2022. június 30. igazgató az egész intézmény 

6. V6. - Vezetői ellenőrzés 
2023. március 31-

ig 
igazgató az egész intézmény 

7. V7. - Jogi követelmények biztosítása 
2023. március 31-

ig 
igazgató az egész intézmény 

8. V8. - Kommunikáció a partnerekkel 
2023. március 31-

ig 
igazgató az egész intézmény 

9. V9. - Információáramlás 
2023. március 31-

ig 
igazgató az egész intézmény 

10. SZK1. - Szakmai-képzési tervezés 2023. június 1. igazgató az egész intézmény 

11. 
SZK2. - Pályaorientáció, beiskolázás, 

tanulói felvétel 

2022. szeptember 

15. 
igazgató az egész intézmény 

12. 
SZK3. - Oktatók szakmai-képzési 

együttműködése 
2022. június 30. igazgató az egész intézmény 

13. 
SZK4. - Módszertani kultúra és 

eszköztár működtetése, fejlesztése 

2022. augusztus 

24. 
igazgató az egész intézmény 

14. SZK5. - Tanulás támogatása 
2023. március 31-

ig 
igazgató az egész intézmény 

15. 
SZK6. - A tanulók mérése és 

értékelése 

2023. március 31-

ig 
igazgató az egész intézmény 

16 SZK7. - Mentálhigiéné és prevenció 
2023. március 31-

ig 
igazgató az egész intézmény 

17. 
T1.- Gazdasági erőforrások biztosítása, 

beszerzési tevékenység működtetése 
2022. június 30. igazgató az egész intézmény 

18. 
T2.- Intézményi adminisztráció, 

KRÉTA rendszer kezelése 
2022. június 30. igazgató az egész intézmény 

19. T3.- Panaszkezelés 
2020. november 1-

óta van. 
igazgató az egész intézmény 

20. T4.- Pályázati rendszer működtetése 
2023. március 31-

ig 
igazgató az egész intézmény 

21. 
T5.- Pénzügyi-, gazdasági tevékenység 

működtetése 

2023. március 31-

ig 
igazgató az egész intézmény 

22. 
T6.- Infrastrukturális (épület, eszköz, 

felszerelés) fejlesztések tervezése 

2023. március 31-

ig 
igazgató az egész intézmény 

23. 
T7.- Megfelelő, biztonságos 

munkakörnyezet biztosítása 

2023. március 31-

ig 
igazgató az egész intézmény 
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V. Intézményi önértékelés 

 

V.1. Az intézményi önértékelési szempontsor 

 

1. T1 Az intézmény által kitűzött helyi célok tükrözik az európai, országos és regionális 

szakképzés-politikai célokat. 

2. T2 Az intézmény egyértelműen meghatározza a célokat és figyelemmel kíséri a 

megvalósulásukat. A képzéseket úgy alakítja ki, tervezi meg, hogy elérjék a kitűzött 

szakképzés-politikai célokat. 

3. T3 Az intézmény a helyi munkaerő-piaci és az egyéni képzési igények meghatározása 

érdekében konzultációt folytat a releváns partnerekkel. 

4. T4 Az intézmény egyértelműen meghatározott és átlátható minőségirányítási rendszerrel 

rendelkezik. Meghatározza a minőségirányítás szervezeti kereteit és a minőségirányítással 

kapcsolatos felelősségi köröket. 

5. T5 Az intézmény bevonja a munkatársakat az intézményi célok és tervek kialakításába. 

6. T6 Az intézmény meghatározza a partneri körét és együttműködéseket tervez a releváns 

partnerekkel. 

7. T7 Az intézmény intézkedéseket határoz meg az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés 

biztosítására. 

8. M1 Az intézmény a célok elérése érdekében megtervezett tevékenységek megvalósítását a 

szükséges erőforrások elosztásával biztosítja. 

9. M2 Az intézmény az eltervezett intézkedések megvalósítása érdekében egyértelműen 

meghatározott módon támogatja a szoros szakmai együttműködésen alapuló partnerségek 

kialakítását, kiemelten a duális képzőhelyekkel történő együttműködést. 

10. M3 Az intézményben a képzési célok elérése érdekében megvalósul az oktatók 

együttműködése. 

11. M4 Az intézményben az intézményi célokkal összhangban működik az oktatók továbbképzési 

rendszere. 

12. M5 A tanulóközpontú intézmény szakmai programja lehetővé teszi a tanulók számára, hogy 

elérjék az elvárt tanulási eredményeket, valamint hogy aktívan részt vegyenek a tanulási 

folyamatban. 

13. M6 Az intézmény érvényes, pontos és megbízható módszereket alkalmaz a tanulók tanulási 

eredményeinek az értékelésére. 

14. M7 Az intézmény a digitális technológiák és az online tanulási eszközök használatával 

ösztönzi az innovációt a tanítási és tanulási tartalmak és módszerek terén, az iskolában és a 

duális képzőhelyen egyaránt. 

15. É1 Az intézmény minőségirányítási tevékenysége keretében rendszeres önértékelést végez. 

16. É2 Az intézmény az önértékelés keretében méri és értékeli a stratégiai és a minőségcélok 

megvalósulását, a szakképzési indikátorokat, a partnerek igényét és elégedettségét, a 

szabályozott folyamatok eredményességét, a cselekvési terv végrehajtásának 

eredményességét, az oktatói értékelési rendszer működtetését és eredményességét. 

17. É3 Az intézmény önértékelése kiterjed az intézmény digitális felkészültségének és környezeti 

fenntarthatóságának a felmérésére és értékelésére is. 

18. É4 Az intézményben a stratégiai célok elérése érdekében korai jelzőrendszer működik. 

19. F1 Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit megvitatja a releváns 

partnerekkel, felhasználja a szakmai-pedagógiai munka folyamatos fejlesztésére, megfelelő 

cselekvési tervet állít össze. 

20. F2 A visszacsatolási és a felülvizsgálati eljárások támogatják az intézmény tanuló 

szervezetként való működését, a szakmaipedagógiai fejlesztéseket és javítják a tanulók, a 

képzésben résztvevő személyek esélyeit. 

21. F3 Az intézmény széles körben és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az értékelés és a 

felülvizsgálat eredményeit. 
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V.2. Az intézményi önértékelés folyamata 

 

FOLYAMAT NEVE V4. Intézményi – és intézményvezetői önértékelés 

FOLYAMAT CÉLJA Az intézményi – és intézményvezetői önértékelés a tényadatok és a partneri 

igény- és elégedettségmérés alapján, megalapozottan a partnerek bevonásával, 

tervszerűen történjen. Annak támogatása, hogy az intézmény minél magasabb 

színvonalú, a partnerek elvárásait minél teljesebb mértékben kielégítő, a 

tanulók, a képzésben részt vevő személyek, a munkaadók érdekeinek megfelelő 

minőségi képzési szolgáltatást nyújtson.  

ELVÁRT EREDMÉNY Összefoglaló dokumentumok az önértékelés megvalósításának tapasztalatairól 

(az első önértékelési ciklusban a fenntartó által jóváhagyott cselekvési / 

fejlesztési terv tervek). Az intézményi önértékelés megvalósítása támogatja az 

intézményben a szervezet-és minőségfejlesztést, segíti a tényeken alapuló 

döntéshozatalt, a tényekre alapozott fejlesztések megvalósítását. 

Az intézményvezetői önértékelés megvalósítása támogatja a vezetői 

képességek, kompetenciák fejlesztését. 

FOLYAMATGAZDA  MICS vezető 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 

 Az összes szabályozott folyamat, különös tekintettel a Partnerek azonosítása, a 

partnerek igényeinek és elégedettségének mérése folyamatra 

BEVEZETÉS IDŐPONTJA 2022. szeptember 15. 

 

 Tevékenységek Felelős 
Közremű

ködő 

Határidő 

/időtarta

m 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokument

um 

Ellenőrz

és, 

értékelés 

 

 Intézményi önértékelés       

1. 
Az intézményi / 

intézményvezetői 

önértékelés előkészítése 

      

1.1 

Az oktatói testület 

tájékoztatása az 

intézményi és 

intézményvezetői 

önértékelésről 

MICS 

vezető 
MICS 

2022.08.

31. 

Tájékozta

tó 

Tájékoztat

ó 
Igazgató 

1.2 

Az intézményi / 

intézményvezetői 

önértékelésben részt 

vevő munkatársak 

felkészítése 

MICS 

vezető 
MICS 

2022.09.

10 

MIR 

leírás 
Feljegyzés Igazgató 

1.3 

Az intézményi / 

intézményvezetői 

önértékelés 

munkatervének 

elkészítése 

MICS 

vezető 
MICS 

2022.09.

14 
MIR leírás Munkaterv Igazgató 

2. 
Az intézményi 

önértékelés 

végrehajtása 

      

2.1 
Információ- és 

adatgyűjtés 
      

2.1

.1 
Dokumentumelemzés 

MICS 

vezető 

Oktatói 

testület 

kijelölt 

tagjai 

2022.09.

15 – 

2024.02.

28. 

Belső 

működés-

szabályozó 

dokumentum

ok (Házirend, 

SZMSZ, 

Feljegyzés 

a 

dokument

um 

elemzésér

ől (az 

Igazgató 
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 Tevékenységek Felelős 
Közremű

ködő 

Határidő 

/időtarta

m 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokument

um 

Ellenőrz

és, 

értékelés 

 

Szakmai 

program) , 

belső 

szervezeti 

dokumentum

ok 

(munkatervek

, 

beszámolók) 

önértékelé

si 

szemponto

k mentén) 

2.1

.2 

Partneri igény és 

elégedettségmérések az 

intézményi 

önértékeléshez  

(Partnerek azonosítása, a 

partnerek igényeinek és 

elégedettségének mérése 

folyamat) 

MICS 

vezető 

MICS 

csoport 

tagjai / 

Oktatói 

testület 

kijelölt 

tagjai 

2024. 

02.15 – 

2024. 

03.30. 

Partneri 

igény és 

elégedettség

mérés 

kérdőívei 

Partneri 

igény- és 

elégedettség

mérés az 

oktatói 

értékeléshez 

Partneri 

igény- és 

elégedettség

mérés az 

intézményi 

önértékeléshe

z (tanulói) 

Partneri 

igény- és 

elégedettség

mérés az 

intézményi- 

és 

intézményvez

etői 

önértékeléshe

z (oktatói) 

Partneri 

igény- és 

elégedettség

mérés az 

intézményi 

önértékeléshe

z (szülői) 

Partneri 

igény- és 

elégedettség

mérés az 

intézményi- 

és 

intézményvez

Kitöltött 

és értékelt 

kérdőívek 

Igazgató 
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 Tevékenységek Felelős 
Közremű

ködő 

Határidő 

/időtarta

m 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokument

um 

Ellenőrz

és, 

értékelés 

 

etői 

önértékeléshe

z (duális 

partneri, 

végzetteket 

foglalkoztató 

gazdasági 

társaságok) 

Partneri 

igény- és 

elégedettség

mérések az 

intézményvez

etői 

önértékeléshe

z 

2.1

.3 
Interjú 

MICS 

vezető 

MICS 

csoport 

tagjai 

2024. 

02.15 – 

2024. 

02.28. 

Interjúkérdés

ek 

Megválasz

olt 

interjúkérd

ések 

Igazgató 

2.1

.4. 

Indikátorok gyűjtése, 

előállítása 

MICS 

vezető 

MICS, 

Iskola 

titkár, 

KRÉTA 

felelős 

 

2023. 

09.15 – 

2024. 

02.28. 

minden 

évben a 

féléves 

és éves 

beszámol

ó előtt 

egy 

héttel 

KRÉTA, 

KIFIR, 

Kétszintű 

érettségi 

szoftver, 

Oktatási 

Hivatal 

honlapja, 

Iskolai 

adatbázis 

Indikátoro

k 
Igazgató 

2.2

. 

Az egyes önértékelési 

szempontokhoz az 

intézményi működési 

gyakorlat leírások 

elkészítése 

MICS 

vezető 

MICS, 

igazgató

helyettes

ek 

felkért 

munkatár

sak 

2024.04.

30 

 

Intézményi 

önértékelési 

szempontsor 

Intézmény

i működési 

gyakorlat 

leírása 

Igazgató 

2.3 

Az intézményi működési 

gyakorlat adott 

önértékelési 

szempontnak való meg-

felelőségének százalékos 

/ %-os értékelése 

MICS 

vezető 
MICS 

2024.04.

30. 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

leírása 

Intézmény

i működési 

gyakorlat 

%-os 

értékelése 

Igazgató 

2.4

. 

Erősségek és fejlesztendő 

területek meghatározása 

az intézményi 

működésben 

MICS 

vezető 
MICS 

2024.04.

30 

Kérdőív 

eredmények 

Erősségek 

és 

fejlesztend

ő területek 

listája 

Igazgató 
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 Tevékenységek Felelős 
Közremű

ködő 

Határidő 

/időtarta

m 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokument

um 

Ellenőrz

és, 

értékelés 

 

2.5

. 

Erősségek és fejlesztendő 

területek intézményi 

összesítése 

MICS 

vezető 
MICS 

2024.05.

10. 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek 

listája 

Összesített 

erősségek 

és 

fejlesztend

ő területek 

Igazgató 

2.6

. 

A fejlesztendő területek 

rangsorolása 

Igazgat

ó 
MICS 

2024.05.

15. 

Fejlesztendő 

területek 

listája 

Rangsorolt 

fejlesztend

ő területek 

Igazgató 

2.7 

Oktatói testületi 

előterjesztés és döntés a 

fejlesztésekről 

MICS 

vezető 
Igazgató 

2024.05.

20. 

Rangsorolt 

fejlesztendő 

területek 

Előterjeszt

és a 

fejlesztése

kről 

Igazgató 

2.7

.1 

Az intézményi 

önértékelés 

eredményeinek 

bemutatása az oktatói 

testületnek 

Igazgat

ó 

Igazgató 

MICS 

Vezető 

2024.05.

20. 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek 

listája 

Előterjesztés 

a 

fejlesztésekrő

l 

Jegyzőkön

yv, 

jelenléti ív 

Igazgató 

2.7

.2 

A megvalósítandó 

fejlesztések kijelölése 

Igazgat

ó 

Igazgató 

MICS 

vezető 

2024.05.

20. 

Előterjesztés 

a 

fejlesztésekrő

l 

Fejleszten

dő 

területek 

Igazgató 

3. 
Az intézményi 

önértékelés követése, 

további lépései 

      

3.1 
Fejlesztési célok 

meghatározása 
FCS 

Vezetősé

g tagjai 

FCS 

tagjai 

2024.06.

15. 

Fejlesztendő 

területek 

Fejlesztési 

célok 
Igazgató 

3.2 
Cselekvési tervek 

készítése  
FCS 

Vezetősé

g tagjai 

FCS 

tagjai 

2024.06.

20. 

Fejlesztési 

célok 

Cselekvési 

tervek 
Igazgató 

3.3 

Az intézményi 

önértékelés és a 

cselekvési tervek 

megküldése a 

fenntartónak 

Igazgat

ó 
Igazgató 

2024.06.

30. 

Cselekvési 

tervek 
Email Igazgató 

3.4 

A fenntartó megismeri és 

jóváhagyja a cselekvési 

terveket / korrekciót 

javasol a cselekvési 

tervben 

Igazgat

ó 

Főigazga

tó 

2024.08.

10. 

Cselekvési 

tervek 

Jóváhagyo

tt 

cselekvési 

tervek terv 

Főigazga

tó 

4. 
A cselekvési tervek 

megvalósítása 

Igazgat

ó 

Oktatói 

testület 

2024.09.

01- 

2027.12.

20. 

Cselekvési 

tervek 

Feljegyzés

ek 
Igazgató 
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 Tevékenységek Felelős 
Közremű

ködő 

Határidő 

/időtarta

m 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokument

um 

Ellenőrz

és, 

értékelés 

 

5. 

Cselekvési tervek 

megvalósításának 

értékelése 

Igazgat

ó 

Igazgató 

MICS 

vezető 

2028.01.

30. 

Cselekvési 

terv ek 

megvalósulás

áról készült 

feljegyzések 

Cselekvési 

tervek 

értékelése 

Igazgató 

6. 

Összegzés az intézményi 

önértékelés 

megvalósításának 

tapasztalatairól 

Igazgat

ó 

Igazgató 

MICS 

vezető 

2028.02.

28. 

Szempontsor 

az intézményi 

önértékelés 

megvalósítás

ának 

értékeléséhez 

Az 

önértékelé

s 

tapasztalat

ainak 

összefogla

ló 

dokument

uma 

Igazgató 

 
Az intézmény 

vezetőjének 

önértékelése 

           

1. 
Az intézményvezetői 

önértékelés előkészítése 
      

1.2 

Az intézményvezető 

tevékenységére 

vonatkozó partneri 

igény- és 

elégedettségmérés 

megvalósítása 

(Partnerek azonosítása, a 

partnerek igényeinek és 

elégedettségének mérése 

folyamat) 

MICS 

vezető 

MICS 

csoport 

tagjai / 

Oktatói 

testület 

kijelölt 

tagjai 

2023. 

09.15 – 

2024. 

02.28. 

Partneri 

igény és 

elégedettség

mérés 

kérdőívei 

Kitöltött 

és értékelt 

kérdőívek 

Igazgató 

1.3 

Az intézményvezető 

tevékenységére 

vonatkozó partneri 

igény- és 

elégedettségmérő 

kérdőívek átadása az 

intézményvezetőnek 

MICS 

vezető 

 

MICS 

vezető 

Igazgató 

2024 

04.01 

Kiértékelt 

kérdőívek 

eredményei 

Összegzés Igazgató 

1.4 

Az intézményi 

önértékelés 

eredményének átadása az 

intézményvezetőnek 

MICS 

vezető 

MICS, 

Igazgató 

2024.04.

30 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

leírása 

Nyilatkoza

t az 

átvételről 

Igazgató 

2. 
Az intézményvezetői 

önértékelés 

végrehajtása 

      

2.1 

Az intézményvezető 

megvizsgálja és elemzi 

az intézményi 

önértékelés eredményét, 

a feltárt erősségeket és 

fejlesztendő területeket 

és a saját munkájára 

MICS 

vezető 
Igazgató 

2024.05.

10. 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

leírása 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek 

Elemzett 

dokument

umok: 

Intézmény

i működési 

gyakorlat 

leírása 

Igazgató 
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 Tevékenységek Felelős 
Közremű

ködő 

Határidő 

/időtarta

m 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokument

um 

Ellenőrz

és, 

értékelés 

 

vonatkozó partneri mérés 

eredményeit 

Intézményve

zetői partneri 

igény- és 

elégedettség

mérés 

eredménye 

Erősségek 

és 

fejlesztend

ő területek 

Intézmény

vezetői 

partneri 

igény- és 

elégedetts

égmérés 

eredménye 

2.2 

Az intézményvezető 

elkészíti az önértékelési 

dokumentumot 

Igazgat

ó 
Igazgató 

2024.06.

20. 

Intézményve

zetői 

önértékelés 

dokumentum 

sablonja 

Intézmény

vezetői 

önértékelé

s 

dokument

um 

Igazgató 

2.3 

Azintézményvezető 

meghatározza a saját 

magára megfogalmazott 

erősségeket és 

fejlesztendő területeket 

Igazgat

ó 
MICS 

2024.06.

30. 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek 

listája 

Összesített 

erősségek 

és 

fejlesztend

ő területek 

Igazgató 

2.4 

Az intézményvezető 

rangsorolja a fejlesztendő 

területeket és cselekvési 

tervet készít 

Igazgat

ó 
MICS 

2024 

06.30. 

 

 

Fejlesztendő 

területek 

Rangsorolt 

fejlesztend

ő területek 

Cselekvési 

terv 

Igazgató 

2.5 

Az intézményvezetői 

önértékelés és a 

cselekvési terv 

megküldése a 

fenntartónak 

megismerésre és 

jóváhagyásra 

Igazgat

ó 
Igazgató 

2024.06.

30. 

Cselekvési 

terv 
Email Igazgató 

2.6 

A fenntartó megismeri és 

jóváhagyja a cselekvési  

tervet / korrekciót javasol 

a cselekvési  tervben 

Igazgat

ó 

Főigazga

tó 

2024.08.

10. 

Cselekvési 

terv 

Jóváhagyo

tt 

cselekvési 

terv 

Főigazga

tó 

3. 
A cselekvési terv 

megvalósítása 

Igazgat

ó 
Igazgató 

2024.09.

01- 

2027.12.

20. 

Cselekvési 

terv 

Feljegyzés

ek 
Igazgató 

4. 

A cselekvési terv 

megvalósulásának 

értékelése 

Igazgat

ó 

Főigazga

tó 

2028.01.

30. 

Cselekvési 

terv 

megvalósulás

áról készült 

feljegyzések 

Cselekvési 

terv 

értékelése 

Igazgató 

5. 

Összegzés az 

intézményvezetői 

önértékelés 

MICS 

vezető 
Igazgató 

2028.02.

28. 

Szempontsor 

az 

önértékelés 

megvalósítás

Az 

önértékelé

s 

tapasztalat

Igazgató 
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 Tevékenységek Felelős 
Közremű

ködő 

Határidő 

/időtarta

m 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokument

um 

Ellenőrz

és, 

értékelés 

 

megvalósításának 

tapasztalatairól 

ának 

értékeléséhez 

ainak 

összefogla

ló 

dokument

uma 
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V.3. Az intézményi önértékelés sablonjai 

 

Önértékelési terület 

TERVEZÉS 
A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai 
jövőképét, és egyértelműen meghatározott célokat, intézkedéseket és indikátorokat 
tartalmaz. 

Önértékelési 
szempont 

T1 
Az intézmény által kitűzött helyi célok tükrözik az európai, országos és regionális szakképzés-
politikai célokat. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény az európai, országos, regionális és helyi 
szakképzés-politikai célokat figyelembe véve stratégiai és éves 
célokat határoz meg, amelyek egymásra épülnek. 
A szakképzés jelenleg érvényben lévő európai stratégiai céljait 
az Európai Tanács 2020. november 24-i Ajánlása „A fenntartható 
versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát 
célzó szakképzésről”, az országos célokat a „Szakképzés 4.0 - A 
szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú 
szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a 
negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégia határozza 
meg. A regionális célok a regionális, megyei és helyi munkaerő-
piaci stratégiában jelennek meg.  
A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvényben és a 
szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. 
(II.7.) Kormányrendeletben tükröződnek az európai stratégiai 
célok és a Szakképzés 4.0 Stratégia céljai. 
Az intézmény fenti dokumentumok alapján meghatározott 
hosszú távú céljai a szakmai program részét képezik, valamint 
nyomon követhetőek az egyéb dokumentumokban: a vezetői 
pályázatban/vezetési programban, szervezeti és működési 
szabályzatban, házirendben, továbbképzési programban, és 
amennyiben releváns, a fejlesztési tervekben, alapkészség-
fejlesztési tervben, a komplex pedagógiai módszertani fejlesztés 
tervében, marketing tervben, nemzetköziesítési stratégiában, 
digitális oktatási stratégiában.  
Az intézmény éves tervezési dokumentumai (munkatervek, 
beiskolázási terv, amennyiben releváns cselekvési, illetve 
intézkedési tervek) összhangban vannak az intézmény hosszú 
távú céljaival.  
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény a 
célrendszerében megfogalmazta-e a szakképzés-politikai 
célokkal és az intézményi sajátosságokkal összhangban a 
szakképzésre vonatkozó céljait, célkitűzéseit. 

Az európai stratégiai célok, a Szakképzés 4.0 
Stratégia céljai, szinkronban vannak a 
Centrum és az Intézmény 
alapdokumentumaival és nyomon 
követhetőek az egyéb dokumentumokban: 
szervezeti és működési szabályzatban, 
házirendben. 
Az intézmény éves tervezési dokumentumai 
(munkatervek, beiskolázási terv) 
összhangban vannak az intézmény hosszú 
távú céljaival. 
 

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése  

Százalékos /%-os érték 100% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek Évente revízió. 

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

TERVEZÉS 
A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai 
jövőképét, és egyértelműen meghatározott célokat, intézkedéseket és indikátorokat 
tartalmaz. 

Önértékelési 
szempont 

T2 
Az intézmény egyértelműen meghatározza a célokat és figyelemmel kíséri a megvalósulásukat.  
A képzéseket úgy alakítja ki, tervezi meg, hogy elérjék a kitűzött szakképzés-politikai célokat. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 
Az intézmény konkrét, egyértelmű és mérhető célokat, 
célkitűzéseket fogalmaz meg, ezzel biztosítja az 
értékelhetőséget és a visszacsatolást. 
A meghatározott célokhoz az intézmény önállóan vagy a 
fenntartóval, illetve a szakképzési centrummal egyeztetve 
konkrét mérőszámokat, értékelési sikerkritériumokat rendel, 
amelyekkel rendszeres mérés és adatgyűjtés mellett 
figyelemmel kíséri és értékeli a kitűzött célok elérését. 
Az intézmény stratégiai céljait lebontják a gyakorlati 
megvalósítás szintjére és azok megjelennek a képzések 
tervezésében, tartalmában, módszertanában és az oktatás-
szervezésben.  
 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 
megalapozottan és egyértelműen meghatározta-e a céljait, 
célkitűzéseit, és hogyan biztosítja ezek mérhetőségét.  
Vizsgálni kell továbbá, hogy a képzések és a képzési programok 
összhangban vannak-e a stratégiai célokkal.  
 

Az iskola a stratégiai céljai megfogalmazásra 
kerülnek a Szakmai Programban és a 
Jövőképben. 
Az éves munka tervezésekor a szakmai 
dokumentumokban és a vezetői programban 
megfogalmazott célokat minden évben 
áttanulmányozza a vezető. Megvizsgálja az 
előző év értékelésének adatait, a partneri 
mérés eredményeit, és javaslatot tesz az éves 
célokra. A javaslatokat az iskola vezetése 
megvitatja, az oktatói testületet tájékoztatja, 
akik elfogadják az éves célokat. 
A célokat az iskolavezetés fogalmazza meg, a 
munkaközösségvezetőket műhelymunka 
keretében vonja be. Az elkészült 
dokumentumokat beküldi jóváhagyásra a 
Centrum vezetésének. 
Az iskola vezetése a célok elérésének 
méréséhez, értékeléséhez felhasználja a 
tanév végi beszámolókhoz kapcsolódó 
adatgyűjtést, a bemeneti és kimeneti 
mérések eredményeit, a saját mérési 
rendszer eredményeit. A célok 
megvalósulásának értékelésében a mérési-
értékelési munkaközösség vesz részt. 
 
Jelenleg a célkitűzésnek nincs kidolgozott 
folyamata. A célokhoz leírt, megtervezett 
módon nincsenek adatok, indikátorok 
kapcsolva, nincs egyértelműen 
hozzárendelve a célokhoz konkrét mérőszám 
és értékelési sikerkritérium. Az iskolában 
azonban létezik egy megszokott, 
folyamatleírásban nem dokumentált 
adatgyűjtés, mellyel ellenőrizhető a célok 
elérése.  

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek A célalkotás folyamatának kidolgozása, a 

célokhoz a konkrét mérőszámok és értékelési 
sikerkritériumok meghatározása.  

Megjegyzés: 
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Önértékelési terület 

TERVEZÉS 
A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai jövőképét, 
és egyértelműen meghatározott célokat, intézkedéseket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési 
szempont 

T3 
Az intézmény a helyi munkaerő-piaci és az egyéni képzési igények meghatározása érdekében 
konzultációt folytat a releváns partnerekkel. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény a célok kialakításához azonosítja a képzési igényeket 
megjelenítő releváns partnereit.  
A helyi munkaerő-piaci/képzési igényeket elsősorban a munkaerő-piaci 
partnerek (a duális képzésben együttműködő gazdasági társaságok, 
vállalkozások, a végzetteket foglalkoztató gazdálkodó szervezetek, a 
munkaerőpiac érdekképviseleti szervezetei), az ágazati képzőközpontok, 
az illetékes kamarák jelenítik meg, de más intézmények, szervezetek 
(egyetemek, tankerületi központok, általános iskolák, kulturális és 
sportszervezetek, egészségügyi, szociális támogató intézmények, egyéb 
szakmai szervezetek) is közvetíthetnek ilyen igényeket.  
Az egyéni képzési igényeket a jelenlegi vagy leendő tanulók, a szülők, a 
képzésben részt vevő személyek, az oktatók jelenítik meg.  
Az intézmény a helyi munkaerő-piaci igények felmérése, valamint az egyéni 
képzési igények feltárása érdekében konzultációt, párbeszédet folytat, 
valamint adatot, információt és visszajelzéseket gyűjt a releváns partnerei 
körében. Az adatok, információk és visszajelzések feldolgozásába és 
elemzésébe bevonja a releváns partnereit, kiemelten a munkatársakat.  
 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény hogyan 
biztosítja a releváns partnerei részére a konzultációt, amely révén 
megismeri a helyi munkaerő-piaci és az egyéni képzési igényeket.  
Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény hogyan azonosítja a változó helyi 
munkaerő-piaci és egyéni képzési igényeket, mennyire tudatos és 
szabályozott tevékenység ez az intézményben. 

Rendszeres a partneri igény és 
elégedetségmérés, a centrum szintű 
egyeztetés. 
A mérési eredmények kiértékelése 
követi a felméréseket. 

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek A felmérések kitöltési értékeinek emelkedjenek. 

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

TERVEZÉS 
A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai 
jövőképét, és egyértelműen meghatározott célokat, intézkedéseket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési 
szempont 

T4 
Az intézmény egyértelműen meghatározott és átlátható minőségirányítási rendszerrel 
rendelkezik. Meghatározza a minőségirányítás szervezeti kereteit és a minőségirányítással 
kapcsolatos felelősségi köröket.  

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény tevékenységét minőségirányítási rendszer alapján végzi, 
amely minőségpolitikából, önértékelésből és az ezekre épülő 
beavatkozó, fejlesztő tevékenységekből áll. Az intézményi 
minőségirányítási rendszernek része az oktatók értékelési rendszere is. 
Az intézmény a minőségpolitikában megalkotja a küldetését, és a 
jövőképét, és azokhoz kapcsolódóan stratégiai célokat és 
minőségcélokat határoz meg. A minőségpolitikában és a kapcsolódó 
minőségcélokban kinyilvánítja a minőségirányítás és a 
minőségfejlesztés iránti vezetői és intézményi elkötelezettséget, 
valamint meghatározza a minőségirányítási rendszer működtetésének 
szervezeti kereteit, ezen belül azt, hogy ki miért felelős.  
Az intézmény a szervezeti és működési szabályzatban, és a munkaköri 
leírásokban rögzíti az intézmény szervezeti egységei és a teljes 
munkatársi kör minőségirányítással kapcsolatos felelősségét és 
feladatait. 
 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény a 
vonatkozó jogszabályi követelményeknek és az ágazati irányítás által 
biztosított módszertani támogatásnak megfelelően alakította-e ki a 
minőségirányítási rendszerét.  
Vizsgálni kell továbbá, hogy egyértelműen meghatározták-e az 
intézmény minőségpolitikai céljait, ehhez kapcsolódóan a 
minőségirányítás szervezeti kereteit és a munkatársak 
minőségirányítással kapcsolatos feladatait, felelősségét. 

Az intézményi Minőségirányítási 
Csoport, a MICS tagjait az igazgató jelöli 
ki és az Oktatói testület véleményezi: 

- nevelési igazgatóhelyettes a 
vezetője, 

- munkaközösségvezetők a rendes 
tagjai. 

 
A MICS = FCS. 
 
Az intézményben a MICS tagjai 
irányítják, koordinálják az önértékelést, 
rajtuk kívül az egyes feladatokra további 
munkatársakat lehet/szükséges 
bevonni, figyelemmel arra, hogy az 
önértékelést végzők jól reprezentálják az 
EQAVET alapú önértékelési szempontsor 
által lefedett intézményi működési 
területeket. 
 

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek Mérési-értékelési továbbképzések. 

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

TERVEZÉS 
A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai jövőképét, és 
egyértelműen meghatározott célokat, intézkedéseket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési 
szempont 

T5 
Az intézmény bevonja a munkatársakat az intézményi célok és tervek kialakításába. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
Az intézmény bevonja a munkatársakat (oktatókat, egyéb 
alkalmazottakat) és a duális képzőhely oktatóit az intézmény cél-
meghatározási, tervezési folyamataiba, ideértve a 
minőségfejlesztési tevékenységek megtervezését is.  
 
Az intézmény vezetése a munkatársak bevonásával alkotja meg 
hosszú-távú és operatív terveit, kompetenciájuk szerint bevonják 
őket a célok megfogalmazásába.  
Az intézmény munkatársait széleskörűen bevonják az intézményi 
önértékelés és az azt követő fejlesztések meghatározásának, a 
fejlesztési célok kijelölésének és a fejlesztések megvalósításának a 
folyamatába.  
Az intézmény bevonja a munkatársakat az intézményi szintű 
döntések meghozatalába is. Az oktatói testület dönt az intézmény 
szakmai programjának, a duális szakirányú képzés képzési 
programjának, a szervezeti és működési szabályzatának, 
házirendjének, éves munkatervének, továbbképzési programjának 
elfogadásáról. 
 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 
biztosítja-e és hogyan a munkatársak, különösképpen az oktatói 
testület tagjainak a részvételét az intézményi célok és tervek 
kialakításában.  
 

Alapvetően a MICS végzi a MIR feladatait, de az 
oktatói részvétel is szmsz-i elvárás. 
Az MIR eredmények, kiértékelések, a 
megfogalmazásra kerülő célok és tervek 
egyeztetése, megbeszélése, kialakítása azonban az 
oktatói testülettel együtt történik és kerül 
elfogadásra. 
 

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek Mérési-értékelési továbbképzések. 

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

TERVEZÉS 
A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai jövőképét, és 
egyértelműen meghatározott célokat, intézkedéseket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési 
szempont 

T6 
Az intézmény meghatározza a partneri körét és együttműködéseket tervez a releváns partnerekkel.  

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
Az intézmény a szakmai programjával összhangban azonosítja a 
külső partnereit, és kijelöli a releváns külső partnereket. A külső 
partnerek körét megismertetik az intézmény munkatársaival, 
tanulóival és a szülőkkel.  
Az intézmény a szabályozó dokumentumaiban, terveiben szakmai-
képzési együttműködési rendszert tervez és szervez más szakképző 
intézményekkel, a duális képzőhelyekkel, a területi kamarákkal, a 
munkaerő-piaci partnerekkel, a szakmai szervezetekkel, a 
pályaorientációs és pályaválasztási tevékenysége során partnerként 
megjelenő oktatási intézményekkel, a leendő tanulókkal és 
szüleikkel, és meghatározza az egyes partnerekkel folytatott 
együttműködés tartalmát. 
Az intézmény együttműködést tervez a működési területén a többi 
szakképző intézménnyel a képzési kínálat kialakításában, 
összehangolásában és a duális szakképzés feltételeinek 
biztosításában.  
Az intézmény együttműködési formát alakít ki a területi munkaerő-
piaci szervezetekkel a képzési igények megismerése, a duális képzés 
megszervezése, a képzőhelyek szakmai támogatása, az oktatói 
továbbképzések terén. 
Az intézmény a nevelési és egészségnevelési program tervezése 
során együttműködik kulturális és sportszervezetekkel, 
egészségügyi, szociális támogató intézményekkel, egyéb szakmai 
szervezetekkel. 
Az intézmény a szakmai programjával összhangban azonosítja a 
belső partnereit. Az intézmény a működésével kapcsolatos 
döntések előkészítése, végrehajtása és ellenőrzése érdekében – 
jogszabályban meghatározottak szerint – megtervezi az 
együttműködését az oktatókkal, a tanulókkal, a kiskorú tanulók 
törvényes képviselőivel, a képzésben részt vevő személyekkel, a 
képzési tanáccsal és a diákönkormányzattal, valamint kölcsönös 
tájékoztatást tervez a vele tanulói jogviszonyban álló tanulók 
elhelyezését biztosító kollégiummal. 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 
azonosítja-e és hogyan a releváns külső és belső partnereit, az 
intézményi célok elérése érdekében milyen együttműködési 
rendszert alakít ki az azonosított partnerekkel és hogyan jelennek 
meg ezek a tervek az intézményi dokumentumokban. 
 

 

Az iskola relevánsan beazonosította mind külső, 
mind pedig a belső partnereit. 
A beazonosítást a meglévő kapcsolatok és a 
fejlesztési célokhoz mért kapcsolati hálóterv 
adta. 
A II.7.-es pontban került szabályozásra az elvárt 
működtetés rendszer. 
 

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek Mérési-értékelési továbbképzések. 

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

TERVEZÉS 
A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai jövőképét, 
és egyértelműen meghatározott célokat, intézkedéseket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési 
szempont 

T7 
Az intézmény intézkedéseket határoz meg az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés 
biztosítására. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 
Az intézmény az adatkezelési szabályzatában 
meghatározza a természetes személyek személyes adatai 
kezelésének, az adatokhoz való hozzáférésnek, az adatok 
tárolásának és továbbításának intézményi rendjét. Az 
adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál az 
intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően kikéri a 
képzési tanács és a diákönkormányzat véleményét. 
Az intézmény adatvédelmi szabályzata a tanuló, a 
képzésben részt vevő személy, az alkalmazottak szakmai 
oktatással összefüggésben kezelt személyes adatai mellett 
tartalmazza a minőségirányítási tevékenységekből 
(mérések, értékelések, kérdőíves megkérdezések stb.) 
származó adatok kezelésének szabályait is.  
 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az 
intézmény rendelkezik-e adatvédelmi szabályzattal, és 
megfelelő intézkedéseket határoz-e meg a biztonságos 
adatkezelés, adattárolás és adattovábbítás biztosítására.  
Vizsgálni kell továbbá, hogy a jogszabályban előírt adatok 
kezelése mellett biztosítja-e a minőségirányítási 
tevékenységekből származó adatok kezelését, védelmét, 
valamint a közérdekű adatok nyilvánosságát, ezekre 
milyen szabályok vonatkoznak. 
 

Az iskola rendelkezik Adatvédelmi szabályzattal. 
A biztonságos adatkezelés, adattárolás és 
adattovábbítás biztosítására elegendő tárgyi 
(jelszavazott számítógépek, rendszerek) és személyi 
háttérel (adatvédelmi felelős, informatikus, 
feleleősségi körrel kijelölt adatkezelők) rendelkezünk. 
A jogszabályban előírt adatok kezelése mellett 
biztosított a minőségirányítási tevékenységekből 
származó adatok kezelése, védelme, valamint a 
közérdekű adatok nyilvánossága (személyes 
megtekinthetőség, honlapos elérhetőségek). 

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek Mérési-értékelési továbbképzések. 

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

MEGVALÓSÍTÁS 
Az intézmény a releváns partnerekkel együttműködésben összeállított terveket a kitűzött célok 
elérése érdekében megvalósítja.  

Önértékelési 
szempont 

M1 
Az intézmény a célok elérése érdekében megtervezett tevékenységek megvalósítását a szükséges 
erőforrások elosztásával biztosítja.  

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 
 
Az intézmény célrendszerében meghatározott célok 
koherensen megjelennek a szakmai programban és az 
intézmény éves terveiben.  
Az intézmény az éves munkatervezéshez kapcsolódóan 
erőforrás-tervezést végez, amely során biztosítja a szükséges 
szervezeti kereteket, a humán és az anyagi erőforrásokat. 
A megvalósítás során biztosítja a szükséges anyagi 
erőforrásokat a szakmai oktatáshoz (közismereti oktatás, 
ágazati alapoktatás, szakirányú oktatás) és az intézmény 
működtetéséhez (infrastruktúra karbantartása, 
munkavédelmi és védőfelszerelések, higiénia) szükséges 
feltételek terén. 
A humán erőforrás-tervezésben biztosítja a munkatársak 
egyenletes terhelését. 
 
 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 
hogyan valósítja meg az erőforrások elosztását, 
meghatározza-e az erőforrás-elosztás alapelveit, és azok 
hogyan segítik az intézményi célok megvalósulását. 
 

Az elvégzendő feladatokhoz mért erőforrás-
elosztás történik, melyért helyi szinten, 
logisztikailag az igazgató felel, ám a háttér anyagi 
erőforrások biztosításáról a Centrum 
gondoskodik. 
Intézményi szinten az erőforrások-elosztása 
mindig a kitűzött célok megvalósítását szolgálják. 
 

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek Mérési-értékelési továbbképzések. 

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

MEGVALÓSÍTÁS 
Az intézmény a releváns partnerekkel együttműködésben összeállított terveket a kitűzött célok 
elérése érdekében megvalósítja. 

Önértékelési 
szempont 

M2 
Az intézmény az eltervezett intézkedések megvalósítása érdekében egyértelműen meghatározott 
módon támogatja a szoros szakmai együttműködésen alapuló partnerségek kialakítását, kiemelten 
a duális képzőhelyekkel történő együttműködést. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
Az intézmény a célok és a képzési eredményesség érdekében 
szakmai-képzési együttműködési rendszert működtet más 
szakképző intézményekkel, a duális képzőhelyekkel, a területi 
kamarákkal, a munkaerő-piaci partnerekkel, a szakmai 
szervezetekkel, a pályaorientációs és pályaválasztási 
tevékenysége során partnerként megjelenő oktatási 
intézményekkel, a leendő tanulókkal és szüleikkel, és hatékony 
együttműködési munkaformákat működtet az egyes 
partnerekkel. 
Az intézmény a szakmai programjának részét képező képzési 
programját a duális partnerek bevonásával készíti el. A duális 
képzőhelyen szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott 
tanulók szakmai vizsgára történő felkészítésében minden 
érdekelt fél részt vesz a képzési programban meghatározottak 
szerint. A duális képzőhelyen folyó szakirányú oktatás 
keretében a tanulók értékelésében a jogszabályban és a szakmai 
programban rögzített szabályok alapján egységes gyakorlatot 
alkalmaz. 
Az intézmény együttműködik a működési területén a többi 
szakképző intézménnyel a képzési kínálat kialakításában, 
összehangolásában és a duális szakképzés feltételeinek 
biztosításában.  
Az intézmény együttműködik a területi munkaerő-piaci 
szervezetekkel a képzési igények megismerésében, a duális 
képzés működtetésében, a képzőhelyek támogatásában, a 
gazdasági partnereivel a szakmai oktatói továbbképzések 
megvalósításában. 
Az intézmény a nevelési és egészségnevelési program 
megvalósítása során együttműködik kulturális és 
sportszervezetekkel, egészségügyi, szociális támogató 
intézményekkel, egyéb szakmai szervezetekkel. 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 
hogyan működteti a partnerekkel folytatott szakmai 
együttműködések szervezeti kereteit, milyen gyakorlati 
megoldásokat alkalmaz a partneri együttműködések területén, 
milyen munkamegosztást, egyéni feladatokat határoz meg, és 
azok mennyire támogatják az intézményi célok elérését. 
Vizsgálni szükséges az alkalmazott gyakorlat kiterjedését, a 
teljes partneri kör bevonását. 

 Az iskola a partnerekkel folytatott szakmai 
együttműködéseket az SZMSZ-ben maghatározottak 
szerint végzi. Helyi szinten a legfőbb kapcsolattartó 
az igazgató, ő engedélyezi, koordinálja a szervezeti 
kereteket, jogköröket az elvégzendő feladatok 
mentén. 
A partneri együttműködések kapcsán gyakorlatilag a 
legfőbb és leghatékonyabb megoldás a személyes 
találkozó és megbeszélés, mely mellett a telefonos 
és internetes (e-mail, facebook) és a hagyományos 
postai módszereket is alkalmazzuk. 
  

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek Mérési-értékelési továbbképzések. 

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

MEGVALÓSÍTÁS 
Az intézmény a releváns partnerekkel együttműködésben összeállított terveket a kitűzött célok 
elérése érdekében megvalósítja. 

Önértékelési 
szempont 

M3 
Az intézményben a képzési célok elérése érdekében megvalósul az oktatók együttműködése. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 
Az intézmény oktatói a szakmai program, illetve a duális 
képzőhelyekkel egyeztetett képzési program alapján, 
közösen végzik az oktatási tevékenységüket.  
Az intézmény a képzési célok elérése érdekében működteti 
az oktatók (egy osztályban tanító oktatók, szakmai oktatók, 
projekteket megvalósító oktatók) együttműködési 
rendszerét, közös szabályokat alkalmaz a pedagógiai 
tervezésben, a tanulók értékelésében, működteti a szakmai-
képzési belső együttműködést, a belső tudásmegosztást. Az 
oktatók munkatervben rögzített munkaközösségi 
értekezleteken, projektértekezleteken történő egyeztetések 
alapján, a képzési és kimeneti követelmények, a 
programtantervek, a szakmai program figyelembevételével 
készítik el a projektterveket, tanmeneteket. 
A projektek megvalósításában a szakmai és a közismereti 
oktatók egyaránt részt vesznek. 
A tanulók versenyfelkésztése és felzárkóztatása az oktatók 
együttműködésével valósul meg.  
 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az 
intézmény hogyan alakítja ki és működteti az oktatók közötti 
együttműködés kereteit, és az intézményi célok elérése 
érdekében hogyan valósul meg az oktatók közötti szakmai 
együttműködés, az intézmény hogyan támogatja, ösztönzi 
ezt. 
 

Az intézményi célok elérése érdekében az oktatók 
közötti szakmai együttműködés helyi színterei: 
- tanárikban, nap mint nap, 
- azonos szaktárgyakat tanítók közötti 

együttműködés, 
- azonos munkaterületi helyszínen dolgozó 

gyakorlati oktatók együttműködése, 
- intézményközi, centrumon belüli fórumok, 
- munkaközösségi szintű együttműködés, 
- oktatói szintű értekezlet, megbeszélés 
 

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek Mérési-értékelési továbbképzések. 

Megjegyzés: 
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Önértékelési terület 

MEGVALÓSÍTÁS 
Az intézmény a releváns partnerekkel együttműködésben összeállított terveket a kitűzött célok 
elérése érdekében megvalósítja.  

Önértékelési 
szempont 

M4 
Az intézményben az intézményi célokkal összhangban működik az oktatók továbbképzési 
rendszere.  

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény az oktatók továbbképzése céljából hosszú-távú 
továbbképzési programot és ez alapján éves beiskolázási 
tervet készít. 
A továbbképzési programot az intézmény szakmai 
programjának, szakmaszerkezetének, a fejlesztési terveinek, 
a korszerű szakképzési tartalmaknak és a szakképzési 
releváns módszertanoknak megfelelően, az intézményi célok 
figyelembevételével tervezik és valósítják meg. 
A továbbképzések tervezésében és megvalósításában az 
intézmény szakmai fejlesztési igénye mellett figyelembe 
veszik az oktatói értékelés eredményeit és az intézményi 
célokat támogató egyéni oktatói kompetenciák fejlesztésére 
irányuló képzési szükségleteket és igényeket.  
Az éves beiskolázási tervben biztosítják az egyenletes 
továbbképzési terhelést, annak érdekében, hogy 
megvalósuljon az oktatók jogszabályban meghatározott 
négyévenként legalább hatvan óra továbbképzése. 
A szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának 
továbbképzése esetén a továbbképzés elsősorban vállalati 
környezetben vagy képzőközpontban történik, amelynek 
célja, hogy az oktatók új technológiákat, eljárásokat, 
anyagokat ismerjenek meg, piacképes szakmai tudást 
szerezzenek, új eljárásokat, módszereket ismerjenek meg és 
beépítsék azokat a szakképzési gyakorlatukba. 
A továbbképzésben részt vevők rendszeresen tájékoztatják 
az érintetteket, köztük a szakirányú oktatásban részt vevő 
többi érintettet, a továbbképzéseken tapasztaltakról. Az 
intézmény értékeli a továbbképzések eredményességét, 
biztosítja a megszerzett tudás belső továbbadását. 
 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 
hogyan alakítja ki és működteti az oktatók továbbképzési 
rendszerét, az intézmény mindenkori céljaival összhangban 
hogyan méri fel, értékeli az oktatók szakmai tudását és 
képességeit, és hogyan támogatja az oktatók képzettségének 
növelését, egyéni kompetencia-fejlesztését.  
Vizsgálni kell azt is, hogyan készíti az intézmény a továbbképzési 
programot és az éves beiskolázási tervet, hogyan veszi ennél 
figyelembe az oktatók szakmai felkészültségének és szakmai 
munkájának értékeléséből adódó egyéni fejlesztési célokat. 
Vizsgálni kell továbbá, hogyan történik az intézményben a 
négyéves továbbképzési kötelezettség teljesítésének egyéni 
szintű tervezése, a továbbképzéseken szerzett tudás, 
tapasztalatok továbbadása. 
 

 

Az oktatók felvételekor már tudjuk, hogy kinek 
milyen végzettsége van, ha ez bővül, akkor az 
nyilvántartásba-vételre kerül. 
Az oktatók szakmai tudását, képességeit a MIR 
rendszer is méri, feltérképezi, az ott születő 
eredmények egyéni fejlesztési célok a 
továbbképzések felmerülésekor mind az egyének, 
mind pedig a vezetőség részéről számbavételre 
kerülnek illetve az egyéni továbbképzések igényeit 
a kollégák írásban leadják. 
Ezek után kerül sor a vezetői összegzésre és az 
intézmény céljai mentén az éves és a távlati (négy 
éves) továbbképzési terv elkészítésére és oktatói 
testület általi elfogadására. 
A továbbképzéseken szerzett tudás, végzettség, 
tapasztalat beépül és hasznosításra kerül a 
mindennapi munkába valamint az értekezleteken, 
munkaközösségi értekezleteken vagy a tanáriban 
történő kötetlen megbeszéléseken keresztül válik 
közkincsé. 
 

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek Mérési-értékelési továbbképzések. 

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

MEGVALÓSÍTÁS 
Az intézmény a releváns partnerekkel együttműködésben összeállított terveket a kitűzött célok 
elérése érdekében megvalósítja. 

Önértékelési 
szempont 

M5 
A tanulóközpontú intézmény szakmai programja lehetővé teszi a tanulók számára, hogy elérjék 
az elvárt tanulási eredményeket, valamint hogy aktívan részt vegyenek a tanulási folyamatban. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény a közismereti kerettantervek, a képzési és 
kimeneti követelmények és a programtantervek alapján, a helyi 
igények figyelembevételével kialakítja a szakmai programját, 
amely tartalmazza az oktatás-képzés folyamatában alkalmazott 
oktatási, nevelési, pedagógiai stratégiákat, a tanulási eredmény 
alapú megközelítést, a kimeneti követelmények által vezérelt 
tartalomszabályozást, továbbá a képzésben alkalmazott 
korszerű szakképzési releváns módszereket, munkaformákat, 
kiemelten a projektmódszert. 
A képzési és kimeneti követelmények alapján az intézmény 
képzési programja egyértelműen meghatározza az elvárt 
tanulási eredményeket, amelyek eléréséhez az intézmény olyan 
módszereket alkalmaz, amelyek a tanulókat aktív 
tevékenységre, a tanulási folyamatban való aktív részvételre 
ösztönzik (pl. projektoktatás).  
Az intézmény szakmai programja tartalmazza az egyéni tanulói 
képzési igényeknek való megfelelés módjait, az egyéni tanulási 
utak lehetőségeit, az előzetes tudás beszámításának szabályait, 
valamint a hátrányokkal küzdő (SNI, BTMN, HH, HHH) tanulók 
részére ajánlott sajátos nevelési, oktatási eljárásokat.  
Az intézmény a szakmai programot rendszeresen felülvizsgálja 
és az értékelés alapján fejleszti azt. 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 
szakmai programjában megjelennek-e és hogyan a 
jogszabályban előírt tartalmak, hogyan alkalmazzák azokat, 
milyen módszereket, munkaformákat, alkalmaznak az elvárt 
tanulási eredmények elérése érdekében, illetve azt, hogy az 
intézmény hogyan biztosítja a tanulók számára az egyéni 
haladás lehetőségeit.  
Vizsgálni kell továbbá, hogyan történik a szakmai program 
felülvizsgálata, hogyan vonják be ebbe a duális képzőhelyeket, 
és a felülvizsgálat során hogyan jelennek meg a szakmai 
programban a gazdaság helyi igényei. 

A  szakmai program kapcsán alapvető elvárás a 
jogszabályi megfelelés, az esetleges változások 
menti korrekció. 
A szakmai program felülvizsgálata időszakosan, 
de folyamatosan történik. Ebbe a korrekciós 
folyamatba a jogszabályi változások, a 
fenntartói elvárások és a partnerek igényei is 
figyelembevételre kerülnek. 
Az intézményben alapvetően a frontális tanítás 
módszere az, ami továbbra is hatékonyan 
alkamazható. Természetesen ez kiegészül az új 
digitális alkalmazásokkal, egyre többel és van 
mód a csoportmunkára is. Sokat segít az 
erőteljes gyakorlatorientált oktatás és a konkrét 
gyakorlatok, mely kapcsán ki kell emelni a 
konkrét fizikai munka, tevéknység jelentős 
nevelő és tanulási hatásait. Jelentős plusz még a 
sok tanórán kívüli foglalkozás és a kollégium 
adta lehetőségek is az oktatásban, nevelésben. 
A fenti keretekben azért lehetőség nyílik az 
egyéni haladás támogatására is, de ez zömében 
a tanórán kívüli támogatásokban, illetve a 
felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokon adott a 
tehetséggondozás mellett, melyre a szakkörök 
adnak kereteket. 
Ki kell emelni a nálunk jelentős 
versenyfelkészítésket is, mely szintén egy külön, 
de nagy erővel és hatással működő 
tevékenységünk. 
Jelentős még a különféle jogosítványok 
megszerzéséhez kapcsolódó iskola lehetőség, 
segítség is, pl.: beépített EÜ oktatás, gépkezelői, 
targoncás tanfolyamok, tanulótraktor meglét 
stb. 
 
 

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek Mérési-értékelési továbbképzések. 

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

MEGVALÓSÍTÁS 
Az intézmény a releváns partnerekkel együttműködésben összeállított terveket a kitűzött célok 
elérése érdekében megvalósítja. 

Önértékelési 
szempont 

M6 
Az intézmény érvényes, pontos és megbízható módszereket alkalmaz a tanulók tanulási 
eredményeinek az értékelésére. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 
Az intézmény szakmai programja tartalmazza az oktatás-
nevelés-képzés folyamatában alkalmazott értékelési 
eljárásokat, a tanulmányok alatti vizsgák részeit, annak 
követelményrendszerét, és egyértelműen leírja a továbbhaladás 
minimumkövetelményeit. A gyakorlatban működtetett 
értékelési eljárásokban érvényesül a kimenet-szabályozás, a 
tanulási eredmény alapú megközelítés és a vizsgáztatás során is 
alkalmazandó portfólió módszere. 
A képzési programban a duális képzőhelyekkel egyeztetve 
meghatározzák az értékelés módszereit, eljárásrendjét, 
szabályait, amelyekkel pontosan és megbízhatóan tudják a 
képzőhelyekkel közösen értékelni a tanulók elért tanulási 
eredményeit.  
Az értékelés módszereit, eljárásrendjét, szabályait a tanulókkal 
ismertetik. 
 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 
egyértelműen meghatározza-e és hogyan a tanulók 
értékelésének a módszereit, kiemelten az egyének tanulási 
eredményeinek az értékelésére alkalmas módszereket, az 
értékelés eljárásrendjét, kialakításuk során hogyan vonja be a 
duális képzőhelyeket, és az elvárásokat hogyan ismertetik meg a 
tanulókkal. 
Vizsgálni kell azt is, hogy az intézményben hogyan alkalmazzák 
a szakmai programban meghatározott és leírt értékelési 
módszereket, eljárásokat. 
 

Félévente legalább három érdemjegy 
szükséges, ám, ha a tantárgy minimum heti 2 
órában kerül megtartásra, akkor négy érdemjegy 
szükséges legalább. 
Az oktatói testület törekszik egy egységes 
értékelési rendszer kialakítására és következetes 
alkalmazására, de – a képzések, illetve maga az 
oktató-nevelő tevékenység sokszínűsége miatt 
– ez a rendszer nehezen alkotható meg, amellett 
a munkaközösségek, illetve az oktatói testület 
egésze fontos alapelvnek tartja, a pedagógus 
módszertani szabadságának tiszteletét. 
Az írásbeli beszámoltatások: 

- röpdolgozat (bejelentés nélkül, általában egy 
óra anyaga, gyakorisága: bármikor, egyszeres 
érdemjegy) 

- kisdolgozat (előre bejelentett, néhány óra 
anyaga, gyakorisága: bármikor, egyszeres 
érdemjegy) 

- témazáró dolgozat (1 héttel előre bejelentett 
a naplóban is, egy témakör anyaga, 
gyakorisága: tanmenetben rögzített és egy nap 
max. 2 íratható, kétszeres érdemjegy) 

- házi dolgozat (megegyezés és kiadott téma 
alapján, gyakorisága: tantárgytól függő, 
egyszeres érdemjegy) 

Az értékelés motiválja a tanulót, visszacsatolás a 

szaktanár számára, jelzés a szülő felé, és 

folyamatosan segíti az iskola ellenőrzési 

rendszerét. A pedagógus a tanuló teljesítményét, 

előmenetelét a tanítási év közben rendszeresen 

érdemjeggyel értékeli. Az érdemjegy 

kialakításánál az érvényben lévő tantervi 

követelményeket vesszük alapul. Az érdemjegy, 

illetőleg az osztályzat megállapítása nem lehet 

fegyelmezési eszköz. Az értékelésnél igyekezni 

kell betartani a rendszeresség és a módszertani 

sokszínűség elvét (feleltetés, dolgozatírás, 

évfolyami felmérések, otthoni munkák 

értékelése, osztályok értékelése félévenként, 

illetve rendkívüli alkalmakkor). Diagnosztikus 

értékelést általában akkor célszerű alkalmazni, 

ha az a cél, hogy a tanulók indulási szintjét 

állapítsuk meg, pl. egy nagyobb tematikus egység 

kezdetekor az előzetesen tanult ismeretekről. Ez 

az eljárás tájékoztathat a tanulók tudásáról, 

készségeiről és képességeiről. Mindezek 

ismeretében a későbbi tanítási-tanulási folyamat 

jobban irányítható, felépíthető, szervezhető. A 

formatív értékeléshez hasonlóan azonban itt sem 

célszerű érdemjegyeket vagy más értékelést 

alkalmazni, érdemesebb inkább arra törekedni, 
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hogy értékelő megjegyzéseink véleményünk a 

tanulók tudásának, készségeinek és 

képességeinek értékeire és hiányosságaira hívják 

fel a figyelmet. Formatív (folyamatjellemzésre 

alkalmas) értékelést elsősorban a tanítási-

tanulási folyamat közben lehet alkalmazni. Ennek 

célja a mindenkori tudás-, vagy készségszint 

megállapítása. Fontos megjegyezni, hogy ehhez 

az értékelési eljáráshoz nem célszerű 

érdemjegyeket vagy további következményeket, 

vonzó értékeléseket illeszteni, hiszen célja a 

fejlesztés, formálás, illetve az ezt befolyásoló 

fontos tényezők, tudáselemek és motivációk 

feltárása.  

Szummatív (összegző) értékelést általában egy-

egy tematikus egység végén, vagy fontosabb 

csomópontoknál érdemes alkalmazni. Ennek 

célja a tanulók közötti különbségek feltárása és 

azok érdemjeggyé (vagy más értékelési formává) 

történő alakítása. Az ilyen értékelési lépések 

során kapott jegyek irányadók lehetnek mind a 

tanárok, mind a tanulók számára, s fontos 

tulajdonságuk a tanítás-tanulás folyamatának 

visszacsatolása is. 

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek Mérési-értékelési továbbképzések. 

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

MEGVALÓSÍTÁS 
Az intézmény a releváns partnerekkel együttműködésben összeállított terveket a kitűzött célok 
elérése érdekében megvalósítja.  

Önértékelési 
szempont 

M7 
Az intézmény a digitális technológiák és az online tanulási eszközök használatával ösztönzi az 
innovációt a tanítási és tanulási tartalmak és módszerek terén, az iskolában és a duális 
képzőhelyen egyaránt. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény biztosítja a digitális oktatás 
feltételrendszerét a digitális tartalom, az oktatói tudás és 
az infrastruktúra területén. 
Az intézmény szakmai programjában és azon belül 
kiemelten a képzési programban megjelennek az ágazati 
alap- és a szakmai vizsgák sikeres teljesítéséhez szükséges, 
gyakorlatban alkalmazható digitális tudástartalmak. 
Az intézményben az alapvető informatikai felszereltség 
mellett a duális képzőhelyek bevonásával a képzésben 
megjelennek az adott ágazatban jellemző digitális 
hardverek és szoftverek, a termelésben és a 
szolgáltatásban alkalmazott legkorszerűbb megoldások és 
eszközök.  
Az intézmény ösztönzi és támogatja a digitális 
tananyagtartalmak fejlesztését és használatát az oktatók 
körében és a duális képzőhelyeken egyaránt. 
A digitális technológiák és az online tanulási eszközök 
használatát az oktatói értékelésben is értékelik, figyelembe 
veszik a fejlesztési irányok meghatározásánál, a 
továbbképzési lehetőségek biztosításánál. 
 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az 
intézmény rendelkezik-e digitális oktatási stratégiával, 
illetve hogyan biztosítja az intézmény a digitális oktatás 
feltételrendszerét: a digitális tartalom, az oktatói tudás és 
az infrastruktúra területén. 
Vizsgálni kell azt is, hogy a duális képzőhelyeket hogyan 
vonják be a termelésben és a szolgáltatásban alkalmazott 
korszerű digitális eszközök, szoftverek intézményi 
megismertetésébe, valamint hogy az oktatókat hogyan 
ösztönzik a digitális tananyagok fejlesztésére, a digitális 
tartalmak, módszerek és eszközök használatára. 

Az iskola igekszik anyagi lehetőségei mellett biztosítani a 
digitális oktatás feltételrendszerét:  
- a digitális tartalom kapcsán az iskola maga is részt vett 

és vesz szakmai digitális anyagok készítésében, melyek 
mindenki számára elérhetőek, illetve az internetes 
elérhető tartalmak, segédletek pl.: Kréta DKT, Zanza 
TV, harvester szimulátor, Fakopáncs stb. napi 
segítséget jelentenek 

- az oktatói tudás terén folyamatosan tartottunk és 
vannak továbbképzések 

- az infrastruktúra területén alapvetően jó alapjaink 
vannak, de ezek szintentartása a mai gyorsuló világban 
jelentős és nem mindig teljesíthető, anyagi kihívást 
jelentenek. 

A duális képzőhelyek ill.  alapvetően szakmai kapcsolataink, 
szakmai, a szakmát napi szinten is gyakorló oktatóink révén 
révén tájékozottak vagyunk a korszerű digitális eszközök, 
szoftverek kapcsán, ám nem minden korszerű eszköz 
bemutatására, pláne nem használatára nyílik módunk, 
ezek nagyrészt elméleti elérhetőséget jelentenek, 
kézzelfogható gyakorlatit ritkán. 
Iskolánkban több tankönyvíró oktató is dolgozik, kiemelt 
jelentőségű ezen a téren az alkotói táborunk. Ők jelentős 
támogatást (nem anyagit) kapnak a vezetőségtől alkotói 
munkájukhoz, mely mostanában több síkon átfordulóban 
van a digitális tananyagok fejlesztésének irányába. 

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 

Fejlesztendő területek 

Több digitális oktatáshoz és az egyéb új 
módzertanokhoz kapcsolt továbbképzés és 
eszközök 

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

ÉRTÉKELÉS 
Az intézményben az eredményeket és a folyamatokat rendszeresen ellenőrzik, értékelik, és ezt 
mérésekkel támasztják alá. 

Önértékelési 
szempont 

É1 
Az intézmény minőségirányítási tevékenysége keretében rendszeres önértékelést végez. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
 
A szakképzési jogszabályok alapján az intézmény 
minőségirányítási rendszere önértékelésre épül.  
Az intézmény szabályozza, ezen belül meghatározza az 
önértékelés szervezeti kereteit, az eljárásrendet és 
működteti önértékelési rendszerét, indikátorokat és 
mérőeszközöket alkalmaz.  
Az intézmény rendszeres mérés és adatgyűjtés mellett 
legalább kétévenként átfogó önértékelést végez. Az 
önértékelés magában foglalja az adatok gyűjtését és 
felhasználását, és eljárásokat tartalmaz a belső és a külső 
partnerek bevonására.  
Az önértékelés során az intézmény erősségeket és 
fejlesztendő területeket határoz meg. 
 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az 
önértékelés milyen szerepet tölt be az intézmény 
minőségirányítási és minőségfejlesztési rendszerében. 
Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény hogyan végzi az 
önértékelést a jelen Önértékelési Kézikönyvben 
meghatározott eljárásrend alapján, valamint hogy az 
intézményi szabályozás és a működési gyakorlat mennyire 
van összhangban egymással. 
 

A MIR egy közel 200 oldalas szabályozó dokumentum, 
melyben az önértékelés rendszere részletesen 
kidolgozott és meghatározott. 
Az önértékelési munkát is a MICS végzi az igazgatóval 
és a vezetőkkel karöltve az oktatói testülettel és a 
partnerekkel együttműködve. 

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek Mérési-értékelési továbbképzések. 

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

ÉRTÉKELÉS 
Az intézményben az eredményeket és a folyamatokat rendszeresen ellenőrzik, értékelik, és ezt 
mérésekkel támasztják alá. 

Önértékelési 
szempont 

É2 
Az intézmény az önértékelés keretében méri és értékeli a stratégiai és a minőségcélok 
megvalósulását, a szakképzési indikátorokat, a partnerek igényét és elégedettségét, a szabályozott 
folyamatok eredményességét, a cselekvési terv végrehajtásának eredményességét, az oktatói 
értékelési rendszer működtetését és eredményességét. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
Az intézmény évente gyűjti a szakképzési indikátorokat, vizsgálja 
azok trendjét, az önértékelés során vizsgálja a célkitűzések 
teljesülését, a tanév végi beszámolók megállapításait, az előző 
értékelések során elkészített cselekvési tervek megvalósulását és 
eredményességét. 
Az intézmény a jelen Önértékelési Kézikönyvben meghatározott 
folyamatmodell alapján szabályozza és működteti az intézményi 
folyamatokat a vezetési-irányítási, a szakmai-képzési, a támogató 
és erőforrás folyamat-területeken. A folyamatokhoz kapcsolt 
indikátorokkal, a szabályozás és a működési gyakorlat 
összhangjának a vizsgálatával rendszeresen méri és értékeli az 
intézményi folyamatok működésének eredményességét.  
Az intézmény az önértékelés keretében a kétéves önértékelési 
ciklusonként legalább egyszer méri a szakképzési alapfeladat-
ellátás partnereinek (tanulók, szülők, munkatársak, duális 
képzőhelyek, a végzett tanulókat alkalmazó gazdálkodó 
szervezetek) igényét és elégedettségét.  
Az önértékelés során az intézmény értékeli az oktatói értékelés 
helyi szabályozását, működtetését és eredményességét.  
A stratégiai és a minőségcélok megvalósulásának, a szakképzési 
indikátoroknak, a partneri mérések eredményeinek, a 
szabályozott folyamatok, a cselekvési terv, az oktatói értékelési 
rendszer eredményességének az önértékelése során az intézmény 
erősségeket és fejlesztendő területeket határoz meg. 
 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az önértékelés során 
a stratégiai és a minőségcélok megvalósulásának, a szakképzési 
indikátoroknak, a partnerek elégedettségének, a szabályozott 
folyamatok, a cselekvési terv, az oktatói értékelési rendszer 
eredményességének a mérése és értékelése megtörténik-e, és 
hogyan.  
Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény releváns indikátorokat és 
partneri méréseket alkalmaz-e a fenti területek értékelése során, és 
hogy az értékelés eredménye koherens-e az intézményi célokkal.  
A szempont vizsgálata során ki kell térni arra is, hogy az oktatók 
értékelési rendszerének szabályozása, működtetése és eredményei 
hogyan támogatják az intézményi célok elérését. 

A MIR rendszerünkben meghatározott mérések és 
értékelések szabályozottak, ennek megfelelő 
gyakorisággal és körben történnek. 
A meghatározott céljainkkal szinkronban került 
felállításra a rendszer az elvárásoknak 
megfelelően és amikor az értékelések szükségessé 
teszik, módosításra kerülnek a teljesebb célok 
elérése érdekében. 

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek Mérési-értékelési továbbképzések. 

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

ÉRTÉKELÉS 
Az intézményben az eredményeket és a folyamatokat rendszeresen ellenőrzik, értékelik, és ezt 
mérésekkel támasztják alá. 

Önértékelési 
szempont 

É3  
Az intézmény önértékelése kiterjed az intézmény digitális felkészültségének és környezeti 
fenntarthatóságának a felmérésére és értékelésére is. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 
Az intézmény méri és értékeli a digitális felkészültséget a 
vezetők, a munkatársak és a tanulók körében. A digitális 
felkészültség értékeléséhez felhasználja az indikátorokat, a 
partneri mérési eredményeket, vizsgálja az alkalmazott 
digitális stratégiát, módszertant, az intézmény 
infrastrukturális feltételrendszerét.  
Az intézmény a környezeti fenntarthatóság értékelése 
érdekében vizsgálja a fenntartható fejlődés 
követelményeinek, a környezet-tudatosságnak, a 
környezetvédelmi szempontoknak és intézkedéseknek a 
megjelenését az oktatás és képzés, és az intézményi 
működés területén.  
Az intézmény a digitális felkészültségének és a környezeti 
fenntarthatóságának az önértékelése során erősségeket és 
fejlesztendő területeket határoz meg. 
 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az 
önértékelés során az intézmény digitális felkészültségének és 
környezeti fenntarthatóságának a mérése és értékelése 
megtörténik-e, és hogyan.  
Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény releváns 
indikátorokat és partneri méréseket alkalmaz-e a digitális 
felkészültségének és a környezeti fenntarthatóságának az 
értékelése során, és hogy az értékelés eredménye koherens-
e az intézményi célokkal.  
 

A partneri igény és elégedettségmérések, az 
oktatói-vezetői-igazgatói-intézményi önértékelés 
rendszere méri, megvizsgálja az iskola digitális 
felkészültségének és környezeti 
fenntarthatóságának oldalait is. 

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek Mérési-értékelési továbbképzések. 

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

ÉRTÉKELÉS 
Az intézményben az eredményeket és a folyamatokat rendszeresen ellenőrzik, értékelik, és ezt 
mérésekkel támasztják alá. 

Önértékelési 
szempont 

É4 
Az intézményben a stratégiai célok elérése érdekében korai jelzőrendszer működik. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 
Az intézmény a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében 
folyamatosan gyűjti a releváns adatokat (pl. a tanulókra 
vonatkozó lemorzsolódási és a hiányzási adatokat, az ágazati 
alapvizsga, a szakmai vizsga, az érettségi vizsga 
eredményeit). Az értékeléshez felhasználja a KRÉTA rendszer 
korai jelzőrendszereit. Az intézmény elemzi az országos 
tanulói kompetenciamérés eredményeit. Az intézmény 
kiemelt stratégiai céljai alapján (pl. beiskolázási tevékenység, 
duális képzés, felnőttek oktatása) további korai 
figyelmeztető jelzéseket határoz meg és nyomon követi azok 
alakulását. Mindezek figyelembevételével, a korai 
jelzőrendszer alapján azonosítja a fejlesztendő területeket és 
fejlesztéseket indít. 
 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az 
intézmény hogyan használja fel a KRÉTA rendszer jelzéseit, 
rendszeres-e azok értékelése, az értékelés kiterjed-e a teljes 
érintett oktatói körre és hogy az értékelések eredményei 
kapcsolódnak-e az intézményi fejlesztő tevékenységekhez. 
Vizsgálni kell azt is, hogy az intézmény milyen további korai 
jelzéseket vesz figyelembe, és a céljainak elérése érdekében 
hogyan használja fel azokat, hogyan reagál rájuk. 

Az intézmény Házirendje, SZMSZ-e, Szakmai 
programjában meghatározott és íratlan etikai, hivatási 
elvárás is az általunk oktatott és nevelt tanulók követése, 
figyelemmel kísérése. 
Igazából minden tanóra után „van egy kis nevelési 
értekezlet” a tanáriban.  
A tanulóink ügyes-bajos dolgai kapcsán napi szintű a 
figyelem és a kommunikáció, köszönhetően a 
kollégiumnak is. 
A szaktanárok is folyamatosan konzultálnak az 
osztályfőnökökkel, akik nemcsak a heti osztályfőnöki 
órák alkalmával foglalkoznak a rájuk bízott diákokkal. 
Mindezek a neveltségi, tanulmányi helyzetet ismeretét 
elég naprakésszé teszi. 
A hiányzásokkal gyorsan el kell számolni, így ez is 
követhető. Emberieséggel is nézve a hiányzások mértéke 
kapcsán meghatározott lépéseket megtesszük. 
A KRÉTA elemző rendszerét is rendszeresen használjuk, 
de ennek jelzései általában a mi közvetlen, közepes 
méretű iskolánkban nem szoktak túl nagy meglepetést 
okozni, ugyanis a gyerekeinket az átlagtól sokkal jobban 
ismerjük. 
A lemorzsolódás kapcsán fontos, hogy minél alacsonyabb 
legyen a mértéke, de egy természetes szint mindig is volt, 
mindig is lesz és ezzek egy részével bármit is teszünk, nem 
fogunk tudni mit kezdeni. mindemellett a cél 
természetesen az, hogy minél nagyobb arányban 
maradjanak és végezzenek a minket választó gyerekek. 

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek Mérési-értékelési, módszertani továbbképzések. 

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

FELÜLVIZSGÁLAT (visszacsatolás, fejlesztés) 
Az intézmény hasznosítja az értékelés és a felülvizsgálat eredményeit, megvalósítja a szükséges 
visszacsatolásokat és fejlesztéseket.  

Önértékelési 
szempont 

F1 
Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit megvitatja a releváns partnerekkel, 
felhasználja a szakmai-pedagógiai munka folyamatos fejlesztésére, megfelelő cselekvési tervet állít össze. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 
Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit 
megvitatja a releváns partnerekkel, kiemelten az oktatói testülettel.  
Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés során 
meghatározott fejlesztendő területek alapján az intézményi célok 
figyelembevételével fejlesztési célokat határoz meg, amelyekhez 
cselekvési terveket készít. A fejlesztések kijelölésébe, a cselekvési 
tervek elkészítésébe és végrehajtásába bevonja a releváns partnereit, 
kiemelten a duális képzőhelyeket, a végzett tanulókat alkalmazó 
gazdálkodó szervezeteket.  
Az intézmény erőforrásokat biztosít a cselekvési tervek 
végrehajtásához, azok teljesülését rendszeresen értékeli. A 
visszacsatolási mechanizmus alapján nyomon követhető az 
önértékelést és a külső értékelést követő fejlesztések beépülése a 
szakmai-pedagógiai munkába és az intézményi működésbe. 
 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 
miként alkalmazza az intézmény fejlesztésénél az EQAVET 
Minőségbiztosítási Ciklus „Felülvizsgálat, fejlesztés” elemét. Azt kell 
tehát megvizsgálni, hogy hogyan elemzik, értékelik és használják fel 
az önértékelés és a külső értékelés során megállapított erősségeket 
és fejlesztendő területeket, a fejlesztések értékelésének eredményeit 
a célok elérése érdekében, a szakmai-pedagógiai munka és az 
intézményi működés folyamatos fejlesztésére, hogyan vonják be a 
partnereket a fejlesztendő területek, a fejlesztési célok kijelölésébe, a 
cselekvési tervek elkészítésébe és végrehajtásába. 

Az önértékelés és a külső értékelés során 
megállapításra kerülő erősségeket és fejlesztendő 
területeket, a fejlesztések értékelésének eredményeit a 
MICS összegzi és tárja az oktatói testület elé, ahol 
elfogadásra kerülnek az új célkitűzések, cselekvési 
tervek. 
A MICS összegzés már tartalmazza a partneri oldal 
észrevételeit is. 
 

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek Mérési-értékelési továbbképzések. 

Megjegyzés:  

  



74 

 

Önértékelési terület 

FELÜLVIZSGÁLAT (visszacsatolás, fejlesztés) 
Az intézmény hasznosítja az értékelés és a felülvizsgálat eredményeit, megvalósítja a szükséges 
visszacsatolásokat és fejlesztéseket.  

Önértékelési 
szempont 

F2 
A visszacsatolási és a felülvizsgálati eljárások támogatják az intézmény tanuló szervezetként való 
működését, a szakmai-pedagógiai fejlesztéseket és javítják a tanulók, a képzésben résztvevő személyek 
esélyeit. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 
A fejlesztési célok és a cselekvési tervek nyomon követhetően 
kapcsolódnak az önértékelési folyamathoz, az intézmény 
stratégiai célkitűzéseinek elérését szolgálják, elősegítik a 
szakképzés minőségének javítását. Az intézmény önértékelési 
folyamata biztosítja az adatalapú értékelést, az erősségek és a 
fejlesztendő területek partnerek bevonásával történő 
meghatározását, a fejlesztendő területek priorizálását, a 
cselekvési tervek elkészítésének szakmaiságát, a tervek 
eredményeinek értékelése során a visszacsatolást. Az intézmény 
a fenti önértékelési ciklus alkalmazásával képes tanuló 
szervezetként működni, biztosítva a folyamatos fejlesztést.  
 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény az 
önértékelés és a külső értékelés eredményeit hogyan használja fel 
szakmai-pedagógiai fejlesztése érdekében szisztematikusan 
(tudatosan, rendszeresen és módszeresen) alkalmazza-e az 
EQAVET Minőségbiztosítási Ciklust. Vizsgálni kell továbbá, hogy az 
intézményi célok és a fejlesztések összhangban vannak-e 
egymással, a szakmai-pedagógia fejlesztések hogyan támogatják 
a tanulókat, a képzésben résztvevő személyeket, hogyan javítják a 
munkaerő-piaci esélyeiket és hogyan teremtenek hozzáadott 
értéket az intézmény partnerei számára. 
 

A MIR rendszerben a munka igazából folyamatos és 
évente csak a kiterjedtségi köre a kérdés. 
Az éves vizsgálatok rendszere biztosítja a szinkront a 
célok és a fejlesztések között. 

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek Mérési-értékelési továbbképzések. 

Megjegyzés:  
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Önértékelési terület 

FELÜLVIZSGÁLAT (visszacsatolás, fejlesztés) 
Az intézmény hasznosítja az értékelés és a felülvizsgálat eredményeit, megvalósítja a szükséges 
visszacsatolásokat és fejlesztéseket.  

Önértékelési 
szempont 

F3 
Az intézmény széles körben és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az értékelés és a felülvizsgálat 
eredményeit.  

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 
Az intézmény az értékelések (önértékelés, országos 
kompetenciamérés, partneri mérések, pályakövetés, 
megvalósított fejlesztések) eredményeit bemutatja a 
partnereknek. Az intézmény maga dönti el, hogy mely partnerek 
számára és hogyan, milyen formában teszi nyilvánossá az 
értékelések, visszajelzések eredményeit. A vonatkozó 
szakképzési jogszabályok értelmében azonban a külső értékelés 
eredményét az intézménynek kötelező a honlapján 
nyilvánosságra hoznia. 
Az intézmény a meghatározott fejlesztési célokat, a cselekvési 
terveket is hozzáférhetővé teszi a partnerei számára, azok 
megvalósításában számít a közreműködésükre.  
 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 
milyen módon és milyen formában biztosítja a partneri kör 
tájékoztatását az értékelés és a felülvizsgálat eredményeiről: 
mely partnerek számára milyen csatornákon keresztül, milyen 
fórumokon, milyen gyakorisággal, milyen felelősi rendszerben 
teszi elérhetővé, ismertté az értékelések, visszajelzések 
eredményeit. 

 Az intézmény az értékelések eredményeit éves 
frissítéssel a honlapján nyilvánosságra hozza. 

Intézményi működési 
gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték 50% 
Erősségek Rendszeresség. 
Fejlesztendő területek Mérési-értékelési továbbképzések. 

Megjegyzés:  
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VI. Az intézmény vezetőjének önértékelése 

 

 

VI.1. Az intézményvezetői önértékelés szervezeti kereteinek, eljárásrendjének meghatározása 

 

lásd. V.2.-es pontban 

 

 

 

VI.2. Az intézményvezetői önértékelés folyamata 

 

lásd. V.2.-es pontban 

 

 

VI.3. Intézményvezetői önértékelési szempontsor 
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VII. Elfogadás, felülvizsgálat, módosítás 

 

A szakképző intézmény minőségirányítási rendszerét, annak módosítását az igazgató készíti el, és azt 

- az Oktatói testület és a Képzési tanács véleményének kikérését követően - a fenntartó hagyja 

jóvá. 

 

 

 

Az Oktatói testület nyilatkozata 
 

 

Az intézmény Minőségirányítási rendszerét az Oktatói testület 2022. ……………….-…n 

megtárgyalta és elfogadta. 

 

 

Ásotthalom, 2022. …………………………..  

 

 

P.H. 

          ……………………….. 

                                   Andrésiné dr. Ambrus Ildikó 

                         igazgató 

 

 

 

 

 

 

A Képzési Tanács nyilatkozata 
 

 

 

Az intézmény Minőségirányítási rendszerét a Képzési Tanács 2022. ……………….-…n 

megtárgyalta és elfogadta. 

 

 

Ásotthalom, 2022. …………………………..  

  

 

          ……………………….. 

                                   a Képzési Tanács képviseletében 
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Mellékletek 
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1. sz. melléklet: Intézményi indikátorrendszer 

 

 „A szakképző intézmények által kötelezően mérendő intézményi szakképzési indikátorokfelsorolása ” című táblázatban feltüntetett indikátorok 

számításához 

A szakképzési indikátorok kiszámításánál alkalmazandó alapszabályok: 

• az indikátorok számításához szükséges adatok gyűjtését 2022. szeptember 1-jétől kell megkezdenie az intézményeknek a 2022/2023-as tanévre 

vonatkozóan (a korábbi adataikat, amennyiben rendelkezésre állnak, az így kialakított egységes adatbázis adattartalmához célszerű igazítani), 

• az indikátorok elnevezésénél, értelmezésénél használt kategóriák, fogalmak az Szkt.-hez és az Szkr.-hez igazodnak, 

• ha az indikátor elnevezéséből, értelmezéséből más nem adódik, akkor az indikátorok számításánál a vizsgálatba bevontak köre a technikumi 

és a szakképző iskolai szakmai oktatásban résztvevő tanulók, függetlenül attól, hogy a tanuló tanulói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll-

e az intézménnyel, 

• ha az indikátorok adatforrásaként a KRÉTA rendszer került megjelölésre, akkor az adatok megbízhatóságának érdekében fontos biztosítani 

évről évre a KRÉTA azonos módon történő adatfeltöltését, 

• amelyik indikátor elemzésénél a trendvizsgálatnak van szerepe, ott trendvizsgálat elvégzése is szükséges (például a Tanulólétszám indikátor 

esetében), 

• a trendvizsgálathoz, az évenkénti összehasonlításhoz fontos, hogy az adott indikátor számításához használt adatok minden évben/tanévben 

azonos időpontra/időszakra vonatkozzanak és a vizsgálatba bevontak köre is azonos módszerrel kerüljön kiválasztásra. 

 

Az alábbi „Kötelezően mérendő szakképzési indikátorok részletes leírása, értelmezési és számítási útmutatója” táblázat: 

1. oszlopában megtalálható a kötelezően mérendő szakképzési indikátor megnevezése, 

2. oszlopban található a szakképzési indikátor meghatározása, részletes leírása, értelmezése és a számítási útmutató, 

3. oszlop további információt szolgáltat arról, hogy mire használható még az indikátor, mit mutat meg, 

4. oszlopban a mutató számításához szükséges adatok pontosítását és forrását találjuk, ami többségében az intézmények által már feltöltött 

elektronikus adatbázisokat (KRÉTA, KIFIR, szakmai vizsgák törzslapnyilvántartása, kétszintű érettségi szoftver) jelenti. Cél a teljes körű 

elektronikus adatszolgáltatás és a szakképzési indikátor automatikus előállítása, képzése. 
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Kötelezően mérendő szakképzési indikátorok részletes leírása, értelmezési és számítási útmutatója 
 

Ssz. 
Kötelezően mérendő 

szakképzési 

indikátor 

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 
 

Mire használható az indikátor, 

mit mutat meg? 
Adatforrás 

1. Tanulólétszám 
A szakképző intézményben adott tanév október 1-jén szakmai oktatásban tanulók 

száma. 
A trendvizsgálathoz a szakképző intézmény évente gyűjti az október 1-jei létszám-

adatát azonos bontásban/kategóriában (intézménytípus, ágazat, szakma). A trend-

vizsgálathoz legalább 3 év adata szükséges, mert a vizsgálat célja annak 

bemutatása, hogy a létszám adott kategóriában tendenciáját tekintve növekszik 

vagy csökken-e. A vizsgálat történhet az éves adatok grafikus ábrázolásával 

(vonaldiagram, oszlopdiagram) vagy időbeli viszonyszám (lánc- vagy 

bázisviszonyszám) számításával és azok elemzésével. 
Időbeli viszonyszám számítása esetén: 
A második adatgyűjtési évtől kezdődően vizsgálja kategóriánként az időbeli válto-

zást. A változás mértékének számításánál a viszonyítás alapja lehet az előző tanév 

adata vagy az első adatgyűjtés évének adata. [%] 
A mutató számítása 
 

 
Megjegyzés: A létszámváltozás vizsgálatánál figyelni kell az intézmény rendhagyó 

ütemezésű képzéseiből adódó változások kiszűrésére (keresztféléves képzések, fel-

nőttek oktatása keretében tanév közben indult képzések). 

A trendvizsgálat az intézmé-

nyek figyelmét ráirányítja 

az egyes évek „kiugró” 

adatain túlmutató 

tényezőkre. 
Példa: Egy szakmában az el-

múlt 5 évben a 

létszámadatok (fő) alakulása 

rendre: 73, 86, 94, 45, 98. A 

trendvizsgálat alapján egy 

növekedési tendencia 

mutatkozik az adott szakma 

esetén. Célszerű a 45 fős 

adat okát megvizsgálni, de 

általánosságban elmond-

ható, hogy ha az eddigi tevé-

kenységét hasonlóan foly-

tatja az intézmény, akkor ez-

zel a szakmával nem lesz 

problémája. 

A szakképző intézmény-

ben adott tanév október 

1-jén szakmai 

oktatásban tanulók 

száma: KRÉTA. 
Megjegyzés (amire fi-

gyelni érdemes): Az 

érettségi utáni 2 éves 

képzések miatt a szak-

mánkénti létszám csak 

akkor lesz évről évre 

ösz- szehasonlítható, ha 

már a képzés 

megkezdésekor 

beállításra kerül a 

KRETÁban a szakma, és 

nem csak az ágazati 

alapvizsgát követően. 

2. 

A szakképző 

intézmény 9. évfo-

lyamára 

jelentkezők és 

felvettek száma [fő] 

és aránya [%] intéz-

ménytípusonként, 

ágazatonként 

Az indikátor azt mutatja meg, hogy mekkora a „túljelentkezés” adott ágazat, 

intézménytípus esetén. 
A mutató számítása 

 
 

 

 

 

 

 

  

Az arány évről évre történő 

vizsgálata segíti az intézmé-

nyeket annak eldöntésében, 

hogy melyik szakmára 

vonatkozóan kell nagyobb 

intenzitású pályaorientációs 

tevékenységet folytatniuk 

annak érdekében, hogy az 

adott szakma osztályszinten 

indítható legyen. 

A szakképző intézmény 9. 

évfolyamára jelentkezők 

száma és a szakképző 

intézmény 9. évfolyamára 

felvettek száma: KIFIR. 
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Ssz. 
Kötelezően mérendő 

szakképzési 

indikátor 
Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az indikátor, 

mit mutat meg? Adatforrás 

3. A szakképző in-

tézményben egy 

oktatóra jutó tanu-

lói jogviszonyú 

szakképző intéz-

ményi tanulók 

száma 

A szakképző intézménybe járó tanulói jogviszonyban lévő tanulók számát kell a 

szakképző intézményben tanító oktatók számára vetíteni. 
A mutató számítása: 

 
ahol 
- a számított oktatói létszám = heti órakeret/22 óra, 
- heti órakeret, a fenntartó által adott tanévre engedélyezett heti óratömeg a 

duális partnerek óraszámai nélkül. 
Példa: 
A fenntartó által adott tanévre engedélyezett heti óratömeg a duális partnerek 

óraszámai nélkül 1320 óra/hét. 
Szakképzésben tanító oktatók számított létszáma = 1320/22 óra = 60 fő Tanulói 

jogviszonyú tanulók száma a szakképző iskolában: 550 fő A mutató számítása 

tehát 550 fő/60 fő = 9,17 tanuló/oktató. 
Megjegyzés: A számított oktatói létszám esetén csak a szakmai oktatásban résztvevő 

oktatók óraszámát kell figyelembe venni, nem tartozik ide például a kollégiumi ne-

velőtanár óraszáma. A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókat minden esetben 

1 főként vesszük figyelembe, akkor is, ha mint kollégista több feladatellátási helyhez 

is tartozik a tanuló. 
E mutató évről-évre történő alakulásának vizsgálata is szolgálhat fontos információ-

val az értékeléshez, elemzéshez, ezért trendvizsgálat itt is szükséges lehet. 

Az intézmény 

működésének, emberi 

erőforrás menedzselésének 

hatékonyságát mutatja a 

mutató. 

Tanulói jogviszonyú ta-

nulók száma: KRÉTA 
Heti órakeret: KRÉTA 

tantárgyfelosztás 

4. A szakképző in-

tézményben szak-

képzési munka-

szerződéssel ren-

delkezők aránya az 

intézmény 

szakirányú oktatá-

sában résztvevő 

tanulók összlét- 

számához viszo-

nyítva [%] 

A mutató számítása: 

 
Példa: A vizsgált tanévben az intézménytípusonkénti összesítés alapján a szakképzési 

munkaszerződéssel rendelkező tanulók száma 325 fő volt. A szakképző intézményben 

szakirányú oktatásban részt vevő tanulók összlétszáma 611 fő. 

A mutató számítása tehát (325 fő/611 fő)*100 = 53,19%. 

Megjegyzés: Az érettségi utáni képzések első évfolyamán (Ksz/11., 1/13.) tanulók 

szakképzési munkaszerződéseinek száma az október 1-jei adatban még nem jelenik 

meg, mert csak az első félévet lezáró ágazati alapvizsgát követően tudnak munka-

szerződést kötni. Az adatok értékelésénél, elemzésénél ezt az időbeli eltérést érdemes 

figyelembe venni. 

 

 

Az indikátor megmutatja, 

hogy az intézmény 

mennyire tud megfelelni 

azon elvárásnak, hogy a 

képzés során a tanulót a 

munkaerőpiacon 

hasznosítható tudáshoz jut-

tassa. 

Szakképzési munkaszer-

ződéssel rendelkező ta-

nulói jogviszonyú tanu-

lók száma: KRÉTA. 
Szakirányú oktatásban 

résztvevő tanulói 

jogviszonyú tanulók 

összlétszáma: KRÉTA 
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Ssz. 
Kötelezően mérendő 

szakképzési 

indikátor 
Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az indikátor, 

mit mutat meg? Adatforrás 

5. A szakmai okta-

tásban 

felnőttképzési 

jogviszonnyal 

résztvevők 

aránya az 

intézmény teljes 

tanulói létszá-

mához viszo-

nyítva 

Az indikátor megmutatja, hogy a tanulók hány százaléka olyan tanuló, aki szakmai 

oktatásban felnőttképzési jogviszonnyal vesz részt. 
A mutató számítása: 

 
Példa: 
Október 1-jén szakmai oktatásban tanulók összlétszáma 913 fő. Október 1-jén fel-

nőttképzési jogviszonyú tanulók száma 265 fő. 
A mutató számítása tehát (265 fő/913 fő)*100= 29,03%. 
Megjegyzés: A mutató számításánál figyelni kell az intézmény rendhagyó 

ütemezésű képzéseire (keresztféléves képzések, felnőttek oktatása keretében tanév 

közben indult képzések). Ilyen esetben érdemes a mutatót az adott tanév második 

félévének megkezdését követően is kiszámítani, például február 1-jei időpontra. 

Az indikátor információt 

nyújt, hogy az intézmény 

milyen mértékben támogatja 

az élethosszig tartó tanulás 

céljait. Biztosítja-e, hogy az 

általa képzett 

alapszakmákhoz való 

hozzáférés minél szélesebb 

körű legyen. 

A szakképző intézmény-

ben adott tanév október 

1-jén szakmai 

oktatásban tanulók 

száma: KRÉTA. 
A szakképző intézmény-

ben adott tanév október 

1-jén szakmai 

oktatásban 

felnőttképzési jogvi-

szonnyal tanulók száma: 

KRÉTA. 

6. Országos kompe-

tenciamérés ered-

ményei 

A vizsgált tanévben megvalósított országos kompetenciamérés 

eredményeinek átlageredményét kell intézménytípus és vizsgálati terület 

szerinti bontásban megadni szakképző intézményként, feladatellátási 

helyenként (telephelyenként), mérési területenként (pl. matematika, olvasás-

szövegértés) külön megadva. Az eredmények trendvizsgálatát is el kell 

végezni. Vizsgálni kell továbbá, hogy hogyan viszonyul a szakképző 

intézmény mérési teljesítménye az országos átlaghoz és a hozzá hasonló 

intézmények átlagához. 

Példa: 

Szakképző iskola országos kompetenciamérésének eredménye: 

• Matematika: 408 

• Szövegértés: 418 

Megjegyzés: A mutató esetén külön kell kimutatni a kompetenciamérések 

vizsgálati területei szerinti eredményt is (pl. matematika, olvasás-szövegértés). 

Az indikátor kiszámításánál az intézménytípusok adatai nem 

összegezhetők (pl. szakképző iskola és technikum). 

 

 

Az Oktatási Hivatal 

honlapján közzétett 

jelentések (https:// 

www.kir.hu/okmfit). 

A jelentések közül a 

Telephelyi jelentés 

használata adja a 

legrészletesebb 

adatokat az értéke-

léshez, elemzéshez. 

  

http://www.kir.hu/okmfit


83 
 

Ssz. 
Kötelezően mérendő 

szakképzési 

indikátor 
Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az indikátor, 

mit mutat meg? Adatforrás 

7. NSZFH 

mérések 

eredményei 

A vizsgált tanévben megvalósított mérés eredményeinek 

intézménytípusonkénti ösz- szegzése. 

Vizsgálati lehetőségek: 

• 25% alatt teljesítő tanulók aránya az összes vizsgálatban részt 

vett tanulóhoz viszonyítva intézménytípusonként, 

kompetenciaterületenként (anyanyelv, matematika), 

• 25 és 80% között teljesítő tanulók aránya az összes vizsgálatban 

részt vett tanulóhoz viszonyítva intézménytípusonként, 

kompetenciaterületenként (anyanyelv, matematika). 

Az országos adatok rendelkezésre állása esetén megtörténhet az 

intézmény tanulói eredményeinek az országos átlageredményekhez 

viszonyított elemzése. 

Megjegyzés: Az indikátor számítása csak olyan szakképzési 

intézmények esetében kötelező, ahol a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.2.2- VEKOP-15-2016-00001 

azonosító számú, „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók 

számának csökkentése” elnevezésű kiemelt projektje által szervezett 

országos kompetenciamérés folyt. 

 

Az NSZFH által 

megküldött 

eredményeket tartal-

mazó Excel-tábla. 

A NSZFH GINOP-

6.2.2-VEKOP- 15-

2016-00001 azono-

sító számú, „A 

szakképzést 

végzettség nélkül el-

hagyók számának 

csökkentése” 

elnevezésű kiemelt 

projektje által szer-

vezett országos 

kompetenciamérés 

célja a le-

morzsolódással 

veszélyeztetett 9. 

évf.-os tanulók 

nyomon követése, és 

az alapkészségek 

fejlesztésének 

támogatása. 

8. Szakmai, 

közismereti, 

kulturális és 

sporteredmé-

nyek 

Az eredmények tanévenkénti bemutatása és a tanévenkénti 

eredmények összehasonlítása nemzetközi, országos, regionális, 

megyei és település szinten. 

 

Lehet a KRÉTA, az in-

tézmény éves beszámo-

lója, a szakképző intéz-

mények versenyeredmé-

nyeinek nyilvántartására 

használt adatbázis. 
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Ssz. 
Kötelezően mérendő 

szakképzési 

indikátor 
Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az indikátor, 

mit mutat meg? Adatforrás 

9. Elhelyezkedési 

mutató 
A szakmai oktatásban sikeresen végzettek elhelyezkedési aránya. 

A mutató számítása: 

 
Elhelyezkedőnek kell tekinteni mindazokat, akik: 

• szakképző iskolában végeztek és érettségire felkészítő képzésben 

tanultak tovább, 

• technikumban végeztek és felsőoktatásban tanultak tovább, 

• szakképző iskolában vagy technikumban végeztek és második vagy 

további szakképesítés megszerzéséért tanultak tovább, 

• szakképző iskolában vagy technikumban végeztek és a sikeresen 

befejezett szakmai oktatásban sikeresen megszerzett szakmai 

végzettségüknek megfelelő munkakörben helyezkedtek el. 
Példa: 

Adott tanévben a szakmai oktatásban végzettek száma 250 fő. 

A végzést követően 6 hónappal a pályakövetési rendszerben visszaérkezett adatok 

alapján a 250 végzett tanuló közül 113 fő dolgozik végzettségének megfelelő mun-

kakörben, 56 fő érettségire felkészítő képzésben vesz részt, 35 fő pedig további 

szakma megszerzésére irányuló képzésben vesz részt. 

A mutató számítása tehát [(113 fő + 56 fő + 35 fő) / 250 fő] *100 = 81,6% 

Megjegyzés: a fenti mutatók intézménytípusonként, ágazatonként, 

szakmánként olyan bontásban számítandók, amely az adott intézménynek az 

önértékeléséhez, fejlesztéseihez megfelelő információkat szolgáltat. 

 

Adatot szolgáltat, hogy 

a sikeresen végzett 

tanulók milyen 

arányban tanulnak to-

vább vagy 

helyezkednek el a 

munkaerőpiacon. Segíti 

az intézményeket 

jövőbeni képzési 

kínálatuk alakításában. 

Szakmai oktatásban 

sikeresen végzett 

tanulók száma: KRÉTA. 

(Fontos megemlíteni, 

hogy a KRÉTA október 

1 -jei SZIR-STAT 

adattáblája az előző 

tanévben végzettekre 

vonatkozóan tartalmaz 

adatot.) 

A sikeresen végzett 

tanulók közül az 

érettségire felkészítő 

képzésben résztvevők 

száma, a felsőoktatásban 

továbbtanulók száma, a 

további szakma vagy 

szakképesítés 

megszerzése érdekében 

továbbtanulók száma, a 

szakmájukban 

elhelyezkedettek száma: 

a szakképző intézmény 

által működtetett pálya-

követési rendszer. 
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Ssz. 
Kötelezően mérendő 

szakképzési 

indikátor 
Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása Mire használható az indikátor, 

mit mutat meg? 
Adatforrás 

10. A végzett tanulók 

és a munkaadók 

elégedettsége a 

megszerzett ké-

pességekkel / 

kompetenciákkal 

1. Az intézményben a szakmai oktatást 12-36 hónappal korábban sikeresen befejezett 

tanulókat foglalkoztató munkáltatók százalékos elégedettsége a szakmájuknak 

megfelelő munkakörben foglalkoztatott munkavállalóik felkészítésével, a munka-

végzéshez szükséges szakmai kompetenciáikkal. 

Indikátor kiszámítása: 

A képzést 12-36 hónappal korábban sikeresen befejezett munkavállalókat foglalkoz-

tató munkáltatók elégedettségének egyedi és átlagos százalékos értéke, amely meg-

mutatja, hogy mennyire elégedettek az adott képzést sikeresen befejezett, a szakmá-

juknak megfelelő munkakörben foglalkoztatott munkavállalóik felkészítésével, a 

munkavégzéshez szükséges kompetenciáikkal. 

2. Az intézményben a szakmai oktatást 12-36 hónappal korábban sikeresen befejezett 

tanulókat foglalkoztató munkáltatók százalékos elégedettsége a munkavállalóik 

általános munkavállalói kompetenciáival. 

 Indikátor kiszámítása: 

A szakmai oktatást 12-36 hónappal korábban sikeresen befejezett munkavállalókat 

foglalkoztató munkáltatók elégedettségének egyedi és átlagos százalékos értéke, amely 

megmutatja, hogy mennyire elégedettek a szakmai oktatást sikeresen befejezett 

munkavállalóik általános munkavállalói kompetenciáival. 

Megjegyzés: Mindkét indikátor értelmezhető az intézmény egészére, ágazatonként, 

szakmánként. 

Segíti az intézményt a 

szakmai programban, 

helyi tantervekben, 

tanmenetekben 

megjelenő módszerek, 

tudástartalmak, 

fejlesztendő kom-

petenciák, készségek 

felülvizsgálatában, 

módosításában az 

eredményes és hatékony 

szakmai oktatás érdeké-

ben. 

Az indikátor értékelése 

növeli az intézmény 

alkalmazkodó képességét 

a munkaerőpiac változó 

igényeihez. 

A szakképző 

intézmény által 

működtetett pálya-

követési rendszer. 

11. Vizsgaeredmé-

nyek (érettségi 

vizsga, szakmai 

vizsga, ágazati 

alapvizsga) 

A szakképző intézményben a tanulmányokat lezáró eredmények, tantárgyankénti / 

szakmánkénti / ágazatonkénti átlaga. 
Példa: 
Matematika érettségi tantárgyi átlaga: 3,5. 
Szakács szakmában végzettek érdemjegyeinek átlaga 3,8. 
Turizmus-vendéglátás ágazatban ágazati alapvizsgát tett tanulók eredményének átlaga: 

4,2. 
Megjegyzés: Egy adott tanév vizsgáinak átlageredményei nem elegendőek az intéz-

ményben folyó tevékenység értékeléséhez, ezért ajánlott az átlagok trendvizsgálata. 

Az intézmények számára 

az indikátor megmutatja, 

hogy mely 

intézménytípus / mű-

veltségi terület / ágazat / 

szakma igényel 

beavatkozást az 

eredményesség javítása 

érdekében. 

Lehetséges adatforrás 

érettségi vizsga esetén: 

kétszintű érettségi szoft-

ver. 
Lehetséges adatforrás 

szakmai vizsga esetén: 

iskolai rendszerű 

törzslapnyilvántartási fe-

lület vagy KRÉTA. 
Lehetséges adatforrás 

ágazati alapvizsga ese-

tén: KRÉTA. 
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Ssz. 
Kötelezően mérendő 

szakképzési 

indikátor 

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 
 

 

 

 

 

Mire használható az indikátor, 

mit mutat meg? Adatforrás 

12. Sikeres 

szakmai 

vizsgát tett 

tanulók 

aránya, az ösz- 

szes, adott 

vizsga-

időszakban 

vizsgázók 

számához 

viszonyítva 

összesen és 

szakmánként 

[%] 

A mutató megmutatja, hogy a vizsgára bocsátható tanulók hány százaléka tesz sikeres 

vizsgát. 
A mutató számítása: 

 
                                                                            száma 

Példa: 
A május-júniusi vizsgaidőszakban az összes vizsgázó, azaz az összes vizsgára bocsátható tanuló száma 

428 fő. A május-júniusi vizsgaidőszakban sikeresen szakmai vizsgát tett tanulók száma 402 fő. A mutató 

számítása tehát (402 fő / 428 fő)*100 = 93,93%. 
Megjegyzés: A mutató számításánál torzíthatja az eredményt a pótló/javító vizsgázók száma, 

ezért ki kell szűrni az ilyen vizsgázók adatait. 

Megmutatja az intézményi 

oktatási-képzési 

tevékenységének 

eredményességét. Az 

ágazatonkénti, 

szakmánkénti vizsgálat 

segíti az intézményt, hogy 

mely képzési területeken 

kell beavatkoznia. 

A szakmai vizsga 

törzslapnyilvántartási 

rendszere vagy KRÉTA. 

13. Intézményi elis-

merések (intéz-

mény, intézményi 

csoport szinten) 

Az indikátor értékeléséhez nem az egyéni kitüntetések, díjak, elismerések figyelem-

bevétele szükséges, hanem az intézményt, mint szervezetet érintő elismerések össze-

gyűjtése. Ezek lehetnek helyi, régiós és országos díjak, továbbá bármilyen területen (pl. 

sport, kultúra, közélet, szakma) elnyert intézményi elismerések. 
Az indikátor egy-egy tanévben megszerzett elismerések összegyűjtését, felsorolását 

teszi szükségessé. Fontos, hogy az egymást követő tanévek összeállított listáin szereplő 

elismeréseket az intézmény tanévről tanévre összehasonlítsa. 
Megjegyzés: A tanulói elismeréseket, versenyeredményeket itt nem kell figyelembe 

venni. 

Az indikátor megmutatja, 

hogy az intézményben folyó 

szakmai tevékenységnek 

milyen a külső érintettek 

általi megítélése, milyen az 

együttműködés a helyi 

gazdasággal (a duális 

partnereken és a végzetteket 

foglalkoztató 

gazdálkodókon kívül), mi-

lyen a tehetségtámogatás, a 

felzárkózás támogatása az 

intézményben. Azt is 

megmutatja, hogy a 

szakmapolitikai célok közül 

melyek megvalósításában 

nyújt kiemelkedő 

teljesítményt az intézmény, 

illetve hogy ezen eredmé-

nyeit hogyan mutatja be. 

A vizsgált tanévben a 

szakképző intézmény ál-

tal elnyert elismerések, 

kitűntetések, díjak: az in-

tézmény saját 

nyilvántartása alapján. 
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indikátor 
Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az indikátor, 

mit mutat meg? Adatforrás 

14. Szakmai bemuta-

tók, konferenciák, 

szakmai rendezvé-

nyek 

Minden olyan jellegű szakmai bemutatót, konferenciát, rendezvényt ide kell sorolni, 

amely az intézmény vagy más szervezetek szakmai tudásának az átadását támogatja, és 

amelynek a fő szervezője az intézmény. 

Ilyen lehet például: szakmai konferencia, országos vagy regionális szakmai versenyek, új 

technológiákat és piaci szereplőket bemutató szakmai nap vagy vásár. 
Példa:Az intézmény adott tanévben egy szakmában megszervezte az OSZTV döntőjét, egy 

klímatechnikai bemutató napot szervezett, és a kamarával közösen náluk szervezték meg a 

Regionális Épületgépészeti Konferenciát, továbbá a már öt éve az intézmény által szervezett saját 

szakmai versenyét is megtartotta. 

Az indikátor egy-egy tanévben megszervezett alkalmak összegyűjtését, felsorolását teszi 

szükségessé. Fontos, hogy az egymást követő tanévek összeállított listáin szereplő alkalmakat az 

intézmény tanévről tanévre összehasonlítsa. 

Megjegyzés: A kizárólag PR-tevékenységhez kapcsolódó rendezvényeket (pl. nyílt nap) nem kell 

szerepeltetnie az intézménynek az által szervezett szakmai bemutatók között. 

Az indikátor megmutatja, 

hogy az intézmény részt 

vesz-e az országos, 

regionális, helyi 

tudásmegosztást ösztönző 

együttműködésekben, 

amelyek biztosítják a 

szakmai tantárgyakat 

oktatók számára, hogy 

naprakészen követni 

tudják a szakmájukhoz 

kapcsolódó fejlődést. 

A vizsgált tanévben a 

szakképző intézmény ál-

tal - intézményen belül 

és/vagy kívül - megren-

dezett szakmai bemuta-

tók listája saját nyilván-

tartás alapján. 

15. Intézményi 

lemorzsolódási 

mutató 
[%] 

A mutató megmutatja, hogy az intézményt elhagyók/kilépettek/lemorzsolódók száma milyen 

arányú az intézménybe adott tanévben beiratkozottak számához viszonyítva. 

A mutató számítása: 

                  
ahol 

• a lemorzsolódó tanulók száma: az adott tanévben az intézményt október 1. után sikeres végzés 

nélkül elhagyók száma, amibe nem tartozik bele az a tanuló, akinél a jogviszony megszűnésének 

oka:o külföldre költözés, o másik intézménybe való átvétel; 

• az október 1-jei létszám: a szakképző intézményben adott tanév október 1-jén tanulók száma; 

• a belépett tanulók: az adott tanévben a képzésbe október 1. után, de június 16. előtt belépett 

tanulók száma. 
Példa: Adott intézményben a tanév október 1-jei létszáma 1024 fő. Október 1. után a képzésbe belépők száma 

102 fő. A képzést október 1. után elhagyók száma 151 fő. A mutató számítása tehát [151 fő / (1024 fő + 102)] 

*100=13,41%. 

Megjegyzés: Célszerű az indikátor trendvizsgálata. (A mutató számításánál a tanulói és 

felnőttképzési jogviszonyban tanulók külön vizsgálata is információtartalommal bírhat.) 

Hosszabb távon a 

tendencia megmutatja, 

hogy az intézményt a 

végzés előtt elhagyók 

terén meghozott intéz-

ményi intézkedések 

hatékonyak, 

eredményesek voltak- e. 

A szakképző 

intézményben adott 

tanítási év október 1-

jén tanulók száma: 

KRÉTA. 

Az adott tanítási évben 

az intézménybe 

október 1. után, de 

június 16. előtt 

belépett tanulók 

száma: KRÉTA. 

Az adott tanévben az 

intézményből október 

1. után kilépett 

tanulók száma: 

KRÉTA. 
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indikátor 
Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az indikátor, 

mit mutat meg? Adatforrás 

16. Elégedettségmé-

rés eredményei 
(szülő, oktató, ta-

nuló, duális kép-

zőhely, munka-

erőpiac) 

Az adott partner százalékos elégedettsége az elégedettségi kérdőívben felmerülő témákra 

vonatkozóan. 
Az indikátor kiszámítása: Az adott partner elégedettségének egyedi és átlagos százalékos értéke, 

amely megmutatja, hogy mennyire elégedett az adott témában az intézmény működésével, 

folyamataival. 
Megjegyzés: Az indikátor értelmezhető az intézmény egészére, ágazatonként, szakmánként. 

A mutató adatot szolgáltat 

az önértékeléshez. Segít 

feltárni az intézmény 

erősségeit, fejlesztendő 

területeit. Egyaránt segíti a 

stratégiai és az operatív 

tervezést. 

Adatforrás: Partneri elé-

gedettségi kérdőív ered-

ménye. 

17. Intézményi ne- 

veltségi mutatók 
(fegyelmi esetek, 

igazolatlan mu-

lasztások száma, 

dicséretek) 

[db/tanév] 

[óra/tanév] 

A mutató az adott tanévre vonatkozóan tartalmaz információt a fegyelmi esetek, dicséretek és az 

igazolatlan mulasztások számáról. 
A mutatót az intézmény házirendjében szabályozott fegyelmezési intézkedések formáira 

vonatkozóan kell számolni (pl. szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, 

igazgatói intés, ...). 
Példa: 
Fegyelmi esetek száma: 186 db/tanév (A mutató megadható típusonként is: igazgatói 

figyelmeztetés 21 db/tanév, igazgatói megrovás 2 db/tanév stb.) 
Dicséretek száma: 253 db/ tanév Igazolatlan mulasztások: 10214 óra/tanév 
Megjegyzés: A mutató olyan bontásban számítandó, amelynek felhasználása segítséget jelent a 

pedagógiai munka fejlesztése során (osztályonként, szakmánként, jogviszonyonként). 

Trendvizsgálat alkalmazása itt is ajánlott. 

Megállapítható-e azon 

intézményi gyakorlat, amely 

során az intézmény 

vizsgálja a neveltségi 

mutatók alakulását és az 

eredményeket felhasználja 

pedagógiai munkája során? 
A neveltségi mutatók 

segítenek a pedagógiai 

tevékenység során 

alkalmazott módszerek 

hatékonyságának 

vizsgálatában, az eltérő 

tanulócsoportokhoz igazodó 

leghatékonyabb módszer 

megtalálásában. 

Adatforrás lehet a 

KRÉTA vagy az intézmény 

saját nyilvántartása. 

18. Hátrányos hely-

zetű (HH) 

tanulók aránya a 

teljes tanulói 

létszámhoz 

viszonyítva [%] 

A mutató számítása: 

 
Példa: 
Adott tanévben a jogviszonnyal rendelkező tanulók létszáma (tanulói összlétszám) 1024 fő. A 

hátrányos helyzetű tanulók száma ugyanebben a tanévben 77 fő. 
A mutató számítása tehát (77 fő / 1024 fő) * 100 = 7,52%. 

A hátrányos helyzetű 

csoportok számára elérhetők 

az intézmény által kínált 

képzések. 
Az intézmény működési 

környezetét, helyzetét is 

megmutatja a mutató. 

Jogviszonnyal rendelkező 

tanulók (tanulói és 

felnőttképzési) október 1-

jei létszáma: KRÉTA. 

Hátrányos helyzetű tanulók 

száma október 1-jén: 

KRÉTA. 
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Ssz. 
Kötelezően mérendő 

szakképzési 

indikátor 
Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az indikátor, 

mit mutat meg? Adatforrás 

19. 

Sajátos nevelési 

igényű (SNI) ta-

nulók aránya a tel-

jes tanulói lét-

számhoz viszonyítva 

[%] 

A mutató számítása: 

 
Példa: Adott tanévben a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók létszáma (tanulói 

összlétszám) 938 fő. A sajátos nevelési igényű tanulók száma ugyanebben a tanévben 

102 fő. 
A mutató számítása tehát (102 fő / 938 fő) * 100 = 10,87%. 

A sajátos nevelési igényű 

csoportok számára elérhetők 

az intézmény által kínált 

képzések. 

Tanulói jogviszonnyal 

rendelkező tanulók 

október 1-jei létszáma: 
KRÉTA. 
Sajátos nevelési igényű 

tanulók száma október 1 

- jén: KRÉTA. 

20. Dobbantó prog-

ramban tanulók 

aránya a teljes ta-

nulói létszámhoz 

viszonyítva [%] 

A mutató számítása: 

 
Példa: 
Adott tanévben a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók létszáma (tanulói össz- 

létszám) 562 fő. A Dobbantó programban tanulók száma ugyanebben a tanévben 32 fő. 
A mutató számítása tehát (32 fő / 562 fő) * 100 = 5,69%. 

A mutató megmutatja, hogy 

az intézmény (amennyiben a 

jogszabály számára lehetővé 

teszi) milyen mértékben 

járul hozzá a magatartási és 

tanulási zavarokkal küzdő, 

az iskolai rendszerű 

oktatásban lemaradó, vagy a 

rendszerből már kisodródott 

15-25 éves fiataloknak a 

szakiskolai képzés bázisán 

az oktatás vagy a munka 

világába történő 

visszavezetéséhez, a sikeres 

egyéni életút megtalá-

lásához eljuttató lehetőség 

biztosításához. 

A szakképző intézmény-

ben adott tanév október 

1-jén jogviszonnyal ren-

delkező tanulók száma: 

KRÉTA. 
Az adott tanévben Dob-

bantó programban tanu-

lók száma október 1 -

jén: KRÉTA. 

21. Műhelyiskolában 

részszakmát szer-

zők aránya a kép-

zésben résztvevők 

összlétszámához 

viszonyítva 

A mutató számítása: 

 
Példa: Adott tanévben a műhelyiskolában tanulók összlétszáma 11 fő. A műhelyiskolai 

képzést részszakma szerzésével befejezők száma 7 fő. 
A mutató számítása tehát (7 fő / 11 fő) * 100 = 63,6%. 

A mutató megmutatja, hogy 

az intézmény a műhelyisko-

lában tanulók mekkora ará-

nyát tudja részszakma meg-

szerzéséhez hozzásegíteni. 

A szakképző intézmény-

ben adott tanévben mű-

helyiskolában tanulók 

száma: KRÉTA. 
Az adott tanévben mű-

helyiskolában tanulók 

közül résszakmát szer-

zők száma: KRÉTA. 
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Ssz. 
Kötelezően mérendő 

szakképzési 

indikátor 
Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az indi-

kátor, mit mutat meg? Adatforrás 

22. Szakmai 

tovább-

képzésen részt-

vevő oktatók 

aránya [%] és a 

továbbképzésbe 

fektetett összeg 

[Ft/fő] 

1. A mutató számítása: 

 
ahol 

• szakmai továbbképzésen résztvevő oktatók száma: az október 1-jén a szakmai továbbképzésen 

résztvevő, teljes munkaidőben és részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók száma (a vizsgálatnál az elmúlt 

év október 1. óta továbbképzésen részt vettek számát kell figyelembe venni), 

• oktatók összlétszáma: az október 1-jén teljes munkaidőben és részmunkaidőben foglalkoztatott 

oktatók száma. 

Példa: Adott tanévben október 1-jei adatok alapján a teljes és a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 

107 fő, a továbbképzésen résztvevő oktatók száma az október 1-jei adat alapján 19 fő. 

A mutató számítása tehát (19 fő / 107 fő) * 100 = 17,8%. 

2. A mutató számítása: 

 
Példa (előző folytatása): Továbbképzésre fordított összeg az intézményben október 1. és október 1. között 1 

825 000 Ft volt. 

A szakmai képzésre fordított, egy főre jutó költség számítása tehát 1 825 000 Ft/19 fő = 96 053 Ft/fő. 

A mutató azt 

mutatja, hogy az 

intézmény eleget 

tesz-e azon 

szakmapolitikai 

céloknak, hogy a 

szakképzés érzé-

kenyebben reagáljon 

a munkaerőpiaci 

igényekre, hogy az 

oktatók folyamato-

san kövessék a 

szakmájukban 

mutatkozó fejlődést 

és megfeleljenek a 

szakmai és 

módszertani 

elvárásoknak. 

Oktatók 

összlétszáma 

október 1-jén: 

KRÉTA. 

Szakmai 

továbbképzésen 

résztvevő oktatók 

száma október 1-

jén: KRÉTA. 

Szakmai 

továbbképzésen 

résztvevő oktatók 

száma: KRÉTA. 

Továbbképzésre 

fordított összeg: 

SAP. 

23. 

Szakértői, 

szakta-

nácsadói, 

vizsgáztatói 

tevékenységet 

folytató okta-

tók aránya a 

teljes oktatói 

testület lét-

számához 

viszonyítva 

A mutató számítása: 

 
ahol 

• szakértői, szaktanácsadói, vizsgaelnöki tevékenységet folytatók száma: az október 1-jén a szakértői, 

szaktanácsadói, vizsgáztatói tevékenységben résztvevő, teljes munkaidőben foglalkozatott oktatók és a 

részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók száma (minden oktatót egy főnek számítva, függetlenül attól, hogy 

milyen mértékű a részmunkaidő), 

• oktatók összlétszáma: az október 1-jén teljes munkaidőben foglalkozatott oktatók és a részmunkaidőben 

foglalkoztatott oktatók száma. 
Példa folytatása: Adott tanévben október 1-jei adatok alapján az oktatók teljes létszáma 106 fő, a szakértői, szaktanácsadói, 

vizsgáztatási tevékenységet folytató oktatók száma az október 1-jei adat alapján 8 fő. 

A mutató számítása tehát (8 fő / 106 fő) * 100 = 7,5%. 

 Oktatók összlétszáma 

október 1-jén: 

KRÉTA. 

Szakértői, 

szaktanácsadói, 

vizsgáztatói tevé-

kenységet folytató 

oktatók száma 

október 1-jén: 
KRÉTA vagy az 

intézmény saját 

nyilvántartása. 
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Ssz. 
Kötelezően mérendő 

szakképzési 

indikátor 
Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az indikátor, 

mit mutat meg? Adatforrás 

24. A szakképző 

intézmény 

nyertes 

pályázataina

k száma és az 

elnyert 

összegek 

Az indikátor az egy-egy tanévben megnyert pályázatok összegyűjtését, 

felsorolását teszi szükségessé. Fontos, hogy az egymást követő tanévek 

összeállított listáit az intézmény tanévről tanévre összehasonlítsa. 

Az indikátor 

megmutatja, hogy az 

intézmény milyen aktív 

pályázati 

tevékenységet folytat, 

milyen módon illesz-

kednek a pályázati 

célok az intézmény 

célrendszeréhez, a 

fenntartó által 

biztosított forrásokon 

kívül milyen forrásokat 

tud még bevonni a gaz-

dálkodásába. 

Az intézmény 

nyilvántartása. 
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2. sz. melléklet: Az intézményi önértékelés során alkalmazandó partneri mérőeszközök 

 

Oktatói, pedagógiai munkát segítők kérdőíve 
Kedves Kolléga! 

Jelen kérdőív kitöltése kapcsán számítunk megfontolt véleményére, mely segít abban, hogy az intézmény munkájáról 

valós képet kaphassunk és ezáltal hatékonyabb működést tudjunk kialakítani, megvalósítani. 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. Válassza ki a 

véleményét tükröző értéket 0 és 4 között, ahol: 
 4 = teljesen igaz   

 3 = általában igaz   

 2 = többnyire nem igaz  

 1 = egyáltalán nem igaz   

 0 = nincs információm  (ennek a megjelölését az átlagba nem számítjuk bele) 
 

Kérem válassza ki munkakörét: oktató  - pedagógiai munkát segítő 
 

1. Az intézmény megalapozottan és egyértelműen meghatározta a céljait, célkitűzéseit, és biztosítja ezek 

mérhetőségét. 

2. A képzések és a képzési programok összhangban vannak a stratégiai célokkal. 

3. Egyértelműen meghatározták az intézmény minőségpolitikai céljait, ehhez kapcsolódóan a 

minőségirányítás szervezeti kereteit és a munkatársak minőségirányítással kapcsolatos feladatait, 

felelősségét. 

4. Az intézmény biztosítja a munkatársak, különösképpen az oktatói testület tagjai részvételét az 

intézményi célok és tervek kialakításában. 

5. Az intézmény azonosítja a releváns külső és belső partnereit, az intézményi célok elérése érdekében 

együttműködési rendszert alakít ki az azonosított partnerekkel, és ennek a tervezése megjelenik az 

intézményi dokumentumokban. 

6. Az intézmény rendelkezik adatvédelmi szabályzattal, és megfelelő intézkedéseket határoz meg a 

biztonságos adatkezelés, adattárolás és adattovábbítás biztosítására. 

7. Az intézmény a jogszabályban előírt adatok kezelése mellett biztosítja a minőségirányítási 

tevékenységekből származó adatok kezelését, védelmét. 

8. Az intézmény megvalósítja az emberi és anyagi erőforrások elosztását, meghatározza az erőforrás-

elosztás alapelveit, és azok segítik az intézményi célok megvalósulását. 

9. Az intézmény kialakítja és működteti az oktatók közötti együttműködés kereteit, és az intézményi célok 

elérése érdekében megvalósul az oktatók közötti szakmai együttműködés, amelyet az intézmény támogat 

és ösztönöz. 

10. Az intézmény kialakítja és működteti az oktatók továbbképzési rendszerét, az intézmény mindenkori 

céljaival összhangban felméri, értékeli az oktatók szakmai tudását és képességeit, és támogatja az 

oktatók képzettségének növelését, egyéni kompetenciafejlesztését. 

11. Az intézmény továbbképzési programot és éves beiskolázási tervet készít, amelyben figyelembe veszi 

az oktatók szakmai felkészültségének és szakmai munkájának értékeléséből adódó egyéni fejlesztési 

célokat. 

12. Az intézményben a továbbképzéseken szerzett tudás, tapasztalatok továbbadása megtörténik. 

13. Az intézményben alkalmazzák azokat a módszereket, munkaformákat, amelyek hozzájárulnak az elvárt 

tanulási eredmények eléréséhez. 

14. Az intézmény biztosítja a tanulók számára az egyéni haladás lehetőségeit. 

15. A szakmai program készítésébe, módosításába bevonják a duális képzőhelyeket, és a szakmai 

programban megjelennek a gazdaság helyi igényei. 

16. Az intézmény a duális képzőhelyek bevonásával egyértelműen meghatározza a tanulók értékelésének a 

módszereit, az értékelés eljárásrendjét, és az elvárásokat megismertetik a tanulókkal. 

17. Az intézményben alkalmazzák a szakmai programban meghatározott és leírt értékelési módszereket, 

eljárásokat. 

18. Az intézmény rendelkezik digitális oktatási stratégiával, illetve biztosítja a digitális oktatás 

feltételrendszerét a digitális tartalom, az oktatói tudás és az infrastruktúra területén. 

19. A duális képzőhelyeket bevonják a termelésben és a szolgáltatásban alkalmazott korszerű digitális 

eszközök, szoftverek megismertetésébe. 

20. Az oktatókat ösztönzik a digitális tananyagok fejlesztésére, a digitális tartalmak, módszerek és eszközök 
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használatára. 

21. Az önértékelés fontos szerepet tölt be az intézmény minőségirányítási és minőségfejlesztési 

rendszerében. 

22. Az oktatók értékelési rendszerének szabályozása, működtetése és eredményei támogatják az intézményi 

célok elérését. 

23. Az intézmény partneri méréseket alkalmaz a környezeti fenntarthatóságának az értékelése során, és az 

értékelés eredménye koherens az intézményi célokkal. 

24. Elemzik, értékelik és felhasználják az önértékelés és a külső értékelés során megállapított erősségeket 

és fejlesztendő területeket, a fejlesztések értékelésének eredményeit a célok elérése érdekében, a 

szakmai-pedagógiai munka és az intézményi működés folyamatos fejlesztésére. 

25. Bevonják a partnereket a fejlesztendő területek, a fejlesztési célok kijelölésébe, valamint a cselekvési 

tervek elkészítésébe és végrehajtásába. 

26. Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit felhasználja a szakmai-pedagógiai munka 

fejlesztése érdekében. 

27. Az intézmény működése során törekszik a fenntarthatóság elvének érvényesítésére. 

28. A fenntartható, környezettudatos gondolkodás a képzési tartalmakban, tanulói programokban előtérbe 

került. 

29. Az iskola biztosítja a digitális hozzáférést az oktatók és a tanulók részére, korszerű digitális módszereket 

alkalmaznak az iskolai és az otthoni tanulásban. 

30. Az intézmény ösztönzi az oktatókat az oktatást segítő digitális tartalmak létrehozására, virtuális tanulási 

környezet alkalmazására. 

 
 

Kérem, hogy intézményünkkel kapcsolatban fogalmazza meg esetleges igényeit, észrevételeit, melyekkel 

kapcsolatban úgy érzi, hogy nem volt módja véleményének kifejtésére! Válaszát köszönjük! 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Tanulói kérdőív 
 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. Válassza ki a 

véleményét tükröző értéket 0 és 4 között, ahol: 
 4 = teljesen igaz   

 3 = általában igaz   

 2 = többnyire nem igaz  

 1 = egyáltalán nem igaz   

 0 = nincs információm (ennek a megjelölését az átlagba nem számítjuk bele) 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az iskola munkájáról valós képet kaphassunk. 
 

1. Az iskola rendszeresen tájékoztat (például a diákönkormányzaton, osztályfőnökön keresztül) a tanév  

 feladatairól és ezek megvalósulásáról. 

2. Olyan szakmák közül lehet választani, amelyekkel a végzést követően könnyen el lehet helyezkedni. 

3. Az iskola figyelembe veszi a tanulók véleményét, javaslatait (pl. működtet diákönkormányzatot, 

ötletláda áll rendelkezésre, stb.). 

4. A tanulók igényeiknek megfelelően részt vehetnek fejlesztő órákon, foglalkozásokon. 

5. A tanulók igényeiknek megfelelően részt vehetnek védőnő által tartott foglalkozásokon. 

6. A tanulók igényeiknek megfelelően részt vehetnek pszichológus által tartott foglalkozásokon. 

7. A tanulók igényeiknek megfelelően részt vehetnek gyógypedagógus által tartott foglalkozásokon. 

8. A tanulók igényeiknek megfelelően részt vehetnek egyéb előadók által tartott foglalkozásokon. 

9. Az iskola eredményesen segíti a tanulmányaikban lemaradó tanulókat. 

10. Az iskola lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 

11. Az iskola lehetőséget biztosít a tanórán kívüli tevékenységekre (szakkör, szabadidős tevékenységek). 

12. A tanórán kívüli tevékenységek között (szakkör, szabadidős tevékenységek) van-e olyan lehetőség, ami 

elnyerte a tetszését? 

13. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a vizsgákra (ágazati alapvizsgára, érettségi vizsgára, szakmai vizsgára) 

történő felkészítésre. 

14. Az iskolában alkalmazzák a projektoktatást. 

15. Az iskolában változatos módszereket alkalmaznak, mint pl. csoportmunka, számítógéppel végzendő 

feladatok, szemléltetés, magyarázat stb. 

16. Az iskola az elsajátítandó szakmai tartalmak kialakítása során figyelembe veszi azoknak a 

vállalkozásoknak a véleményét, ahol a tanulók munkaszerződéssel tanulnak. 

17. Az iskola egyértelműen meghatározza a tanulók értékelésének a módszereit, az értékelés eljárásrendjét. 

18. Az iskola ismerteti-e a tanulók értékelésének a módszereit, az értékelés eljárásrendjét. 

 amelyeket megismertetnek a tanulókkal. 

19. Az oktatók azonos elvek mentén kialakított értékelési módszereket, eljárásokat alkalmaznak. 

20. Az iskola nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a tanulók digitális felkészültsége megfelelő legyen. 

21. Az iskola biztosítja a digitális oktatás feltételrendszerét az eszközpark területén.  

22. Az iskola biztosítja a digitális oktatás feltételrendszerét a digitális tartalom területén.  

23. Az iskola biztosítja a digitális oktatás feltételrendszerét az oktatói tudás területén.  

24. A vállalkozások (kiemelten azok, ahol a tanulók munkaszerződéssel tanulnak) az iskolában vagy a 

vállalkozásnál bemutatják a legmodernebb eszközöket, technológiákat, digitális eszközöket, 

szoftvereket. 

25. Az oktatók a szakmai órákon nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti fenntarthatóságra, és erre ösztönzik 

a tanulókat is, illetve nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a tanulók tudása fejlődjön a fenntarthatóság 

terén. 

26. Az iskola az energiatakarékosságot és a környezettudatosságot érvényesíti minden területen (pl. 

hulladékminimalizálás, szelektív hulladékgyűjtés, modern világítás, zöld növények, szellőzés, 

energiatakarékosság, az anyagok újrahasznosítható papírra való nyomtatása, stb.). 

27. Az iskola hatékony pályaorientációs és pályaválasztási tevékenységet folytat. 

 

Amennyiben kollégista vagy a következő kérdésekre is várjuk válaszaidat! 

 

28. A kollégiumra a diákok kulturált viselkedése jellemző: ezt tükrözi beszédük, viselkedésük 

tanáraikkal, más felnőttekkel és a társaikkal.  
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29. A másnapi készülésem tantárgyi ellenőrzése rendszeres, tervezett és összehangolt.  

30. Tevékenységemet és viselkedésemet a kollégiumban objektívan és reálisan értékelik.  

31. Tisztában vagyok a követelményekkel.  

32. Az intézményben biztosított a nyugodt tanulásom.  

33. Az intézményben biztosított a zavartalan pihenésem.  

34. Az intézményben biztosított az egészséges étkezésem.  
 

Kérem, hogy intézményünkkel (iskola és kollégium) kapcsolatban fogalmazza meg esetleges igényeit, 

észrevételeit, melyekkel kapcsolatban úgy érzi, hogy nem volt módja véleményének kifejtésére! Válaszát 

köszönjük! 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Szülői kérdőív 
 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. Válassza ki a 

véleményét tükröző értéket 0 és 4 között, ahol: 
 4 = teljesen igaz   

 3 = általában igaz   

 2 = többnyire nem igaz  

 1 = egyáltalán nem igaz   

 0 = nincs információm (ennek a megjelölését az átlagba nem számítjuk bele) 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az iskola munkájáról valós képet kaphassunk. 
 

1. Az iskola rendszeresen tájékoztat az osztályfőnökön, Képzési Tanácson keresztül a tanév  

 feladatairól, és ezek megvalósulásáról. 

2. Olyan képzéseket indít az iskola, amelyekkel a végzést követően könnyen el lehet helyezkedni a 

térségben. 

3. Az iskola megfelelő tájékoztatást ad a duális (munkahelyi) képzésről, a tanulók képzési 

lehetőségeiről. 

4. Az iskola eredményesen segíti a tanulmányaikban lemaradó tanulókat. 

5. Az iskola lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 

6. Az iskola lehetőséget biztosít a tanórán kívüli tevékenységekre (szakkör, szabadidős tevé-

kenységek). 

7. Az iskolában kiemelt oktatási cél a tanulók digitális tudásának fejlesztése. 

8. Az iskola hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. 

9. Az iskola hangsúlyt fektet a tanulók egészségtudatos nevelésére. 

10. Az iskola az energiatakarékosságot érvényesíti minden területen (pl. modern világítás, szellőzés, 

energiatakarékosság, stb.). 

11. Az iskola a környezettudatosságot érvényesíti minden területen (pl. hulladékminimalizálás, 

szelektív hulladékgyűjtés, zöld növények, az anyagok újrahasznosítható papírra való nyomtatása 

stb.). 

12. A tanulók igényeiknek megfelelően részt vehetnek fejlesztő órákon, foglalkozásokon. 

13. A tanulók igényeiknek megfelelően részt vehetnek védőnő által tartott foglalkozásokon. 

14. A tanulók igényeiknek megfelelően részt vehetnek pszichológus által tartott foglalkozásokon. 

15. A tanulók igényeiknek megfelelően részt vehetnek gyógypedagógus által tartott foglalkozásokon. 

16. A tanulók igényeiknek megfelelően részt vehetnek egyéb előadók által tartott foglalkozásokon. 

17. Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők számára, 

hogy hozzájussanak az iskolával, duális képzőhellyel és a gyermekükkel kapcsolatos 

információkhoz. 

18. Az oktatók egyértelműen meghatározzák a tanulók értékelésének a módszereit, az értékelés 

eljárásrendjét, amelyet megismertetnek a tanulókkal. 

19. Az oktatók azonos elvek mentén kialakított értékelési módszereket, eljárásokat alkalmaznak. 

20. A tanulók munkájának ellenőrzése rendszeres. 

21. A szülő rendszeresen visszajelzést kap gyermeke előrehaladásáról. 

22. Az iskola hatékony pályaorientációs, pályaválasztási tevékenységet folytat. 

 

Kérem, hogy intézményünkkel kapcsolatban fogalmazza meg esetleges igényeit, észrevételeit, melyekkel 

kapcsolatban úgy érzi, hogy nem volt módja véleményének kifejtésére! Válaszát köszönjük! 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Nemzeti Agrárgazdasági Kamara interjú kérdései  
 

 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az intézmény munkájáról valós képet kaphassunk. 

 

 

1. Az intézmény figyelmet fordít arra, hogy megismerje a változó helyi munkaerő-piaci és egyéni 

képzési igényeket. 

 

 

2. Az intézmény képzési szerkezete megfelel a munkaerő-piaci igényeknek, és összhangban van az  

 intézmény stratégiai céljaival. 

 

 

3. Az intézmény minőségirányítási rendszert működtet. 

 

 

4. Az intézmény együttműködik a képzőhelyekkel, megteremti annak szervezeti kereteit, a partneri 

együttműködések területén gyakorlati megoldásokat alkalmaz. 

 

 

5. Megvalósul a Kamarával történő szakmai együttműködés, az intézmény támogatja, ösztönzi ezt. 

 

 

6. Megvalósul az egyéb más szakmai szervezetekkel történő szakmai együttműködés, az intézmény 

támogatja, ösztönzi ezt. 

 

 

7. Az intézmény biztosítja a korszerű szakmai tudás megszerzését. 

 

 

Kérem, hogy intézményünkkel kapcsolatban fogalmazza meg esetleges igényeit, észrevételeit, melyekkel 

kapcsolatban úgy érzi, hogy nem volt módja véleményének kifejtésére! Válaszát köszönjük! 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Duális partnerek, cégek, gyakorlati képzésben résztvevő cégek, munkaerőt igénylő cégek interjú 

kérdései  
 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az intézmény és az intézményvezető munkájáról valós képet kaphassunk. 
 

Ön milyen partnere az intézménynek?  

- duális partner 
- cégek 

- gyakorlati képzésben résztvevő cég 

- munkaerőt igénylő cég 

 

Melyik szakképzési ágazatban kapcsolódik a szakképző intézmény képzési tevékenységéhez? Kérjük, adja 

meg a megfelelő ágazato(ka)t! ………………………………………………………………………… 

 

1. Az intézmény képzési szerkezete megfelel a munkaerő-piaci igényeknek, és összhangban van az  

 intézmény stratégiai céljaival. 

 

 

2. Az intézmény figyelmet fordít arra, hogy megismerje a változó helyi munkaerő-piaci és egyéni 

képzési igényeket. 

 

 

3. Az intézmény minőségirányítási rendszert működtet. 

 

 

4. Az intézmény együttműködik a duális képzőhelyekkel, megteremti annak szervezeti kereteit, a 

partneri együttműködések területén gyakorlati megoldásokat alkalmaz. 

 

 

5. Megvalósul a (duális képzőhelyi és intézményi) oktatók közötti szakmai együttműködés, az 

intézmény támogatja, ösztönzi ezt. 

 

 

6. Az intézmény továbbképzési programja a biztosítja a oktatói számára a korszerű szakmai tudás 

megszerzését. 

 

 

7. Az intézmény együttműködik a duális képzőhellyel a tanulói értékelési rendszer kialakításában és 

a tanulók közös értékelésében. 

 

 

8. Az intézmény biztosítja a tanulók számára a megfelelő digitális felkészülést. 

 

 

9. A duális képzőhelyeket bevonják a termelésben és a szolgáltatásban alkalmazott korszerű digitális 

eszközök, szoftverek megismertetésébe. 

 

 

10. A tanulók megfelelő tudással rendelkeznek a fenntarthatóság területén. 

 
Kérem, hogy intézményünkkel kapcsolatban fogalmazza meg esetleges igényeit, észrevételeit, melyekkel 

kapcsolatban úgy érzi, hogy nem volt módja véleményének kifejtésére! Válaszát köszönjük! 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. sz. melléklet: Az oktatók értékelésének eszközei 
 

3/1. sz. melléklet: Az oktatói értékelés szempontsora 

 
Az oktatói értékelési rendszer szempontrendszere 

 

 Értékelési 

terület 
Értékelési szempont Magyarázat Szempontok adatforrásai 

Érték 

1-6-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Képzettség - 

szakképzettség 

Szakirányú végzettség A tanított szakmának, tantárgynak megfelelő szakirányú 

végzettség 
 

 

oklevelek, bizonyítványok, 

tanúsítványok 

 

 

6 Pedagógiai végzettség Tanári, szakoktatói végzettség 

Szakirányú továbbképzés Szakmai és pedagógiai továbbképzések 

Nyelvismeret Igazolt nyelvismeret 

Megállapítás: 

6: az "5" túl további szakirányú diploma, szakvizsga, továbbképzések (akkreditát vagy 

vállalati környezetben töltött vagy egyéb jogszabályban nevesített), szakképzésben 

hasznosítható nyelvismeret (az intézmény számára hasznos további kompetenciák); 

5: szakirányú + pedagógiai végzettség (diploma, szakvizsga); 

4: jogszabályban előírt szakirányú végzettség, pedagógiai végzettség nélkül; 3: szakirányú 

szakmai végzettség + felsőfokú végzettség; 

2: középfokú szakirányú végzettség (érettségi) + mestervizsga; 

1: középfokú szakirányú végzettség 

  

 

2. 

 

Szakmai 

tapasztalat 

Pedagógusként eltöltött idő Szakmai gyakorlati (oktatói) tapasztalat  

szakmai   önéletrajz     (KIRA 

adatok) 

 

6 Releváns munkaerő-piaci tapasztalat Szakirányú munkaerő-piaci tapasztalata 

Nemzetközi szakirányú tapasztalat 
Sakirányú gyakorlati vagy munkaerő-piaci tapasztalat 

külföldön 

 

 

 

3. 

 

 

 

Munkaerőpiaci 

érték 

 

Szervezeten   belüli       hatása   az 

intézményi eredményességre 

Az intézményen belül az intézmény eredményességére 

gyakorolt közvetlen hatása (pl: szakmai - érettségi 

vizsgatárgy sikeres oktatója, hátrányos helyzetűek 

sikeres támogatása, eredményes tehetséggondozás, stb.) 

 

 

az intézményi jövőkép és 

stratégia alapján meghatározott 

munkaköri értékek 

 

 

 

6 

 

Stratégiai szakterület 

Keresett, magas munkaerőpiaci értékű szakma 

képviselője (pl. nehezen betöthető munkakör 

(mérnöktanár), minimális létszámú felsőfokú végzett 

(matematika, természettudományos tantárgy), stb. ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai eredményesség 

Szakmai területén  mérhetően, bizonyíthatóan 

eredményes oktató. A tanulói teljesítményben mérhető a 

pedagógiai tevékenység hozzáadott értéke. 

tanulói eredmények (KRÉTA 

adatok), központi  mérések, 

vizsgaeredmények, 

versenyeredmények, 

munkatervek és beszámolók 
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4. 

 

 

Szakmai 

felkészültség 

 

Szakirányában biztos, megalapozott 

korszerű szakmai tudással 

rendelkezik. 

Biztos szakmai tudás jellemzi, képes és kíván is 

megújulni, tudása korszerű és naprakész. Szakmai-

pedagógiai céljai elérése érdekében képzi önmagát. 

tanmenetek, (óratervek), 

egyéni fejlesztési tervek, 

óralátogatás, munkaerőpiaci, 

duális partneri visszajelzés 

 

 

6 

 

A korszerű ismereteket beépíti a 

tanulás-tanítás folyamatába. 

Figyelemmel kíséri és beépíti a tanulási-tanítási 

folymatba a szakmai területének változó tartalmát, az új 

ismeretek, a duális partnerek elvárásait, az általuk 

alkalmazott eszközöket, technológiát, modern 

módszertant alkalmaz. 

tanmenetek, (óratervek), 

egyéni fejlesztési tervek, 

óralátogatás, munkaerőpiaci, 

duális partneri visszajelzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

A szakképzés 

releváns 

korszerű 

módszertan 

alkalmazása 

 

Gyakorlatorientált, 

tevékenységközpontú, tanulási 

eredmény alapú módszereket 

alkalmaz. 

Tanulási-tanítási tevékenysége során alkalmazza az 

olyan korszerű módszereket, mint a kooperatív 

módszertan, a digitális tanulás, az önálló tanulás, a 

projektmódszer. Fejleszti a "soft skill" -eket: 

problémamegoldás, kretatívitás, együttműködés, stb. A 

tanulási eredmény eléréshez tudatosan választtja meg az 

eredményes módszereket. 

 

óralátogatás, (óratervek), 

egyéni fejlesztési tervek, 

tanmenetek 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Digitális eszközök, módszerek 

alkalmazása 

Tanulási-tanítási folymatban rendszeresen alkalmazza a 

digitális eszközöket, azokat tudatosan a pedagógiai 

folyamat céljainak megfelelően, rutinszerűen 

alkalmazza. 

óralátogatás, (óratervek), 

egyéni fejlesztési tervek, 

tanmenetek 

A tanulók, tanulócsoportok egyéni 

szükségletéhez illeszkedő 

módszereket és munkaformákat 

alkalmaz (pl. differenciált oktatás). 

A módszereket a tanulók és a tanuló csoportok 

igényeinek, előzetes tudásának megfelelően választja 

ki, differenciált oktatást alkalmaz. 

óralátogatás, (óratervek), 

egyéni fejlesztési tervek, 

tanmenetek 

A szakképzési tartalomhoz 

megfelelő munkaformákat alkalmaz. 

A pedagógiai folyamathoz választja a munkaformákat. 

A szakképzés elvárásainak megfelelően alkalmazza a 

frontális, csoportos és egyéni 

munkaformákat. 

óralátogatás, (óratervek), 

egyéni   fejlesztési   tervek, 

tanmenetek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részt    vesz    az     intézmény belső 

tananyagfejlesztési 

tevékenységében. 

Tananyagot készít tananyagot,  amely  tükrözi a 

szakmai korszerűséget (tartalom, módszer, 

digitalizáció). 

munkatervek és beszámolók, 

digitális tanyagok, 

óralátogatás, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részt vesz az intézményi 

dokumentumok elkészítésében, a 

saját dokumentumaiban nyomon 

követhető az összhang az intézményi 

célokkal. 

Az intézményi tervek elkészítésében részt vesz; 

pedagógiai tervei összhangban vannak a szakképzés 

ágazati és intézményi céljaival. 

munkatervek, tanmenetek, 

(óratervek), egyéni fejlesztési 

tervek, óralátogatás 

Tervezésében figyelembe veszi a 

tanulói igényeket és adottságokat, 

beépíti a digitális oktatás 

Pedagógiai tervei tanuló és csoport fókuszúak, 

differenciáltan tervezi meg a pedagógiai folyamatokat; 

terveiben a korszerű (a generációra jellemző) digitális 

tanmenetek, (óratervek), 

egyéni fejlesztési tervek, 

óralátogatás, tanulói vélemény 
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6. Pedagógiai 

tervezés 

módszereit 

és eszközeit. 

oktatás hangsúlyosan jelen van. 6 

Tervező tevékenységében szerepet 

kap a tanulók motiválása, 

motivációjuk fejlesztése, épít a 

tanulók aktív 

részvételére. 

Tudatosan tervezi meg a tanulók motivációjának 

fejlesztését, a feladatok kijelölésével, változatos, 

figyelmet igénylő munkaszervezéssel. Tervezett 

módszerei, munkaformái a tanulói aktvitást, a 

gyakorlatorientált képzést támogatják. 

tanmenetek, (óratervek), 

egyéni fejlesztési tervek, 

óralátogatás, tanulói vélemény 

Tervezésében épít a tanulók előzetes 

tudására, valamint a duális 

képzőhelyen szerzett ismeretekre, 

tapasztalatokra. 

Terveiben figyelembe veszi a tanuló szakmáját, épít az 

ezzel kapcsolatos előzetes tudásukra és a duális 

képzőhelyen megszerzett tudásukra és tapasztalataikra. 

tanmenetek, (óratervek), 

egyéni fejlesztési tervek, 

óralátogatás, tanulói, duális 

partneri vélemény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai 

értékelés 

A pedagógiai folyamathoz 

illeszkedve diagnosztikus, fejlesztő 

és összegző értékelést alkalmaz. A 

visszajelzései rendszeresek, 

egyértelműek, tárgyilagosak, 

fejlesztő hatásúak. 

 

Ismeri és pedagógiailag tudatosan alkalmazza az 

értékelési módszereket. 

 

óralátogatás, tanulói vélemény, 

tanulói eredmények (KRÉTA 

napló) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

A pedagógiai célokhoz, a szakmai 

programhoz és a képzési és kimeneti 

követelményekhez (KKK) 

illeszkedő értékelést alkalmaz. 

 

Értékelési rendszere koherens, a követelmények alapján 

meghatározott. 

óralátogatás, tanulói vélemény 

(szakmai program és 

értékelési gyakorlat 

összevetése ) 

 

Az oktatási folyamat elején 

ismerteti az elvárásokat a szülőkkel, 

tanulókkal. 

 

A tanulók és a szülők számára ismert az értékelési 

szempontrendszer. 

óralátogatás, tanulói vélemény 

(szakmai program és 

értékelési gyakorlat 

összevetése ), szülői vélemény 

 
A duális képzőhely értékelési 

gyakorlatával összhangban alakítja 

értékelési gyakorlatát. 

 

Értékelési rendszerét összehangolja a duális képzőhely 

értékelési rendszerével. 

duális partneri vélemény, 

tanulói vélemény, tanulói 

eredmények (KRÉTA napló), 

vizsgaeredmények, 

Ellenőrzéseinek méréseinek, 

értékeléseinek eredményeit 

rendszeresen szakszerűen elemzi, 

felhasználja a tanulók fejlesztési 

céljainak és feladatainak 

kijelölésében. 

 

Az értékelés eredményeinek elemzésével visszacsatol a 

pedagógiai folyamatra (tartalom, módszer, 

munkaforma), annak fejlesztéséhez használja fel. 

 

tanulói eredmények (KRÉTA 

napló), vizsgaeredmények, 

központi mérések, óralátogatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködik az egy osztályban 

tanító oktatókkal, a tantárgyköziség 

megvalósításában és a tanulók 

személyiségfejlesztése érdekében. 

Kiemelten fontos a szakmai oktatók, illetve a 

közismereti és a szakmai oktatók együttműködése. 
munkatervek és beszámolók 
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8. 

 

Együttműködés 

más oktatókkal, 

a szülőkkel és a 

gyakorlati 

oktatási 

partnerekkel 

Részt vesz tudásmegosztásban. 

Tudását megosztja és nyitott a szakmai 

együttműködésre, támogatja, segíti 

kollégáinak a munkáját. 

munkatervek és beszámolók 
 

 

 

 

6  

Együttműködik a szülőkkel és a 

pedagógiai munkát segítő 

szakemberekkel. 

A szülőkkel való kapcsolat fenntartására törekszik, 

ehhez használja a digitális eszközöket is (KRÉTA, stb.). 

A tanulók érdekében együttműködik a segítő 

munkatársakkal és szervezetekkel (pszichológus, 

iskolaorvos, védőnő, gyógypedagógus, szociális munkás, 

gyámügyi szakemberek stb.) 

 

 

munkatervek és beszámolók, 

szülői vélemény 

Aktív pályaorientációs 

tevékenységet végez. 

Feladatkörének megfelelően bekapcsolódik a 

pályaorientációs munkába (rendezvények, 

társszervezetekkel, általános iskolákkal, gazdálkodó 

szervezetekkel való kapcsolattartás) 

 

munkatervek 

Együttműködik a duális 

képzőhelyekkel. 

Részt vesz a duális partnerekkel folytatott 

kommunikációban, kapcsolatot 

tart velük. 

duális partneri vélemény 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

Személyiségfejl

esztő, 

csoportvezetői, 

tanulás 

támogató 

tevékenység 

Pedagógiai   munkájában   épít     a 

szociális tanulásban rejlő 

lehetőségekre. 

A foglakozásokon és az azon túli intézményi pedagógiai 

munkájában segíti a közösségépítést, a tanulók 

együttműködését, közös programokat, 

kirándulásokat szervez. 

munkatervek és beszámolók, 

tanmenetek, óralátogatás 

 

 

 

 

 

6 
Támogatja a tanulók önálló 

gondolkodását, a tanulási-tanítási 

folyamat részévé teszi a tanulók 

ötleteit, önálló kezdeményezéseit, 

ezzel támogatva a munkavállalói és 

a vállalkozói kompetenciáik 

fejlesztését. 

Épít a tanulói kreatívitásra, jól kezeli a tanulói 

sokszínűségét, az egyéni ötleteket, kezdeményezéeket 

támogatja. Fejleszti a munkaerőpiac által igényelét 

kompetenciákat: önállóság, kreativitás, 

problémamegoldás, csapatmunka, felelősségvállalás, 

érzelmi intelligencia, rugalmasság stb. 

munkatervek és beszámolók, 

tanmenetek, óralátogatás 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

Innovációs 

tevékenység és 

szakmai 

elkötelezettség 

 

Aktívan részt vesz projektekben, 

intézményi fejlesztésekben, 

innovációkban. 

Szervező, fejlesztő, oktató tevékenységet végez a 

projektekben és a fejlesztésekben. Pl: pályázatok 

megvalósítása, korszerű szakmai tartalmak, módszertan 

és a digitális oktatás alkalmazása, innovatív ötletek 

kidolgozása. Az iskolai élet aktív tagja, nyitott az újra, 

aktívan részt vállal az iskola eredményességében, a 

külső megítélésének alakításában. 

munkatervek és beszámolók 

 

 

 

 

 

 

6 

Külső-belső szakmai 

kapcsolatrendszerrel rendelkezik. 

Szakmai kapcsolatai támogatják, segítik és ösztönzik a 

pedagógiai munkájának fejlesztését. Elhivatottság 

jellemzi iskolai munkáját. 

munkatervek és beszámolók 

Szakmai céljaihoz illeszkedve 

tudatosan tervezi szakmai munkáját, 

oktatói karrierjét. 

Szakmai munkáját reálisan értékeli, tisztában van 

értékeivel, nyitott annak fejlesztésére. 
 

munkatervek és beszámolók 
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3/1/1. sz. melléklet: Az oktatói értékelési rendszer szempontrendszere, illetve ajánlás a súlyszorzók meghatározásához 
 

 

Értékelési terület Értékelési szempont Magyarázat 
Szempontok 

adatforrásai 

Érték 

1-6-ig 

Súlyszor

zó 

Súlyozott 

pontszá

m 

 

 

 

 

 

  
Szakirányú végzettség 

A tanított szakmának, tantárgynak 

megfelelő szakirányú végzettség 

    

  Pedagógiai végzettség Tanári, szakoktatói végzettség     

  Szakirányú továbbképzés Szakmai és pedagógiai továbbképzések     

  Nyelvismeret Igazolt nyelvismeret     

  Megállapítás:     

 

1. 

Képzettség - 

szakképzettség 

6: az "5" túl további szakirányú diploma, szakvizsga, továbbképzések 

(akkreditát vagy vállalati környezetben töltött vagy egyéb jogszabályban 

nevesített), szakképzésben hasznosítható nyelvismeret (az intézmény 

számára 

hasznos további kompetenciák); 

oklevelek,        

bizonyítványok, 

tanúsítványok 

 

6 

 

3 

 

18 

  5: szakirányú + pedagógiai végzettség (diploma, szakvizsga);     

  4: jogszabályban előírt szakirányú végzettség, pedagógiai végzettség nélkül;     

  3: szakirányú szakmai végzettség + felsőfokú végzettség;     

  2: középfokú szakirányú végzettség (érettségi) + mestervizsga;     

  1: középfokú szakirányú végzettség     

 

2. 

 

Szakmai 

tapasztalat 

Pedagógusként eltöltött idő Szakmai gyakorlati (oktatói) tapasztalat 

szakmai  

önéletrajz 

(KIRA adatok) 

 

6 

 

4 

 

24 

Releváns munkaerő-piaci 

tapasztalat 
Szakirányú munkaerő-piaci tapasztalata 

Nemzetközi szakirányú tapasztalat 
Sakirányú gyakorlati vagy munkaerő-

piaci tapasztalat külföldön 

 

 

 

3. 

 

 

 

Munkaerőpiaci 

érték 

 

Szervezeten   belüli        hatása   

az intézményi eredményességre 

Az intézményen belül az intézmény 

eredményességére gyakorolt közvetlen 

hatása (pl: szakmai - érettségi 

vizsgatárgy sikeres oktatója, hátrányos 

helyzetűek sikeres támogatása, 

eredményes tehetséggondozás, stb.) 

 

 

az intézményi  

jövőkép     és 

stratégia 

alapján 

meghatározott 

 

 

 

6 

 

 

 

8 

 

 

 

48 

   Keresett, magas munkaerőpiaci értékű 

szakma képviselője (pl. nehezen 

munkaköri 

értékek 

   

  Stratégiai szakterület betöthető munkakör (mérnöktanár), 

minimális létszámú felsőfokú végzett 

    

   (matematika, természettudományos 

tantárgy), stb. ) 
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     tanulói 

eredmények 

(KRÉTA 

   

  

 

Pedagógiai eredményesség 

Szakmai területén mérhetően, 

bizonyíthatóan eredményes oktató. A 

tanulói teljesítményben mérhető a 

pedagógiai tevékenység hozzáadott 

értéke. 

adatok),    

központi  

mérések, 

vizsgaeredmény

ek, 

versenyeredmén

yek, 

   

  
  

munkatervek és 

beszámolók 
   

 

4. 

 

Szakmai 

felkészültség  

Szakirányában biztos, 

megalapozott korszerű szakmai 

tudással rendelkezik. 

Biztos szakmai tudás jellemzi, képes és 

kíván is megújulni, tudása korszerű és 

naprakész. Szakmai-pedagógiai céljai 

elérése érdekében képzi önmagát. 

tanmenetek, 

(óratervek), 

egyéni 

fejlesztési 

tervek, 

óralátogatás, 

munkaerőpiaci, 

duális partneri 

visszajelzés 

 

6 

 

11 

 

66 

  

A korszerű  ismereteket 

beépíti a 

tanulás-tanítás folyamatába. 

Figyelemmel kíséri és beépíti a 

tanulási-tanítási folymatba a szakmai 

területének változó tartalmát, az új 

ismeretek, a duális partnerek elvárásait, 

az  általuk  alkalmazott  eszközöket,  

technológiát,  modern módszertant 

alkalmaz. 

tanmenetek, 

(óratervek), 
   

  egyéni  

fejlesztési   

tervek, 

   

  óralátogatás,     

munkaerőpiaci, 
   

  duális partneri 

visszajelzés 
   

  

Gyakorlatorientált, 

tevékenységközpontú, tanulási 

eredmény alapú módszereket 

alkalmaz. 

Tanulási-tanítási tevékenysége során 

alkalmazza az olyan korszerű 

módszereket, mint a kooperatív 

módszertan, a digitális tanulás, az önálló 

tanulás, a projektmódszer. Fejleszti a 

"soft skill" -eket: problémamegoldás, 

kretatívitás, együttműködés, stb. A 

tanulási eredmény eléréshez tudatosan 

választtja meg az eredményes 

módszereket. 

óralátogatás, 

(óratervek), 

egyéni 

fejlesztési 

tervek, 

tanmenetek 
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5. 

 

A szakképzés 

releváns korszerű 

módszertan 

alkalmazása 

Digitális eszközök, módszerek 

alkalmazása 

Tanulási-tanítási folymatban rendszeresen 

alkalmazza a digitális eszközöket, azokat 

tudatosan a pedagógiai folyamat 

céljainak megfelelően, rutinszerűen 

alkalmazza. 

óralátogatás, 

(óratervek), 

egyéni 

fejlesztési 

tervek, 

tanmenetek 

 

 

6 

 

 

18 
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A tanulók, tanulócsoportok egyéni 

szükségletéhez illeszkedő 

módszereket és munkaformákat 

alkalmaz (pl. differenciált oktatás). 

A módszereket a tanulók és a tanuló 

csoportok igényeinek, előzetes 

tudásának megfelelően választja ki, 

differenciált oktatást alkalmaz. 

óralátogatás, 

(óratervek), 

egyéni 

fejlesztési 

tervek, 

tanmenetek 

   

 

 

A szakképzési tartalomhoz 

megfelelő munkaformákat 

alkalmaz. 

A pedagógiai folyamathoz választja a 

munkaformákat. A szakképzés 

elvárásainak megfelelően alkalmazza a 

frontális, csoportos és egyéni 

munkaformákat. 

óralátogatás, 

(óratervek), 

egyéni  

fejlesztési   

tervek, 

tanmenetek 

   

  Részt     vesz  az  intézmény  

belső tananyagfejlesztési 

tevékenységében. 

Tananyagot készít tananyagot, amely 

tükrözi a szakmai korszerűséget 

(tartalom, módszer, digitalizáció). 

munkatervek  

és  beszámolók, 

digitalis 

tanyagok, 

óralátogatás, 

   

  

Részt vesz az intézményi 

dokumentumok elkészítésében, a 

saját dokumentumaiban nyomon 

követhető az összhang az 

intézményi célokkal. 

 

Az intézményi tervek elkészítésében 

részt vesz; pedagógiai összhangban 

vannak a szakképzés ágazati és 

intézményi céljaival, terveivel. 

munkatervek, 

tanmenetek, 

(óratervek), 

egyéni 

fejlesztési 

tervek, 

óralátogatás 

   

 

6. 

 

Pedagógiai 

tervezés 
Tervezésében figyelembe veszi a 

tanulói igényeket és adottságokat, 

beépíti a digitális oktatás 

módszereit 

és eszközeit. 

Pedagógiai tervei tanuló és csoport 

fókuszúak, differenciáltan tervezi meg a 

pedagógiai folyamatokat; terveiben a 

korszerű (a generációra jellemző) 

digitális oktatás hangsúlyosan jelen van. 

tanmenetek, 

(óratervek), 

egyéni 

fejlesztési 

tervek, 

óralátogatás, 

tanulói 

vélemény 

 

6 

 

9 

 

54 
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Tervező tevékenységében szerepet 

kap a tanulók motiválása, 

motivációjuk fejlesztése, épít a 

tanulók aktív 

részvételére. 

Tudatosan tervezi meg a tanulók 

motivációjának fejlesztését, a feladatok 

kijelölésével, változatos, figyelmet 

igénylő munkaszervezéssel. Tervezett 

módszerei, munkaformái a tanulói 

aktvitást, a gyakorlatorientált képzést 

támogatják. 

tanmenetek, 

(óratervek), 

egyéni 

fejlesztési 

tervek, 

óralátogatás, 

tanulói 

vélemény 

   

  

Tervezésében épít a tanulók 

előzetes tudására, valamint a 

duális képzőhelyen szerzett 

ismeretekre, 

tapasztalatokra. 

Terveiben figyelembe veszi a tanuló 

szakmáját, épít az ezzel kapcsolatos 

előzetes tudásukra és a duális 

képzőhelyen megszerzett tudásukra és 

tapasztalataikra. 

tanmenetek, 

(óratervek), 

egyéni 

fejlesztési 

tervek, 

óralátogatás, 

tanulói, duális 

partneri 

vélemény 

   

 

 

 

  
A pedagógiai folyamathoz 

illeszkedve diagnosztikus, 

fejlesztő és összegzi értékelést 

alkalmaz. A visszajelzései 

rendszeresek, egyértelműek, 

tárgyilagosak, fejlesztő hatásúak. 

 óralátogatás, 

tanulói 

vélemény, 

tanulói 

eredmények 

(KRÉTA 

napló) 

   

  
Ismeri és pedagógiailag tudatosan 

alkalmazza az értékelési módszereket. 

   

     

     

  
 

   

  A pedagógiai  célokhoz,  a  

szakmai 

programhoz és a képzési és 

kimeneti 

követelményekhez (KKK) 

illeszkedő 

értékelést alkalmaz. 

 

óralátogatás, 

tanulói 

vélemény 

(szakmai 

prg és 
értékelési 

gyakorlat 
összevetése ) 

   

  Értékelési rendszere koherens, a 

követelmények alapján meghatározott. 

   

  
 

   

    óralátogatás, 

tanulói 

vélemény 

(szakmai prg és 

értékelési 
gyakorlat 

összevetése ), 

szülői vélemény 

   

7. Pedagógiai 

értékelés 

Az oktatási folyamat elején 

ismerteti az elvárásokat a 

szülőkkel, tanulókkal. 

A tanulók és a szülők számára ismert az 

értékelési szempontrendszer. 
6 10 60 
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A duális képzőhely értékelési 

gyakorlatával összhangban alakítja 

értékelési gyakorlatát. 

 

Értékelési rendszerét összehangolja a 

duális képzőhely értékelési 

rendszerével. 

 

 

 

duális partneri 

vélemény, 

tanulói 

vélemény, 

tanulói 

eredmények 

(KRÉTA 

napló), 

vizsgaeredmén

yek, 

   

  

Ellenőrzéseinek méréseinek, 

értékeléseinek eredményeit 

rendszeresen szakszerűen elemzi, 

felhasználja   a   tanulók   

fejlesztési céljainak és 

feladatainak kijelölésében. 

Az értékelés eredményeinek 

elemzésével visszacsatol a pedagógiai 

folyamatra (tartalom, módszer, 

munkaforma), annak fejlesztéséhez 

használja fel. 

tanulói 

eredmények 

(KRÉTA 

napló), 

vizsgaeredmén

yek, központi 

mérések, 

óralátogatás 

   

     

     

  Együttműködik  az   egy  

osztályban tanító oktatókkal, a  

tantárgyköziség megvalósításában     

és     a     tanulónk 

személyiségfejlesztése érdekében. 

 

munkatervek és 

beszámolók 

   

  Kiemelten fontos a szakmai oktatók, 

illetve a közismereti és a szakmai 

   

oktatók együttműködése. 

      

  

Részt vesz tudásmegosztásban. 

Tudását megosztja és nyitott a szakmai 

együttműködésre, támogatja, segíti 
munkatervek és 

beszámolók 

   

  kollégáinak a munkáját.    

 

8. 

Együttműködés 

más oktatókkal, a 

szülőkkel és a 

gyakorlati oktatási 

partnerekkel 

 

Együttműködik a szülőkkel és a 

pedagógiai munkát segítő 

szakemberekkel. 

A szülőkkel való kapcsolat fenntartására 

törekszik, ehhez használja a digitális 

eszközöket is (KRÉTA, stb.). A tanulók 

érdekében együttműködik a segítő 

munkatársakkal és szervezetekkel 

(pszichológus, iskolaorvos, védőnő, 

gyógypedagógus, szociális munkás, 

gyámügyi szakemberek stb.) 

munkatervek és 

beszámolók, 

szülői 

vélemény 

 

6 

 

7 

 

42 

  

Aktív pályaorientációs 

tevékenységet végez. 

Feladatkörének megfelelően 

bekapcsolódik a pályaorientációs 

munkába (rendezvények, 

társszervezetekkel, általános iskolákkal, 

gazdálkodó szervezetekkel való 

kapcsolattartás) 

 

munkatervek 
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  Együttműködik a duális 

képzőhelyekkel. 

Részt vesz a duális partnerekkel 

folytatott kommunikációban, 

kapcsolatot tart velük. 

duális partneri 

vélemény 

   

     

  

Pedagógiai      munkájában   épít     

a szociális tanulásban rejlő 

lehetőségekre. 

A foglakozásokon és az azon túli 

intézményi pedagógiai munkájában 

segíti a közösségépítést, a tanulók 

együttműködését, közös programokat, 

kirándulásokat szervez. 

munkatervek és 

beszámolók, 

tanmenetek, 

óralátogatás 

   

 

9. 

Személyiségfejleszt

ő, csoportvezetői, 

tanulás támogató 

tevékenység 

Támogatja a tanulók önálló 

gondolkodását, a tanulási-tanítási 

folyamat részévé teszi a tanulók 

ötleteit, önálló kezdeményezéseit, 

ezzel támogatva a munkavállalói 

és a vállalkozói kompetenciáik 

fejlesztését. 

 

Épít a tanulói kreatívitásra, jól kezeli a 

tanulói sokszínűségét, az egyéni 

ötleteket, kezdeményezéeket támogatja. 

Fejleszti a munkaerőpiac által igényelét 

kompetenciákat: önállóság, kreativitás, 

problémamegoldás, csapatmunka, 

felelősségvállalás, érzelmi intelligencia, 

rugalmasság stb. 

 

 

munkatervek és 

beszámolók, 

tanmenetek, 

óralátogatás 

 

6 

 

15 

 

90 

      

  

Aktívan   részt vesz  projektekben, 

intézményi fejlesztésekben, 

innovációkban. 

Szervező, fejlesztő, oktató  

tevékenységet végez a projektekben és  

a fejlesztésekben. Pl: pályázatok 

megvalósítása, korszerű szakmai 

tartalmak, módszertan és a 

digitalis oktatás alkalmazása, innovatív 

ötletek kidolgozása. Az iskolai élet aktív 

tagja, nyitott az újra, aktívan részt vállal 

az iskola eredményességében, a külső 

megítélésének alakításában. 

    

  

munkatervek és 

beszámolók 

   

     

     

 

10. 

Innovációs 

tevékenység és 

szakmai 

elkötelezettség 

 

6 

 

15 

 

90 

Külső-belső szakmai 

kapcsolatrendszerrel rendelkezik. 

Szakmai kapcsolatai  támogatják,  

segítik  és  ösztönzik  a  pedagógiai munkatervek és 

beszámolók   munkájának fejlesztését. Elhivatottság 

jellemzi iskolai munkáját. 

   

  Szakmai    céljaihoz   illeszkedve 

tudatosan tervezi szakmai 

munkáját, oktatói karrierjét. 

Szakmai munkáját reálisan értékeli, 

tisztában van értékeivel, nyitott annak 

fejlesztésére. 

munkatervek és 

beszámolók 

   

Összesen 60 100 600 
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3/1/2.sz. melléklet: Az igazgatóhelyettesi szintű intézményi vezetők értékelési rendszer szempontrendszere 
 

  

Értékelési 

terület 

 

Értékelési szempont 

 

Magyarázat 

 

Szempontok 

adatforrásai 

 

Érték 

1-6-ig 

a
k

ö
r 

ér
té

k
el

és
e 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Képzettség - 

szakképzettség 

Szakirányú végzettség 

A tanított szakmának, tantárgynak megfelelő 

szakirányú végzettség, 

vezetői munkakörhöz előírt végzettség 
 

oklevelek, 

bizonyítványok, 

tanúsítványok 

 

6 Pedagógiai végzettség Tanári, szakoktatói végzettség 

Szakirányú továbbképzés Szakmai, pedagógiai, vezetői továbbképzések 

Nyelvismeret Igazolt nyelvismeret 

Megállapítás: 

6: az "5" túl további szakirányú diploma, szakvizsga, továbbképzések (akkreditát vagy 

vállalati környezetben töltött vagy egyéb jogszabályban nevesített), szakképzésben 

hasznosítható nyelvismeret (az intézmény számára hasznos további kompetenciák); 

5: szakirányú + pedagógiai végzettség (diploma, szakvizsga); 

4: jogszabályban előírt szakirányú végzettség, pedagógiai végzettség nélkül; 3: szakirányú 

szakmai végzettség + felsőfokú végzettség; 

2: középfokú szakirányú végzettség (érettségi) + mestervizsga; 

1: középfokú szakirányú végzettség 

  

M
u

n
k

 

 

 

2. 

 

 

Szakmai 

tapasztalat 

Pedagógusként eltöltötött idő, azon belül 

vezetői tapasztalat 

Szakmai gyakorlati (oktatói), azon belül 

vezetői tapasztalat 
 

 

 

szakmai önéletrajz 

(KIRA adatok) 

 

 

 

6 
Releváns szakirányú szakmai és vezetői 

munkerő- piaci tapasztalat 

Az oktatói pályára szakirányú munkaerőpiaci 

tapasztalattal érkező oktatók, vezetők 

szakirányú gyakorlati ideje. Munkaerőpiacon, 

oktatásirányítói területen szerzett vezetői 

tapasztalat. 

Nemzetközi szakirányú tapasztalat A fenti gyakorlati tapasztalat külföldön 

  

3. 

 

Munkaerőpiac

i érték 

Szervezeten belüli hatása az intézményi 

eredményességre, vezetői szerepe 

Az intézményen belül az intézmény 

eredményességére gyakorolt közvetlen hatása az intézményi jövőkép és 

stratégia alapján 

meghatározott 

munkaköri értékek 

 

 

 

6 
Stratégiai szakterület, vezetői szerep 

Keresett, magas munkaerőpiaci értékű szakma 

képviselője. Szakmai 

végzettsége kapcsolódik az intézmény szakmai 

profiljához. 
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4. 

 

 

 

 

Szakmai 

felkészültség 

 

Vezetői tudása biztos, megalapozott, 

korszerű. Szakmai-pedagógiai céljai elérése 

érdekében képzi önmagát. 

Biztos szakmai tudás, önképzés jellemzi, képes 

és kész is megújulni, tudása korszerű és 

naprakész. Szakmai és vezetői ismereteit 

fejleszti. Vezetőként határozottan képviseli az 

intézmény pedagógiai céljait, értékeit, a 

kollégáknak irányt mutat és támogatást ad. 

tervezési dokumentumok, 

munkatervek és 

beszámolók, 

továbbképzési program, 

oktatói vélemények, 

munkaerőpiaci, duális 

partneri visszajelzések 

 

 

 

 

 

 

6 

A korszerű ismeretek beépítését segíti és 

támogatja a tanulás-tanítás folyamatába. 

Figyelemmel kíséri és információt biztosít a 

munkatársaknak, támogatja a szakmai 

területnek megfelelő változó tartalmak és a 

duális partneri elvárások beépítését a tanulási-

tanítási folyamatba. 

tervezési dokumentumok, 

oktatói vélemények, 

munkaerőpiaci, duális 

partneri visszajelzések 

 

Szakmai céljaihoz illeszkedve tudatosan 

tervezi szakmai munkáját, oktatói és vezetői 

karrierjét. 

Szakmai munkáját reálisan értékeli, tisztában 

van értékeivel, nyitott annak fejlesztésére. 

Biztos szakmai tudás jellemzi a korszerű 

pedagógia és a helyzetfüggő vezetés területén. 

Szakmai és vezetői tudását jól alkalmazza 

a gyakorlatban. 

tervezési dokumentumok, 

oktatói vélemények, 

duális partneri 

visszajelzések 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai 

folyamatok 

irányítása 

Irányítja és részt vállal a célok 

meghatározásában (európai, országos, 

ágazati, regionális célokkal összhangban 

meghatározott intézményi szakképzési 

célrendszer). Részt vesz a minőségirányítási 

rendszer, az önértékelés és az oktatói 

értékelés rendszerének kialakításában, 

működtetésében. 

Vezetői munkájában érvényesül a folyamatos 

minőségfejlesztés logikája (PDCA logika). 

Ismeri, és a tervezési dokumentumok 

tartalmazzák ezeket a célokat, melyek alapján a 

fejlesztéseket megtervezi. 

tervezési dokumentumok, 

munkatervek és 

beszámolók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

Biztosítja, támogatja a korszerű szakmai 

tartalmak, a módszertan és a digitális oktatás 

alkalmazását. Irányítja az oktatók pedagógiai 

tervező munkáját. 

A gyakorlatban a megvalósítás során támogatja 

a célok elérését, a célok és a kialakított 

intézményi gyakorlat egymással koherensek. 

Vezetőként elkötelezett a korszerű pedagógiai 

gyakorlat megvalósításában. Támogatja a 

korszerű módszerek alkalmazását, mérési 

eredményekre támaszkodva fejleszti az 

intézmény módszertani kultúráját. 

 

munkatervek és 

beszámolók, oktatói 

vélemények 
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   Vezetői munkájával ösztönzi és támogatja 

a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket, az 

oktatók közösségépítő, személyiségfejlesztő 

tevékenységét. 

Vezetői munkájában segíti a közösségépítést, a 

tanulók együttműködését. Elvárja az oktatók 

személyiségfejlesztő, egyénre szabott 

pedagógiai munkáját. 

 

tanulói vélemények, 

oktatói vélemények 

 

Irányítja a szakmai és közismereti oktatók 

együttműködését, értékelési rendszerük 

összehangolását. Elősegíti az együttműködést 

a szakmai oktatók és a duális képzőhely 

között, a szakmai tartalom, a korszerű 

módszertan és az összehangolt értékelési 

rendszer területén. 

A közismereti és szakmai képzés 

együttműködését biztosítja a megfelelő 

szervezeti keretek működtetésével, szakmai 

támogatást nyújt a duális parrtnerekkel való 

képzési együttműködéshez. 

munkatervek, 

beszámolók, oktatói és 

duális partneri 

vélemények 

Irányítja a korszerű tanulói mérések 

alkalmazását. Méri és értékeli a tanulási 

folyamat eredményességét. A korai 

jelzőrendszer eredményeit felhasználja a 

szakmai- pedagógiai munka fejlesztéséhez. 

A tanulói mérési rendszer kialakítását és 

alkalmazását irányítja. Szisztematikusan méri 

és értékeli a célok teljesülését, és az azokban 

meghatározott feladatok eredményességét. 

Felhasználja a külső mérés eredményeit és az 

intézményi mérési feladatokat támogatja. 

munkatervek és 

beszámolók, 

továbbképzési program, 

beiskolázási terv, mérési 

dokumentumok 

A külső, belső mérési eredmények és a 

tanulói eredmények (vizsgák, értékelések, 

partneri visszajelzések) alapján fejleszti a 

pedagógiai folyamatokat. 

A mérési eredmények alapján rendszeresen 

felülvizsgálja a célokat, a működési 

folyamatokat, és ez alapján pedagógiai 

fejlesztéseket valósít meg. 

munkatervek és 

beszámolók, intézményi 

alapdokumentumok, 

oktatói, tanulói és duális 

partneri 

vélemények 

V
ez

e
tő

i 
k

o
m

p
et

en
ci

á
k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Változások 

kezelése 

A jövőkép, a célok megfogalmazása és a 

feladatok tanévekre bontása során figyelembe 

veszi az intézmény külső és belső 

környezetét, a folyamatban lévő és várható 

munkaerő-piaci változásokat. 

 

Kialakítja és működteti az - intézmény 

jövőbeni lehetőségeit, irányait befolyásoló, 

meghatározó - információk, adatok 

gyűjtésének és elemzésének, feldolgozásának 

rendszerét. 

 

munkatervek és 

beszámolók, intézményi 

alapdokumentumok, 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes a változtatás folyamatát hatékonyan 

megtervezni, végrehajtani és értékelni, 

amelynek során felhasználja a 

minőségirányítási rendszer működtetésének 

eredményeit. Alkalmazza a tanuló 

szervezetté válás elvét és gyakorlatát. 

A vezető ösztönzi, engedi, és szívesen 

Részt vesz a szakképzést érintő helyi igények 

elemzésének folyamatában. Folyamatosan 

informálja kollégáit és az intézmény partnereit 

a megjelenő változásokról, lehetőséget 

biztosít számukra az önálló 

információszerzésre (konferenciák, 

előadások, egyéb források), és reagál a feltárt 

minőségirányítási 

dokumentumok, 

intézményi értékelések, 

értekezletek 

jegyzőkönyvei, 

munkatervek és 

beszámolók, 
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befogadja a tanítás-tanulás eredményesebbé 

tételére irányuló kezdeményezéseket, 

innovációkat, fejlesztéseket. 

Támogatja a belső tudásmegosztást. 

igényekre. továbbképzési program, 

beiskolázási terv 
6 

Folyamatosan nyomon követi és értékeli a 

célok megvalósulását, a mérési rendszer 

eredményeit, az elemzéseket bemutatja 

partnereinek. Rendszeresen meghatározza az 

intézmény erősségeit és gyengeségeit, 

fejlesztendő területeit, ehhez felhasználja a 

belső és külső intézményértékelés 

eredményeit. 

Az értékelések méréseken, konkrét 

elemzéseken alapulnak, amelybe bevonja 

munkatársait, partnereit. A mérés eredményeit 

felhasználja az intézmény szakmai munkájának 

értékelésére és a fejlesztések megalapozására. 

minőségirányítási 

dokumentumok, 

intézményi értékelések, 

értekezletek 

jegyzőkönyvei, 

munkatervek és 

beszámolók 

A mérési eredmények alapján terveit 

felülvizsgálja, korrigálja a célokat, fejleszti 

az intézmény pedagógiai, szakmai 

munkáját. 

Az éves, féléves értékelések eredményei 

nyomonkövethetők a fejlesztési tervekben, a 

következő időszak terveiben, azok koherensen 

illeszkednek egymáshoz. 

minőségirányítási 

dokumentumok, 

munkatervek és 

beszámolók, intézményi 

alapdokumentumok, 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Vezetői 

kommunikáció 

 

 

Alkalmazott kommunikációs csatornák 

 

Átgondolt, szervezett kommunikációs 

rendszert működtet, tájékoztatást, értekezletet 

tart, elektronikus csatornákat használ. 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú, 

intézményi 

kommunikációs 

csatornák, értekezletek 

jergyzőkönyvei, digitális 

felületek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Információ szolgáltatás, tájékoztatás 

Oktatók, szülők, tanulók tájékoztatását tervezi 

és koordinálja, amely rendszeresen, 

szabályozottan működik. Részt vesz a 

naprakész kommunikációs megjelenés (honlap, 

sajtó) biztosításában, egyéb tájékoztatási 

formák működtetésében. 

oktatói, tanulói és duális 

partneri vélemények, 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú, 

intézményi 

kommunikációs 

csatornák, értekezletek 

jergyzőkönyvei, digitális 

felületek 
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Vezetői együttműködés, lojalitás 

Átlátható, rendszerszintű vezetői 

feladatmegosztás működik. Hiteles és etikus 

magatartást tanúsít. (Kommunikációja, 

magatartása a pedagógus 

etika normáinak megfelel.) 

SZMSZ, felettes vezetői 

és fenntartói interjú, 

oktatói vélemények 

 

Az intézmény képviselete a belső és a külső 

partnerek tekintetében 

Vezetői munkájával kapcsolatban számít 

munkatársai véleményére, rendszeres és 

szervezett kapcsolatot tart az intézményi 

közösségekkel. Külső kapcsolatait az 

intézmény érdekében végzett nyitott, 

konstruktív 

kapcsolatrendszer jellemzi. 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú, 

oktatói, tanulói és duális 

partneri vélemények 

 

 

 

 

8. 

 

 

Oktatói 

munka 

ellenőrzése, 

értékelése, 

fejlesztések 

támogatása 

Átlátható ellenőrzési rendszert működtet, 

azonosítja az erősségeket, a fejlesztendő 

területeket, támogatja a fejlesztéseket. 

Differenciáló értékelési rendszert működtetnek 

az intézményben, az elvárások és az 

értékelések átláthatóak és koherensek. Az 

oktatói értékelés kiemelt célja a fejlesztés, 

amelyhez vezetői támogatást ad. 

SZMSZ, munkatervek és 

beszámolók, értékelési 

dokumentumok, 

minőségirányítási 

dsokumentumok, oktatói 

vélemények, felettes 

vezetői és fenntartói 

interjú 

 

 

 

 

 

6 

Irányítja és delegálja az ellenőrzési, 

értékelési feladatokat. 

A munkatársak ellenőrzése, értékelése 

rendszeres, amelybe bevonja vezetőtársait. Az 

értékelések adatokon alapulnak, a 

visszajelzések 

korrektek, tárgyszerűek. 

értékelési 

dokumentumok, oktatói 

vélemények, felettes 

vezetői és fenntartói 

interjú 

Támogatja az oktatói értékelésen alapuló 

egyéni cselekvési terveket. 

Tisztában van munkatársai erősségeivel, 

bevonja és támogatja őket az intézményi 

fejlesztések és az egyéni fejlődési (karrier) 

lehetőség kihasználásában. 

munkatervek, 

továbbképzési program, 

beiskolázási terv, oktatói 

vélemények 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerepet vállal az intézményi 

kapcsolatrendszer fejlesztésében. 

Támogatja a team munkát, hatékonyan 

működtet iskolai oktatói közösségeket, számít 

a munkájukra. Vezetőként támogatja és elvárja 

az oktatói együttműködést, ő maga is része az 

iskolai közösségnek. 

munkatervek és 

beszámolók, oktatói 

vélemények 
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9. 

 

Kapcsolatrend

szer 

működtetése Együttműködik a partnerekkel (tanulók, 

szülők, fenntartó, társszervezetek, duális 

képzési partnerek, munkaerőpiac). 

Ismeri az intézmény partneri körét, részt vesz a 

partnerek képviselőivel és a partnereket 

képviselő szervezetekkel (pl. kamara, 

gyakorlati képzést folytató duális partnerek, 

munkaerőpiaci szervezetek, végzetteket 

alkalmazó munkaadók) való 

kapcsolattartásban. Vezetőként kiemelten 

kezeli a duális képzési partnerekkel való 

együttműködést. 

SZMSZ, értékelési 

dokumentumok, felettes 

vezetői és fenntartói 

interjú, oktatói, tanulói 

és duális partneri 

vélemények, végzett 

tanulók és az őket 

alkalmazó munkaadók 

véleménye 

 

 

 

6 

A pozitív kép kialakításával és a folyamatos 

kapcsolattartással célja a helyi 

munkaerőpiac igényeinek kielégítése. 

Az intézmény munkájába bevonja partnereit 

mind a tervezés, a megvalósítás, az értékelés 

és a fejlesztések indítása területén. Aktivan és 

kezdeményezően vesz részt az intézmény 

imázsának alakításában, a pályaorientációs 

tevékenységben. 

SZMSZ, értékelési 

dokumentumok, felettes 

vezetői és fenntartói 

interjú, oktatói és duális 

partneri vélemények, 

végzett tanulók és az őket 

alkalmazó munkaadók 

véleménye 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Innováció, 

iskola 

menedzselése 

Aktívan részt vesz az intézményi 

fejlesztésekben, projektekben. 

Vezetői munkájában kreatív és kezdeményező, 

az intézmény céljaihoz illeszkedően irányítja a 

fejlesztő tevékenységeket. 

pályázatok, intézményi 

fejlesztési tervek, 

munkatervek és 

beszámolók, felettes 

vezetői és fenntartói 

interjú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Biztosítja az intézmény működéséhez 

szükséges humán - és infrastrukturális 

erőforrásokat. Elkötelezettséget mutat az 

intézmény tervszerű digitális fejlesztése 

iránt, szervezi a digitalis innováció 

folyamatát. 

Részvételével az erőforrások elemzése az 

intézményi céloknak megfelelően történik. Az 

erőforrások értékelésének eredményeit a 

képzési kínálat, a képzési tartalmak, a hatékony 

idő- és erőforrás felhasználás érdekében 

használják fel. 

pályázatok, intézményi 

fejlesztési tervek, 

oktatói, duális partneri 

vélemények 

Biztonságos intézményi környezetet biztosít. 

Biztosítja a biztonságos adatkezelés és 

adattovábbítás rendjét, a közérdekű adatok 

nyilvánosságát. 

Hatáskörének megfelelően megszervezi az 

intézmény, mint létesítmény és a használt 

eszközök biztonságos működtetését (pl. 

tanműhelyek, sportlétesítmények eszközei, 

IKT-eszközök, taneszközök). Figyelmbe veszi 

a környezettudatosság alapelvét, törekszik a 

fenntarthatósági követelmények betartására. 

munkatervek és 

beszámolók, pályázatok, 

oktatói vélemények 
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Hatékony gazdálkodás 

A gazdálkodás területén képviseli a 

környezettudatos, takarékos megoldásokat. 

Hatékonyan használja fel az intézményi 

erőforrásokat a célok elérése érdekében. 

Törekszik a gazdaságos működtetésre, 

kihasználja az intézmény bevételi lehetőségeit. 

eredményességi és 

hatékonysági mutatók, 

költségvetési-, pályázati 

adatok, munkatervek és 

beszámolók, 

fejlesztési tervek, 

pályázatok 
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3/1/3.sz. melléklet: Az igazgatóhelyettesi szintű intézményi vezetők értékelési rendszer szempontrendszere, illetve ajánlás a súlyszorzók 

meghatározásához 
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1. 

 

 

 

 

 

Képzettség - 

szakképzettség 

Szakirányú végzettség 

A tanított szakmának, tantárgynak megfelelő 

szakirányú végzettség, vezetői munkakörhöz előírt 

végzettség 
 

 

 

 

 

 

 

oklevelek, 

bizonyítványok, 

tanúsítványok 
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Pedagógiai végzettség Tanári, szakoktatói végzettség 

Szakirányú továbbképzés Szakmai, pedagógiai, vezetői továbbképzések 

Nyelvismeret Igazolt nyelvismeret 

Megállapítás: 

6: az "5" túl további szakirányú diploma, szakvizsga, továbbképzések (akkreditát vagy 

vállalati környezetben töltött vagy egyéb jogszabályban nevesített), szakképzésben 

hasznosítható nyelvismeret (az intézmény számára hasznos további kompetenciák); 

5: szakirányú + pedagógiai végzettség (diploma, szakvizsga); 

4: jogszabályban előírt szakirányú végzettség, pedagógiai végzettség nélkül; 3: szakirányú 

szakmai végzettség + felsőfokú végzettség; 

2: középfokú szakirányú végzettség (érettségi) + mestervizsga; 

1: középfokú szakirányú végzettség 

M
u

n
k

 

 

 

2. 

 

 

Szakmai 

tapasztalat 

Pedagógusként eltöltötött idő, azon belül 

vezetői tapasztalat 

Szakmai gyakorlati (oktatói), azon belül vezetői 

tapasztalat 

szakmai 

önéletrajz 

(KIRA adatok) 
6 4 24 Releváns szakirányú szakmai és vezetői 

munkerő- piaci tapasztalat 

Az oktatói pályára szakirányú munkaerőpiaci 

tapasztalattal érkező oktatók, vezetők szakirányú 

gyakorlati ideje. Munkaerőpiacon, oktatásirányítói 

területen szerzett vezetői tapasztalat. 

Nemzetközi szakirányú tapasztalat A fenti gyakorlati tapasztalat külföldön 

  

3. 

 

Munkaerőpiac

i érték 

Szervezeten belüli hatása az intézményi 

eredményességre, vezetői szerepe 

Az intézményen belül az intézmény 

eredményességére gyakorolt közvetlen hatása 

az intézményi 

jövőkép és 

stratégia alapján 

meghatározott 

munkaköri 

értékek 

6 8 48 

Stratégiai szakterület, vezetői szerep 

Keresett, magas munkaerőpiaci értékű szakma 

képviselője. Szakmai végzettsége kapcsolódik az 

intézmény szakmai profiljához. 
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4. 

 

 

 

 

Szakmai 

felkészültség 

 

Vezetői tudása biztos, megalapozott, 

korszerű. Szakmai-pedagógiai céljai 

elérése érdekében képzi önmagát. 

Biztos szakmai tudás, önképzés jellemzi, képes és 

kész is megújulni, tudása korszerű és naprakész. 

Szakmai és vezetői ismereteit fejleszti. Vezetőként 

határozottan képviseli az intézmény pedagógiai 

céljait, értékeit, a kollégáknak irányt mutat és 

támogatást ad. 

tervezési 

dokumentumok, 

munkatervek és 

beszámolók, 

továbbképzési 

program, oktatói 

vélemények, 

munkaerőpiaci, 

duális partneri 

visszajelzések 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

60 

A korszerű ismeretek beépítését segíti és 

támogatja a tanulás-tanítás folyamatába. 

Figyelemmel kíséri és információt biztosít a 

munkatársaknak, támogatja a szakmai területnek 

megfelelő változó tartalmak és a duális partneri 

elvárások beépítését a tanulási-tanítási folyamatba. 

tervezési 

dokumentumok, 

oktatói 

vélemények, 

munkaerőpiaci, 

duális partneri 

visszajelzések 

 

Szakmai céljaihoz illeszkedve tudatosan 

tervezi szakmai munkáját, oktatói és 

vezetői karrierjét. 

Szakmai munkáját reálisan értékeli, tisztában van 

értékeivel, nyitott annak fejlesztésére. Biztos 

szakmai tudás jellemzi a korszerű pedagógia és a 

helyzetfüggő vezetés területén. Szakmai és vezetői 

tudását jól alkalmazza a gyakorlatban. 

tervezési 

dokumentumok, 

oktatói 

vélemények, 

duális partneri 

visszajelzések 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai 

folyamatok 

irányítása 

Irányítja és részt vállal a célok 

meghatározásában (európai, országos, 

ágazati, regionális célokkal összhangban 

meghatározott intézményi szakképzési 

célrendszer). Részt vesz a 

minőségirányítási rendszer, az 

önértékelés és az oktatói értékelés 

rendszerének kialakításában, 

működtetésében. 

Vezetői munkájában érvényesül a folyamatos 

minőségfejlesztés logikája (PDCA logika). Ismeri, 

és a tervezési dokumentumok tartalmazzák ezeket 

a célokat, melyek alapján a fejlesztéseket 

megtervezi. 

 

tervezési 

dokumentumok

, munkatervek 

és beszámolók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biztosítja, támogatja a korszerű szakmai 

tartalmak, a módszertan és a digitális 

oktatás alkalmazását. Irányítja az oktatók 

pedagógiai tervező munkáját. 

A gyakorlatban a megvalósítás során támogatja a 

célok elérését, a célok és az intézményi gyakorlat 

egymással koherensek. Vezetőként elkötelezett a 

korszerű pedagógiai gyakorlat megvalósításában. 

Támogatja a korszerű módszerek alkalmazását, 

mérési eredményekre támaszkodva fejleszti az 

intézmény módszertani kultúráját. 

munkatervek és 

beszámolók, 

oktatói 

vélemények 
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Vezetői munkájával ösztönzi és 

támogatja a szociális tanulásban rejlő 

lehetőségeket, az oktatók közösségépítő, 

személyiségfejlesztő tevékenységét. 

Vezetői munkájában segíti a közösségépítést, a 

tanulók együttműködését. Elvárja az oktatók 

személyiségfejlesztő, egyénre szabott pedagógiai 

munkáját. 

tanulói 

vélemények, 

oktatói 

vélemények 

 

6 

 

14 

 

84 

Irányítja a szakmai és közismereti 

oktatók együttműködését, értékelési 

rendszerük összehangolását. Elősegíti az 

együttműködést a szakmai oktatók és a 

duális képzőhely között, a szakmai 

tartalom, a korszerű módszertan és az 

összehangolt értékelési rendszer 

területén. 

A közismereti és szakmai képzés együttműködését 

biztosítja a megfelelő szervezeti keretek 

működtetésével, szakmai támogatást nyújt a duális 

parrtnerekkel való képzési együttműködéshez. 

munkatervek, 

beszámolók, 

oktatói és duális 

partneri 

vélemények 

Irányítja a korszerű tanulói mérések 

alkalmazását. Méri és értékeli a tanulási 

folyamat eredményességét. A korai 

jelzőrendszer eredményeit felhasználja a 

szakmai- pedagógiai 

munka fejlesztéséhez. 

A tanulói mérési rendszer kialakítását és 

alkalmazását irányítja. Szisztematikusan méri és 

értékeli a célok teljesülését, és az azokban 

meghatározott feladatok eredményességét. 

Felhasználja a külső mérés eredményeit és az 

intézményi mérési feladatokat támogatja. 

munkatervek és 

beszámolók, 

továbbképzési 

program, 

beiskolázási 

terv, mérési 

dokumentumok 

A külső, belső mérési eredmények és a 

tanulói eredmények (vizsgák, 

értékelések, partneri visszajelzések) 

alapján fejleszti a pedagógiai 

folyamatokat. 

A mérési eredmények alapján rendszeresen 

felülvizsgálja a célokat, a működési folyamatokat, 

és ez alapján pedagógiai fejlesztéseket valósít meg. 

munkatervek és 

beszámolók, 

intézményi 

alapdokumentu

mok, oktatói, 

tanulói és 

duális partneri 

vélemények 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Változások 

kezelése 

A jövőkép, a célok megfogalmazása és a 

feladatok tanévekre bontása során 

figyelembe veszi az intézmény külső és 

belső környezetét, a folyamatban lévő és 

várható munkaerő-piaci változásokat. 

Kialakítja és működteti az - intézmény jövőbeni 

lehetőségeit, irányait befolyásoló, meghatározó - 

információk, adatok gyűjtésének és elemzésének, 

feldolgozásának rendszerét. 

munkatervek és 

beszámolók, 

intézményi 

alapdokumentumo

k, felettes vezetői 

és fenntartói 

interjú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

Képes a változtatás folyamatát hatékonyan 

megtervezni, végrehajtani és értékelni, 

amelynek során felhasználja a 

minőségirányítási rendszer 

működtetésének eredményeit. Alkalmazza 

a tanuló szervezetté válás elvét és 

gyakorlatát. A vezető ösztönzi, engedi, és 

szívesen befogadja a tanítás-tanulás 

eredményesebbé tételére irányuló 

kezdeményezéseket, innovációkat, 

fejlesztéseket. Támogatja a belső 

tudásmegosztást. 

Részt vesz a szakképzést érintő helyi igények 

elemzésének folyamatában. Folyamatosan 

informálja kollégáit és az intézmény partnereit a 

megjelenő változásokról, lehetőséget biztosít 

számukra az önálló információszerzésre 

(konferenciák, előadások, egyéb források), és 

reagál a feltárt igényekre. 

minőségirányítási 

dokumentumok, 

intézményi 

értékelések, 

értekezletek 

jegyzőkönyvei, 

munkatervek és 

beszámolók, 

továbbképzési 

program, 

beiskolázási terv 

Folyamatosan nyomon követi és értékeli a 

célok megvalósulását, a mérési rendszer 

eredményeit, az elemzéseket bemutatja 

partnereinek. Rendszeresen meghatározza 

az intézmény erősségeit és gyengeségeit, 

fejlesztendő területeit, ehhez felhasználja a 

belső és külső intézményértékelés 

eredményeit. 

 

 

Az értékelések méréseken, konkrét elemzéseken 

alapulnak, amelybe bevonja munkatársait, 

partnereit. A mérés eredményeit felhasználja az 

intézmény szakmai munkájának értékelésére és a 

fejlesztések megalapozására. 

minőségirányítási 

dokumentumok, 

intézményi 

értékelések, 

értekezletek 

jegyzőkönyvei, 

munkatervek és 

beszámolók 

A mérési eredmények alapján terveit 

felülvizsgálja, korrigálja a célokat, fejleszti 

az intézmény pedagógiai, szakmai 

munkáját. 

Az éves, féléves értékelések eredményei 

nyomonkövethetők a fejlesztési tervekben, a 

következő időszak terveiben, azok koherensen 

illeszkednek egymáshoz. 

minőségirányítási 

dokumentumok, 

munkatervek és 

beszámolók, 

intézményi 

alapdokumentumo

k, felettes vezetői 

és fenntartói 

interjú 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

Vezetői 

kommunikáci

ó 

Alkalmazott kommunikációs csatornák 

Átgondolt, szervezett kommunikációs rendszert 

működtet, tájékoztatást, értekezletet tart, 

elektronikus csatornákat használ. 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú, 

intézményi 

kommunikációs 

csatornák, 

értekezletek 

jergyzőkönyvei, 

digitális 

felületek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

Információ szolgáltatás, tájékoztatás 

Oktatók, szülők, tanulók tájékoztatását tervezi és 

koordinálja, amely rendszeresen, szabályozottan 

működik. Részt vesz a naprakész kommunikációs 

megjelenés (honlap, sajtó) biztosításában, egyéb 

tájékoztatási formák működtetésében. 

oktatói, tanulói és 

duális partneri 

vélemények, 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú, 

intézményi 

kommunikációs 

csatornák, 

értekezletek 

jergyzőkönyvei, 

digitális 

felületek 

Vezetői együttműködés, lojalitás 

Átlátható, rendszerszintű vezetői feladatmegosztás 

működik. Hiteles és etikus magatartást tanúsít. 

(Kommunikációja, magatartása a pedagógus etika 

normáinak megfelel.) 

SZMSZ, felettes 

vezetői és 

fenntartói interjú, 

oktatói vélemények 

Az intézmény képviselete a belső és a 

külső partnerek tekintetében 

Vezetői munkájával kapcsolatban számít 

munkatársai véleményére, rendszeres és szervezett 

kapcsolatot tart az intézményi közösségekkel. 

Külső kapcsolatait az intézmény érdekében végzett 

nyitott, konstruktív kapcsolatrendszer jellemzi. 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú, 

oktatói, tanulói és 

duális partneri 

vélemények 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

Oktatói 

munka 

ellenőrzése, 

értékelése, 

fejlesztések 

támogatása 

Átlátható ellenőrzési rendszert működtet, 

azonosítja az erősségeket, a fejlesztendő 

területeket, támogatja a fejlesztéseket. 

Differenciáló értékelési rendszert működtetnek az 

intézményben, az elvárások és az értékelések 

átláthatóak és koherensek. Az oktatói értékelés 

kiemelt célja a fejlesztés, amelyhez vezetői 

támogatást ad. 

SZMSZ, 

munkatervek és 

beszámolók, 

értékelési 

dokumentumok, 

minőségirányítási 

dsokumentumok, 

oktatói 

vélemények, 

felettes vezetői 

és fenntartói interjú 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

72 
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Irányítja és delegálja az ellenőrzési, 

értékelési feladatokat. 

A munkatársak ellenőrzése, értékelése rendszeres, 

amelybe bevonja vezetőtársait. Az értékelések 

adatokon alapulnak, a visszajelzések 

korrektek, tárgyszerűek. 

értékelési 

dokumentumok, 

oktatói 

vélemények, 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú 

   

Támogatja az oktatói értékelésen alapuló 

egyéni cselekvési terveket. 

Tisztában van munkatársai erősségeivel, bevonja 

és támogatja őket az intézményi fejlesztések és az 

egyéni fejlődési (karrier) lehetőség 

kihasználásában. 

munkatervek, 

továbbképzési 

program, 

beiskolázási terv, 

oktatói 

vélemények 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolatren

dszer 

működtetése 

Szerepet vállal az intézményi 

kapcsolatrendszer fejlesztésében. 

Támogatja a team munkát, hatékonyan működtet 

iskolai oktatói közösségeket, számít a munkájukra. 

Vezetőként támogatja és elvárja az 

oktatói együttműködést, ő maga is része az iskolai 

közösségnek. 

munkatervek és 

beszámolók, 

oktatói 

vélemények 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

Együttműködik a partnerekkel (tanulók, 

szülők, fenntartó, társszervezetek, duális 

képzési partnerek, munkaerőpiac). 

Ismeri az intézmény partneri körét, részt vesz a 

partnerek képviselőivel és a partnereket képviselő 

szervezetekkel (pl. kamara, gyakorlati képzést 

folytató duális partnerek, munkaerőpiaci 

szervezetek, végzetteket alkalmazó munkaadók) 

való kapcsolattartásban. Vezetőként kiemelten 

kezeli a duális képzési partnerekkel való 

együttműködést. 

SZMSZ, értékelési 

dokumentumok, 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú, 

oktatói, tanulói és 

duális partneri 

vélemények, 

végzett tanulók és 

az őket alkalmazó 

munkaadók 

véleménye 

A pozitív kép kialakításával és a 

folyamatos kapcsolattartással célja a helyi 

munkaerőpiac igényeinek kielégítése. 

 

Az intézmény munkájába bevonja partnereit mind 

a tervezés, a megvalósítás, az értékelés és a 

fejlesztések indítása területén. Aktivan és 

kezdeményezően vesz részt az intézmény 

imázsának alakításában, a pályaorientációs 

tevékenységben. 

SZMSZ, értékelési 

dokumentumok, 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú, 

oktatói és duális 

partneri 

vélemények, 

végzett tanulók és 

az őket alkalmazó 

munkaadók 

véleménye 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

Innováció, 

iskola 

menedzselése 

Aktívan részt vesz az intézményi 

fejlesztésekben, projektekben. 

Vezetői munkájában kreatív és kezdeményező, az 

intézmény céljaihoz illeszkedően irányítja a 

fejlesztő tevékenységeket. 

pályázatok, 

intézményi 

fejlesztési tervek, 

munkatervek és 

beszámolók, 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

Biztosítja az intézmény működéséhez 

szükséges humán - és infrastrukturális 

erőforrásokat. Elkötelezettséget mutat az 

intézmény tervszerű digitális fejlesztése 

iránt, szervezi a digitalis innováció 

folyamatát. 

Részvételével az erőforrások elemzése az 

intézményi céloknak megfelelően történik. Az 

erőforrások értékelésének eredményeit a képzési 

kínálat, a képzési tartalmak, a hatékony idő- és 

erőforrás felhasználás érdekében használják fel. 

 

pályázatok, 

intézményi 

fejlesztési tervek, 

oktatói, duális 

partneri 

vélemények 

Biztonságos intézményi környezetet 

biztosít. Biztosítja a biztonságos 

adatkezelés és adattovábbítás rendjét, a 

közérdekű adatok nyilvánosságát. 

Hatáskörének megfelelően megszervezi az 

intézmény, mint létesítmény és a használt eszközök 

biztonságos működtetését (pl. tanműhelyek, 

sportlétesítmények eszközei, IKT-eszközök, 

taneszközök). Figyelmbe veszi a 

környezettudatosság alapelvét, törekszik a 

fenntarthatósági követelmények betartására. 

munkatervek és 

beszámolók, 

pályázatok, oktatói 

vélemények 

Hatékony gazdálkodás 

A gazdálkodás területén képviseli a 

környezettudatos, takarékos megoldásokat. 

Hatékonyan használja fel az intézményi 

erőforrásokat a célok elérése érdekében. Törekszik 

a gazdaságos működtetésre, kihasználja az 

intézmény bevételi lehetőségeit. 

eredményességi és 

hatékonysági 

mutatók, 

költségvetési-, 

pályázati adatok, 

munkatervek és 

beszámolók, 

fejlesztési tervek, 

pályázatok 

       100 600 
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3/1/4.sz. melléklet: Az igazgatói értékelési rendszer szempontrendszere 
 

Az alábbi táblázat az igazgatói értékelési rendszer szempontjai mellett (a 4-10. értékelési terület esetén) tartalmazza az intézményi és az intézményvezetői 

önértékelés szempontjaira való hivatkozást, segítve az igazgató adott értékelési területen végzett munkájának pontosabb megítélését. 

Az intézményi és intézményvezetői értékelés szempontrendszerének (lásd Önértékelési Kézikönyv 44. oldal 6. sz. táblázat: Intézményi önértékelési 

szempontsor, 143. oldal 11. sz. melléklet: Intézményvezetői önértékelési szempontsor) adott jelölésű szempontjait jelentik az alábbi táblázat kapcsolódó 

önértékelési szempontok elnevezésű oszlopában használt betű-szám kombinációk. 

 

 
 

Értékelési terület 

 

Értékelési szempont 

 

Magyarázat 

Kapcsolódó 

önértékelési 

szempontok 

 

Szempontok 

adatforrásai 

 

Érték 

1-6-ig 

a
k

ö
r 

ér
té

k
el

és
e 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Képzettség - 

szakképzettség 

Szakirányú végzettség 

A tanított szakmának, tantárgynak megfelelő 

szakirányú végzettség, 

vezetői munkakörhöz előírt végzettség 

 

oklevelek, 

bizonyítványok, 

tanúsítványok 
6 

Pedagógiai végzettség Tanári, szakoktatói végzettség 

Szakirányú továbbképzés Szakmai, pedagógiai, vezetői továbbképzések 

Nyelvismeret Igazolt nyelvismeret 

Megállapítás: 

6: az "5" túl további szakirányú diploma, szakvizsga, továbbképzések (akkreditát 

vagy vállalati környezetben töltött vagy egyéb jogszabályban nevesített), 

szakképzésben hasznosítható nyelvismeret (az intézmény számára hasznos további 

kompetenciák); 5: szakirányú + pedagógiai végzettség (diploma, szakvizsga); 

4: jogszabályban előírt szakirányú végzettség, pedagógiai végzettség nélkül; 3: 

szakirányú szakmai végzettség + felsőfokú végzettség; 

2: középfokú szakirányú végzettség (érettségi) + mestervizsga; 

1: középfokú szakirányú végzettség 

M
u

n
k

 

 

 

2. 

 

 

 

Szakmai tapasztalat 

Pedagógusként eltöltötött idő, azon 

belül vezetői tapasztalat 

Szakmai gyakorlati (oktatói), azon belül vezetői 

tapasztalat 

 

szakmai 

önéletrajz (KIRA 

adatok) 
6 Releváns szakirányú szakmai és 

vezetői munkerő- piaci tapasztalat 

Az oktatói pályára szakirányú munkaerőpiaci 

tapasztalattal érkező oktatók, vezetők 

szakirányú gyakorlati ideje. Munkaerőpiacon, 

oktatásirányítói területen szerzett vezetői 

tapasztalat. 

Nemzetközi szakirányú tapasztalat A fenti gyakorlati tapasztalat külföldön 

  

3. 

 

Munkaerőpiaci 

érték 

Szervezeten belüli hatása az 

intézményi eredményességre, 

vezetői szerepe 

Az intézményen belül az intézmény 

eredményességére gyakorolt közvetlen hatása 

 

az intézményi 

jövőkép és 

stratégia alapján 

meghatározott 

munkaköri 

értékek 

6 

Stratégiai szakterület, vezetői szerep 

Keresett, magas munkaerőpiaci értékű szakma 

képviselője. Szakmai végzettsége kapcsolódik 

az intézmény szakmai profiljához. 
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4. 

 

 

 

 

 

Szakmai 

felkészültség 

 

Vezetői tudása biztos, megalapozott, 

korszerű. Szakmai-pedagógiai céljai 

elérése érdekében képzi önmagát. 

Biztos szakmai tudás, önképzés jellemzi, képes 

és kész is megújulni, tudása korszerű és 

naprakész. Szakmai és vezetői ismereteit 

fejleszti. Vezetőként határozottan képviseli az 

intézmény pedagógiai céljait, értékeit, a 

kollégáknak irányt mutat és támogatást ad. 

 

 

 

 

M4 É1 É2 

tervezési 

dokumentumok, 

munkatervek és 

beszámolók, 

továbbképzési 

program, oktatói 

vélemények, 

munkaerőpiaci, 

duális partneri 

visszajelzések 

 

 

 

 

 

6 

A korszerű ismeretek beépítését 

segíti és támogatja a tanulás-tanítás 

folyamatába. 

Figyelemmel kíséri és információt biztosít a 

munkatársaknak, támogatja a szakmai területnek 

megfelelő változó tartalmak és a duális partneri 

elvárások beépítését a tanulási-tanítási 

folyamatba. 

tervezési 

dokumentumok, 

oktatói 

vélemények, 

munkaerőpiaci, 

duális 

partneri 

visszajelzések 

Szakmai céljaihoz illeszkedve 

tudatosan tervezi szakmai munkáját, 

oktatói és vezetői karrierjét. 

Szakmai munkáját reálisan értékeli, tisztában 

van értékeivel, nyitott annak fejlesztésére. 

Biztos szakmai tudás jellemzi a korszerű 

pedagógia és a helyzetfüggő vezetés területén. 

Szakmai és vezetői tudását jól alkalmazza 

a gyakorlatban. 

tervezési 

dokumentumok, 

oktatói 

vélemények, 

duális partneri 

visszajelzések 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai 

folyamatok 

irányítása 

Irányítja és részt vállal a célok 

meghatározásában (európai, 

országos, ágazati, regionális 

célokkal összhangban meghatározott 

intézményi szakképzési célrendszer). 

Részt vesz a minőségirányítási 

rendszer, az önértékelés és az oktatói 

értékelés rendszerének 

kialakításában, működtetésében. 

 

Vezetői munkájában érvényesül a folyamatos 

minőségfejlesztés logikája (PDCA logika). 

Ismeri, és a tervezési dokumentumok 

tartalmazzák ezeket a célokat, melyek alapján a 

fejlesztéseket megtervezi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1 T4 M1 M2 

M3 M4 M5 

M6 É1 É2 É4 

 

 

tervezési 

dokumentumok, 

munkatervek és 

beszámolók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Biztosítja, támogatja a korszerű 

szakmai tartalmak, a módszertan és a 

digitális oktatás alkalmazását. 

Irányítja az oktatók pedagógiai 

tervező munkáját. 

A gyakorlatban a megvalósítás során támogatja 

a célok elérését, a célok és a kialakított 

intézményi gyakorlat egymással koherensek. 

Vezetőként elkötelezett a korszerű pedagógiai 

gyakorlat megvalósításában. Támogatja a 

korszerű módszerek alkalmazását, mérési 

eredményekre támaszkodva fejleszti az 

intézmény módszertani kultúráját. 

 

munkatervek és 

beszámolók, 

oktatói 

vélemények 
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Vezetői munkájával ösztönzi és 

támogatja a szociális tanulásban 

rejlő lehetőségeket, az oktatók 

közösségépítő, személyiségfejlesztő 

tevékenységét. 

Vezetői munkájában segíti a közösségépítést, a 

tanulók együttműködését. Elvárja az oktatók 

személyiségfejlesztő, egyénre szabott 

pedagógiai munkáját. 

 

tanulói 

vélemények, 

oktatói 

vélemények 

Irányítja a szakmai és közismereti 

oktatók együttműködését, értékelési 

rendszerük összehangolását. 

Elősegíti az együttműködést a 

szakmai oktatók és a duális 

képzőhely között, a szakmai 

tartalom, a korszerű módszertan és 

az összehangolt értékelési rendszer 

területén. 

A közismereti és szakmai képzés 

együttműködését biztosítja a megfelelő 

szervezeti keretek működtetésével, szakmai 

támogatást nyújt a duális parrtnerekkel való 

képzési együttműködéshez. 

munkatervek, 

beszámolók, 

oktatói és duális 

partneri 

vélemények 

Irányítja a korszerű tanulói mérések 

alkalmazását. Méri és értékeli a 

tanulási folyamat eredményességét. 

A korai jelzőrendszer eredményeit 

felhasználja a szakmai- pedagógiai 

munka fejlesztéséhez. 

A tanulói mérési rendszer kialakítását és 

alkalmazását irányítja. Szisztematikusan méri és 

értékeli a célok teljesülését, és az azokban 

meghatározott feladatok eredményességét. 

Felhasználja a külső mérés eredményeit és az 

intézményi mérési feladatokat támogatja. 

munkatervek és 

beszámolók, 

továbbképzési 

program, 

beiskolázási terv, 

mérési 

dokumentumok 

A külső, belső mérési eredmények és 

a tanulói eredmények (vizsgák, 

értékelések, partneri visszajelzések) 

alapján fejleszti a pedagógiai 

folyamatokat. 

A mérési eredmények alapján rendszeresen 

felülvizsgálja a célokat, a működési 

folyamatokat, és ez alapján pedagógiai 

fejlesztéseket valósít meg. 

munkatervek és 

beszámolók, 

intézményi 

alapdokumentum

ok, oktatói, 

tanulói és duális 

partneri 

vélemények 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Változások kezelése 

A jövőkép, a célok megfogalmazása és 

a feladatok tanévekre bontása során 

figyelembe veszi az intézmény külső és 

belső környezetét, a folyamatban lévő 

és várható munkaerő-piaci 

változásokat. 

 

Kialakítja és működteti az - intézmény 

jövőbeni lehetőségeit, irányait befolyásoló, 

meghatározó - információk, adatok 

gyűjtésének és elemzésének, feldolgozásának 

rendszerét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 T4 M1 É1 

F1 F2 

 

munkatervek és 

beszámolók, 

intézményi 

alapdokumentum

ok, felettes 

vezetői és 

fenntartói interjú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Képes a változtatás folyamatát 

hatékonyan megtervezni, végrehajtani 

és értékelni, amelynek során 

felhasználja a minőségirányítási 

rendszer működtetésének eredményeit. 

Alkalmazza a tanuló szervezetté válás 

elvét és gyakorlatát. A vezető ösztönzi, 

engedi, és szívesen befogadja a tanítás-

tanulás eredményesebbé tételére 

irányuló kezdeményezéseket, 

innovációkat, fejlesztéseket. Támogatja 

a belső tudásmegosztást. 

Részt vesz a szakképzést érintő helyi igények 

elemzésének folyamatában. Folyamatosan 

informálja kollégáit és az intézmény partnereit 

a megjelenő változásokról, lehetőséget biztosít 

számukra az önálló információszerzésre 

(konferenciák, előadások, egyéb források), és 

reagál a feltárt igényekre. 

minőségirányítási 

dokumentumok, 

intézményi 

értékelések, 

értekezletek 

jegyzőkönyvei, 

munkatervek és 

beszámolók, 

továbbképzési 

program, 

beiskolázási terv 

Folyamatosan nyomon követi és értékeli 

a célok megvalósulását, a mérési 

rendszer eredményeit, az elemzéseket 

bemutatja partnereinek. Rendszeresen 

meghatározza az intézmény erősségeit 

és gyengeségeit, fejlesztendő területeit, 

ehhez felhasználja a belső és külső 

intézményértékelés eredményeit. 

Az értékelések méréseken, konkrét 

elemzéseken alapulnak, amelybe bevonja 

munkatársait, partnereit. A mérés eredményeit 

felhasználja az intézmény szakmai 

munkájának értékelésére és a fejlesztések 

megalapozására. 

minőségirányítási 

dokumentumok, 

intézményi 

értékelések, 

értekezletek 

jegyzőkönyvei, 

munkatervek és 

beszámolók 

A mérési eredmények alapján terveit 

felülvizsgálja, korrigálja a célokat, 

fejleszti az intézmény pedagógiai, 

szakmai munkáját. 

Az éves, féléves értékelések eredményei 

nyomonkövethetők a fejlesztési tervekben, a 

következő időszak terveiben, azok koherensen 

illeszkednek egymáshoz. 

minőségirányítási 

dokumentumok, 

munkatervek és 

beszámolók, 

intézményi 

alapdokumentum

ok, felettes 

vezetői és 

fenntartói interjú 
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7. 

 

 

 

 

 

 

Vezetői 

kommunikáció 

 

Alkalmazott kommunikációs csatornák 

 

Átgondolt, szervezett kommunikációs 

rendszert működtet, tájékoztatást, értekezletet 

tart, elektronikus csatornákat használ. 

 

 

 

 

 

T3 M2 M3 

M7 F1 F3 

felettes vezetői 

és fenntartói 

interjú, 

intézményi 

kommunikációs 

csatornák, 

értekezletek 

jergyzőkönyvei, 

digitális felületek 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Információ szolgáltatás, tájékoztatás 

 

Oktatók, szülők, tanulók tájékoztatását tervezi 

és koordinálja, amely rendszeresen, 

szabályozottan működik. Részt vesz a 

naprakész kommunikációs megjelenés 

(honlap, sajtó) biztosításában, egyéb 

tájékoztatási formák működtetésében. 

oktatói, tanulói 

és duális partneri 

vélemények, 

felettes vezetői 

és fenntartói 

interjú, 

intézményi 

kommunikációs 

csatornák, 

értekezletek 

jergyzőkönyvei, 

digitális 

felületek 

Vezetői együttműködés, lojalitás 

Átlátható, rendszerszintű vezetői 

feladatmegosztás működik. Hiteles és etikus 

magatartást tanúsít. (Kommunikációja, 

magatartása a pedagógus etika normáinak 

megfelel.) 

SZMSZ, felettes 

vezetői és 

fenntartói interjú, 

oktatói 

vélemények 

Az intézmény képviselete a belső és a 

külső partnerek tekintetében 

Vezetői munkájával kapcsolatban számít 

munkatársai véleményére, rendszeres és 

szervezett kapcsolatot tart az intézményi 

közösségekkel. Külső kapcsolatait az 

intézmény érdekében végzett nyitott, 

konstruktív kapcsolatrendszer jellemzi. 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú, 

oktatói, tanulói 

és duális partneri 

vélemények 
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8. 

 

 

Oktatói munka 

ellenőrzése, 

értékelése, 

fejlesztések 

támogatása 

Átlátható ellenőrzési rendszert 

működtet, azonosítja az erősségeket, a 

fejlesztendő területeket, támogatja a 

fejlesztéseket. 

Differenciáló értékelési rendszert működtetnek 

az intézményben, az elvárások és az 

értékelések átláthatóak és koherensek. Az 

oktatói értékelés kiemelt célja a fejlesztés, 

amelyhez vezetői támogatást ad. 

 

 

 

 

M4 É2 F1 

SZMSZ, 

munkatervek és 

beszámolók, 

értékelési 

dokumentumok, 

minőségirányítási 

dsokumentumok, 

oktatói 

vélemények, 

felettes vezetői 

és fenntartói 

interjú 

 

 

 

 

 

6 

Irányítja és delegálja az ellenőrzési, 

értékelési feladatokat. 

A munkatársak ellenőrzése, értékelése 

rendszeres, amelybe bevonja vezetőtársait. Az 

értékelések adatokon alapulnak, a 

visszajelzések korrektek, tárgyszerűek. 

értékelési 

dokumentumok, 

oktatói 

vélemények, 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú 

Támogatja az oktatói értékelésen 

alapuló egyéni cselekvési terveket. 

Tisztában van munkatársai erősségeivel, 

bevonja és támogatja őket az intézményi 

fejlesztések és az egyéni fejlődési (karrier) 

lehetőség kihasználásában. 

munkatervek, 

továbbképzési 

program, 

beiskolázási terv, 

oktatói 

vélemények 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

Kapcsolatrendszer 

működtetése 

Szerepet vállal az intézményi 

kapcsolatrendszer fejlesztésében. 

Támogatja a team munkát, hatékonyan 

működtet iskolai oktatói közösségeket, számít 

a munkájukra. Vezetőként támogatja és elvárja 

az oktatói együttműködést, ő maga is része az 

iskolai közösségnek. 

 

 

 

 

T3 T5 T6 M2 

M3 F3 

munkatervek és 

beszámolók, 

oktatói 

vélemények 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Együttműködik a partnerekkel (tanulók, 

szülők, fenntartó, társszervezetek, duális 

képzési partnerek, munkaerőpiac). 

Ismeri az intézmény partneri körét, részt vesz 

a partnerek képviselőivel és a partnereket 

képviselő szervezetekkel (pl. kamara, 

gyakorlati képzést folytató duális partnerek, 

munkaerőpiaci szervezetek, végzetteket 

alkalmazó munkaadók) való 

kapcsolattartásban. Vezetőként kiemelten 

kezeli a duális képzési partnerekkel való 

együttműködést. 

SZMSZ, 

értékelési 

dokumentumok, 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú, 

oktatói, tanulói és 

duális partneri 

vélemények, 

végzett tanulók és 

az őket alkalmazó 

munkaadók 

véleménye 
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A pozitív kép kialakításával és a 

folyamatos kapcsolattartással célja a 

helyi munkaerőpiac igényeinek 

kielégítése. 

Az intézmény munkájába bevonja partnereit 

mind a tervezés, a megvalósítás, az értékelés 

és a fejlesztések indítása területén. Aktivan és 

kezdeményezően vesz részt az intézmény 

imázsának alakításában, a pályaorientációs 

tevékenységben. 

SZMSZ, 

értékelési 

dokumentumok, 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú, 

oktatói és duális 

partneri 

vélemények, 

végzett tanulók és 

az őket alkalmazó 

munkaadók 

véleménye 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

Innováció, iskola 

menedzselése 

Aktívan részt vesz az intézményi 

fejlesztésekben, projektekben. 

Vezetői munkájában kreatív és kezdeményező, 

az intézmény céljaihoz illeszkedően irányítja a 

fejlesztő tevékenységeket. 

 

 

 

 

 

T1 T7 M7 É3 

F1 F2 F3 

pályázatok, 

intézményi 

fejlesztési tervek, 

munkatervek és 

beszámolók, 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Biztosítja az intézmény működéséhez 

szükséges humán - és infrastrukturális 

erőforrásokat. Elkötelezettséget mutat az 

intézmény tervszerű digitális fejlesztése 

iránt, szervezi a digitális innováció 

folyamatát. 

Részvételével az erőforrások elemzése az 

intézményi céloknak megfelelően történik. Az 

erőforrások értékelésének eredményeit a 

képzési kínálat, a képzési tartalmak, a 

hatékony idő- és erőforrás felhasználás 

érdekében használják fel. 

pályázatok, 

intézményi 

fejlesztési tervek, 

oktatói, duális 

partneri 

vélemények 

Biztonságos intézményi környezetet 

biztosít. Biztosítja a biztonságos 

adatkezelés és adattovábbítás rendjét, a 

közérdekű adatok nyilvánosságát. 

Hatáskörének megfelelően megszervezi az 

intézmény, mint létesítmény és a használt 

eszközök biztonságos működtetését (pl. 

tanműhelyek, sportlétesítmények eszközei, 

IKT-eszközök, taneszközök). Figyelmbe veszi 

a környezettudatosság alapelvét, törekszik a 

fenntarthatósági követelmények betartására. 

munkatervek és 

beszámolók, 

pályázatok, 

oktatói 

vélemények 

Hatékony gazdálkodás 

A gazdálkodás területén képviseli a 

környezettudatos, takarékos megoldásokat. 

Hatékonyan használja fel az intézményi 

erőforrásokat a célok elérése érdekében. 

Törekszik a gazdaságos működtetésre, 

kihasználja az intézmény bevételi lehetőségeit. 

eredményességi 

és hatékonysági 

mutatók, 

költségvetési-, 

pályázati adatok, 

munkatervek és 

beszámolók, 

fejlesztési tervek, 
pályázatok 
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3/1/5.sz. melléklet: Az igazgatói értékelési rendszer szempontrendszere, illetve ajánlás a súlyszorzók meghatározásához 
 

  

Értékelési terület 

 

Értékelési szempont 

 

Magyarázat 

Kapcsolódó 

önértékelési 

szempontok 

 

Szemponto

k 

adatforrásai 

 

Érték 

1-6-ig 

 

Súlysz

orzó 

 

Súlyoz

ott 

pontsz

ám 
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r
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k
e
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1. 

 

 

 

 

 

Képzettség - 

szakképzettség 

Szakirányú végzettség 

A tanított szakmának, tantárgynak 

megfelelő szakirányú végzettség, 

vezetői munkakörhöz előírt 

végzettség 

 
 

 

oklevelek, 

bizonyítvány

ok, 

tanúsítványo

k 

6 3 18 
Pedagógiai végzettség Tanári, szakoktatói végzettség 

Szakirányú továbbképzés 
Szakmai, pedagógiai, vezetői 

továbbképzések 

Nyelvismeret Igazolt nyelvismeret 

Megállapítás: 

6: az "5" túl további szakirányú diploma, szakvizsga, továbbképzések 

(akkreditát vagy vállalati környezetben töltött vagy egyéb jogszabályban 

nevesített), szakképzésben hasznosítható nyelvismeret (az intézmény 

számára hasznos további kompetenciák); 5: szakirányú + pedagógiai 

végzettség (diploma, szakvizsga); 4: jogszabályban előírt szakirányú 

végzettség, pedagógiai végzettség nélkül; 3: szakirányú szakmai végzettség 

+ felsőfokú végzettség; 2: középfokú szakirányú végzettség (érettségi) + 

mestervizsga; 1: középfokú szakirányú végzettség 

     

M
u

n
k

 

 

 

2. 

 

 

Szakmai tapasztalat 

Pedagógusként eltöltötött idő, azon 

belül vezetői tapasztalat 

Szakmai gyakorlati (oktatói), azon 

belül vezetői tapasztalat 

 

szakmai 

önéletrajz 

(KIRA 

adatok) 

6 4 24 
Releváns szakirányú szakmai és 

vezetői munkerő- piaci tapasztalat 

Az oktatói pályára szakirányú 

munkaerőpiaci tapasztalattal érkező 

oktatók, vezetők szakirányú 

gyakorlati ideje. Munkaerőpiacon, 

oktatásirányítói területen szerzett 

vezetői tapasztalat. 

Nemzetközi szakirányú tapasztalat 
A fenti gyakorlati tapasztalat 

külföldön 

  

3. 

 

Munkaerőpiaci 

érték 

Szervezeten belüli hatása az intézményi 

eredményességre, vezetői szerepe 

Az intézményen belül az intézmény 

eredményességére gyakorolt 

közvetlen hatása 

 

az intézményi 

jövőkép és 

stratégia 

alapján 

meghatározot

t munkaköri 

értékek 

 

6 

 

8 

 

48 
Stratégiai szakterület, vezetői szerep 

Keresett, magas munkaerőpiaci értékű 
szakma képviselője. Szakmai 

végzettsége kapcsolódik az intézmény 

szakmai profiljához. 
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4. 

 

 

 

 

Szakmai 

felkészültség 
Vezetői tudása biztos, megalapozott, 

korszerű. Szakmai-pedagógiai céljai 

elérése érdekében képzi önmagát. 

Biztos szakmai tudás, önképzés 

jellemzi, képes és kész is megújulni, 

tudása korszerű és naprakész. 

Szakmai és vezetői ismereteit 

fejleszti. Vezetőként határozottan 

képviseli az intézmény pedagógiai 

céljait, értékeit, a kollégáknak irányt 

mutat és támogatást ad. 

 

 

 

 

 

M4 É1 É2 

tervezési 

dokumentum

ok, 

munkatervek 

és 

beszámolók, 

továbbképzés

i program, 

oktatói 

vélemények, 

munkaerőpia

ci, duális 

partneri 

visszajelzése

k 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

60 

A korszerű ismeretek beépítését segíti 

és támogatja a tanulás-tanítás 

folyamatába. 

Figyelemmel kíséri és információt 

biztosít a munkatársaknak, 

támogatja a szakmai területnek 

megfelelő változó tartalmak és a 

duális partneri 

elvárások beépítését a tanulási-

tanítási folyamatba. 

tervezési 

dokumentum

ok, oktatói 

vélemények, 

munkaerőpia

ci, duális 

partneri 

visszajelzése

k 

 

Szakmai céljaihoz illeszkedve 

tudatosan tervezi szakmai munkáját, 

oktatói és vezetői karrierjét. 

Szakmai munkáját reálisan értékeli, 

tisztában van értékeivel, nyitott 

annak fejlesztésére. Biztos szakmai 

tudás jellemzi a korszerű pedagógia 

és a helyzetfüggő vezetés területén. 

Szakmai és vezetői tudását jól 

alkalmazza 

a gyakorlatban. 

tervezési 

dokumentum

ok, oktatói 

vélemények, 

duális 

partneri 

visszajelzése

k 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irányítja és részt vállal a célok 

meghatározásában (európai, országos, 

ágazati, regionális célokkal 

összhangban meghatározott 

intézményi szakképzési célrendszer). 

Részt vesz a minőségirányítási 

rendszer, az önértékelés és az oktatói 

értékelés rendszerének kialakításában, 

működtetésében. 

Vezetői munkájában érvényesül a 

folyamatos minőségfejlesztés 

logikája (PDCA logika). Ismeri, és a 

tervezési dokumentumok 

tartalmazzák ezeket a célokat, 

melyek alapján a fejlesztéseket 

megtervezi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tervezési 

dokumentum

ok, 

munkatervek 

és 

beszámolók 
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5. 

 

 

 

Pedagógiai 

folyamatok 

irányítása 

 

Biztosítja, támogatja a korszerű 

szakmai tartalmak, a módszertan és a 

digitális oktatás alkalmazását. 

Irányítja az oktatók pedagógiai 

tervező munkáját. 

A gyakorlatban a megvalósítás 

során támogatja a célok elérését, a 

célok és a kialakított intézményi 

gyakorlat egymással koherensek. 

Vezetőként elkötelezett a korszerű 

pedagógiai gyakorlat 

megvalósításában. Támogatja a 

korszerű módszerek alkalmazását, 

mérési eredményekre támaszkodva 

fejleszti az intézmény módszertani 

kultúráját. 

 

T1 T4 M1 

M2 M3 M4 

M5 M6 É1 

É2 É4 
munkatervek 

és 

beszámolók, 

oktatói 

vélemények 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

84 

Vezetői munkájával ösztönzi és 

támogatja a szociális tanulásban rejlő 

lehetőségeket, az oktatók 

közösségépítő, személyiségfejlesztő 

tevékenységét. 

Vezetői munkájában segíti a 

közösségépítést, a tanulók 

együttműködését. Elvárja az oktatók 

személyiségfejlesztő, egyénre 

szabott pedagógiai munkáját. 

tanulói 

vélemények, 

oktatói 

vélemények 

Irányítja a szakmai és közismereti 

oktatók együttműködését, értékelési 

rendszerük összehangolását. Elősegíti 

az együttműködést a szakmai oktatók 

és a duális képzőhely között, a 

szakmai tartalom, a korszerű 

módszertan és az összehangolt 

értékelési rendszer területén. 

A közismereti és szakmai képzés 

együttműködését biztosítja a 

megfelelő szervezeti keretek 

működtetésével, szakmai támogatást 

nyújt a duális parrtnerekkel való 

képzési együttműködéshez. 

munkatervek, 

beszámolók, 

oktatói és 

duális partneri 

vélemények 

Irányítja a korszerű tanulói mérések 

alkalmazását. Méri és értékeli a 

tanulási folyamat eredményességét. A 

korai jelzőrendszer eredményeit 

felhasználja a szakmai- pedagógiai 

munka fejlesztéséhez. 

A tanulói mérési rendszer 

kialakítását és alkalmazását 

irányítja. Szisztematikusan méri és 

értékeli a célok teljesülését, és az 

azokban meghatározott feladatok 

eredményességét. Felhasználja a 

külső mérés eredményeit és az 

intézményi mérési feladatokat 

támogatja. 

 

munkatervek 

és 

beszámolók, 

továbbképzési 

program, 

beiskolázási 

terv, mérési 

dokumentum

ok 

A külső, belső mérési eredmények és 

a tanulói eredmények (vizsgák, 

értékelések, partneri visszajelzések) 

alapján fejleszti a pedagógiai 

folyamatokat. 

A mérési eredmények alapján 

rendszeresen felülvizsgálja a 

célokat, a működési folyamatokat, 

és ez alapján pedagógiai 

fejlesztéseket valósít meg. 

munkatervek 

és beszámolók, 

intézményi 

alapdokumentu

mok, oktatói, 

tanulói és 

duális partneri 

vélemények 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Változások 

kezelése 

A jövőkép, a célok megfogalmazása 

és a feladatok tanévekre bontása 

során figyelembe veszi az intézmény 

külső és belső környezetét, a 

folyamatban lévő és várható 

munkaerő-piaci változásokat. 

Kialakítja és működteti az - 

intézmény jövőbeni lehetőségeit, 

irányait befolyásoló, meghatározó - 

információk, adatok gyűjtésének és 

elemzésének, feldolgozásának 

rendszerét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 T4 M1 

É1 F1 F2 

munkatervek és 

beszámolók, intézményi 

alapdokumentumok, 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

Képes a változtatás folyamatát 

hatékonyan megtervezni, 

végrehajtani és értékelni, amelynek 

során felhasználja a 

minőségirányítási rendszer 

működtetésének eredményeit. 

Alkalmazza a tanuló szervezetté 

válás elvét és gyakorlatát. A vezető 

ösztönzi, engedi, és szívesen 

befogadja a tanítás-tanulás 

eredményesebbé tételére irányuló 

kezdeményezéseket, innovációkat, 

fejlesztéseket. Támogatja a belső 

tudásmegosztást. 

Részt vesz a szakképzést érintő helyi 

igények elemzésének folyamatában. 

Folyamatosan informálja kollégáit és 

az intézmény partnereit a megjelenő 

változásokról, lehetőséget biztosít 

számukra az önálló 

információszerzésre (konferenciák, 

előadások, egyéb források), és reagál 

a feltárt igényekre. 

minőségirányítási 

dokumentumok, 

intézményi értékelések, 

értekezletek 

jegyzőkönyvei, 

munkatervek és 

beszámolók, 

továbbképzési program, 

beiskolázási terv 

Folyamatosan nyomon követi és 

értékeli a célok megvalósulását, a 

mérési rendszer eredményeit, az 

elemzéseket bemutatja partnereinek. 

Rendszeresen meghatározza az 

intézmény erősségeit és 

gyengeségeit, fejlesztendő 

területeit, ehhez felhasználja a belső 

és külső intézményértékelés 

eredményeit. 

Az értékelések méréseken, konkrét 

elemzéseken alapulnak, amelybe 

bevonja munkatársait, partnereit. A 

mérés eredményeit felhasználja az 

intézmény szakmai munkájának 

értékelésére és a fejlesztések 

megalapozására. 

minőségirányítási 

dokumentumok, 

intézményi értékelések, 

értekezletek 

jegyzőkönyvei, 

munkatervek és 

beszámolók 

A mérési eredmények alapján terveit 

felülvizsgálja, korrigálja a célokat, 

fejleszti az intézmény pedagógiai, 

szakmai munkáját. 

Az éves, féléves értékelések 

eredményei nyomonkövethetők a 

fejlesztési tervekben, a következő 

időszak terveiben, azok koherensen 

illeszkednek egymáshoz. 

minőségirányítási 

dokumentumok, 

munkatervek és 

beszámolók, intézményi 

alapdokumentumok, 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú 
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7. 

 

 

 

 

 

 

Vezetői 

kommunikáció 

 

Alkalmazott kommunikációs 

csatornák 

 

Átgondolt, szervezett kommunikációs 

rendszert működtet, tájékoztatást, 

értekezletet tart, elektronikus 

csatornákat használ. 

 

 

 

 

 

 

T3 M2 

M3 M7 

F1 F3 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú, 

intézményi 

kommunikációs 

csatornák, értekezletek 

jergyzőkönyvei, digitális 

felületek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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Információ szolgáltatás, tájékoztatás 

Oktatók, szülők, tanulók 

tájékoztatását tervezi és koordinálja, 

amely rendszeresen, szabályozottan 

működik. Részt vesz a naprakész 

kommunikációs megjelenés (honlap, 

sajtó) biztosításában, egyéb 

tájékoztatási formák működtetésében. 

oktatói, tanulói és duális 

partneri vélemények, 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú, 

intézményi 

kommunikációs 

csatornák, értekezletek 

jergyzőkönyvei, digitális 

felületek 

Vezetői együttműködés, lojalitás 

Átlátható, rendszerszintű vezetői 

feladatmegosztás működik. Hiteles és 

etikus magatartást tanúsít. 

(Kommunikációja, magatartása a 

pedagógus etika normáinak megfelel.) 

SZMSZ, felettes vezetői 

és fenntartói interjú, 

oktatói vélemények 

Az intézmény képviselete a belső és 

a külső partnerek tekintetében 

Vezetői munkájával kapcsolatban 

számít munkatársai véleményére, 

rendszeres és szervezett kapcsolatot 

tart az intézményi közösségekkel. 

Külső kapcsolatait az intézmény 

érdekében végzett nyitott, konstruktív 

kapcsolatrendszer jellemzi. 

felettes vezetői és 

fenntartói interjú, oktatói, 

tanulói és duális partneri 

vélemények 

 

 

 

 

8. 

 

 

Oktatói munka 

ellenőrzése, 

értékelése, 

fejlesztések 

támogatása 

Átlátható ellenőrzési rendszert 

működtet, azonosítja az erősségeket, 

a fejlesztendő területeket, támogatja 

a fejlesztéseket. 

Differenciáló értékelési rendszert 

működtetnek az intézményben, az 

elvárások és az értékelések 

átláthatóak és koherensek. Az oktatói 

értékelés kiemelt célja a fejlesztés, 

amelyhez vezetői támogatást ad. 

 

 

 

M4 É2 F1 

SZMSZ, munkatervek és 

beszámolók, értékelési 

dokumentumok, 

minőségirányítási 

dsokumentumok, oktatói 

vélemények, felettes 

vezetői és fenntartói 

interjú 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

72 
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Irányítja és delegálja az ellenőrzési, 

értékelési feladatokat. 

A munkatársak ellenőrzése, értékelése 

rendszeres, amelybe bevonja 

vezetőtársait. Az értékelések 

adatokon alapulnak, a visszajelzések 

korrektek, tárgyszerűek. 
 

értékelési dokumentumok, 

oktatói 

vélemények, felettes 

vezetői és fenntartói 

interjú 

   

Támogatja az oktatói értékelésen  

alapuló egyéni cselekvési terveket. 

Tisztában van munkatársai 

erősségeivel, bevonja és támogatja 

őket az intézményi fejlesztések és az 

egyéni fejlődési (karrier) lehetőség 

kihasználásában. 

munkatervek, 

továbbképzési program, 

beiskolázási terv, oktatói 

vélemények 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

Kapcsolatrendsz

er működtetése 

Szerepet vállal az intézményi 

kapcsolatrendszer fejlesztésében. 

Támogatja a team munkát, 

hatékonyan működtet iskolai oktatói 

közösségeket, számít a munkájukra. 

Vezetőként támogatja és elvárja az 

oktatói együttműködést, ő maga is 

része az iskolai közösségnek. 

 

 

 

 

 

T3 T5 T6 

M2 M3 

F3 

munkatervek és 

beszámolók, oktatói 

vélemények 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

54 

Együttműködik a partnerekkel 

(tanulók, szülők, fenntartó, 

társszervezetek, duális képzési 

partnerek, munkaerőpiac). 

Ismeri az intézmény partneri körét, 

részt vesz a partnerek képviselőivel és 

a partnereket képviselő 

szervezetekkel (pl. kamara, gyakorlati 

képzést folytató duális partnerek, 

munkaerőpiaci szervezetek, 

végzetteket alkalmazó munkaadók) 

való kapcsolattartásban. Vezetőként 

kiemelten kezeli a duális képzési 

partnerekkel való együttműködést. 

SZMSZ, értékelési 

dokumentumok, felettes 

vezetői és fenntartói 

interjú, oktatói, tanulói és 

duális partneri 

vélemények, végzett 

tanulók és az őket 

alkalmazó munkaadók 

véleménye 

A pozitív kép kialakításával és a 

folyamatos kapcsolattartással célja a 

helyi munkaerőpiac igényeinek 

kielégítése. 

Az intézmény munkájába bevonja 

partnereit mind a tervezés, a 

megvalósítás, az értékelés és a 

fejlesztések indítása területén. 

Aktivan és kezdeményezően vesz 

részt az intézmény imázsának 

alakításában, a pályaorientációs 

tevékenységben. 

SZMSZ, értékelési 

dokumentumok, felettes 

vezetői és fenntartói 

interjú, oktatói és duális 

partneri vélemények, 

végzett tanulók és az őket 

alkalmazó munkaadók 

véleménye 
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10. 

 

 

 

 

 

 

Innováció, 

iskola 

menedzselése 

Aktívan részt vesz az intézményi 

fejlesztésekben, projektekben. 

Vezetői munkájában kreatív és 

kezdeményező, az intézmény 

céljaihoz illeszkedően irányítja a 

fejlesztő tevékenységeket. 

 

 

 

 

 

T1 T7 M7 

É3 F1 F2 

F3 

pályázatok, intézményi 

fejlesztési tervek, 

munkatervek és 

beszámolók, felettes 

vezetői és fenntartói 

interjú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

Biztosítja az intézmény 

működéséhez szükséges humán - és 

infrastrukturális erőforrásokat. 

Elkötelezettséget mutat az 

intézmény tervszerű digitális 

fejlesztése iránt, szervezi a digitális 

innováció folyamatát. 

Részvételével az erőforrások 

elemzése az intézményi céloknak 

megfelelően történik. Az erőforrások 

értékelésének eredményeit a képzési 

kínálat, a képzési tartalmak, a 

hatékony idő- és erőforrás 

felhasználás érdekében használják 

fel. 

pályázatok, intézményi 

fejlesztési tervek, oktatói, 

duális partneri 

vélemények 

Biztonságos intézményi környezetet 

biztosít. Biztosítja a biztonságos 

adatkezelés és adattovábbítás 

rendjét, a közérdekű adatok 

nyilvánosságát. 

Hatáskörének megfelelően 

megszervezi az intézmény, mint 

létesítmény és a használt eszközök 

biztonságos működtetését (pl. 

tanműhelyek, sportlétesítmények 

eszközei, IKT-eszközök, 

taneszközök). Figyelmbe veszi a 

környezettudatosság alapelvét, 

törekszik a fenntarthatósági 

követelmények betartására. 

munkatervek és 

beszámolók, pályázatok, 

oktatói vélemények 

 

Hatékony gazdálkodás 

A gazdálkodás területén képviseli a 

környezettudatos, takarékos 

megoldásokat. Hatékonyan használja 

fel az intézményi erőforrásokat a 

célok elérése érdekében. Törekszik a 

gazdaságos működtetésre, 

kihasználja az intézmény bevételi 

lehetőségeit. 

eredményességi és 

hatékonysági mutatók, 

költségvetési-, pályázati 

adatok, munkatervek és 

beszámolók, 

fejlesztési tervek, 

pályázatok 

        100 600 

 

 

 

  



137 

 

3/2. sz. melléklet: Az oktatói értékelés vonatkozó módszertani eszközei, sablonjai 

 

Módszertani útmutató a szakképzésben dolgozó oktatók teljesítményértékeléséhez 

 

 

1. Előzmények, jogszabályi háttér  

 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) értelmében a szakképző 

intézmények alkalmazottjai – akik az ágazati alapoktatási, a szakirányú oktatási és a közismereti oktatási 

feladatokat ellátják - oktatók és munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban állnak a szakképzési 

centrummal, amelyből következik, hogy alkalmazásuk feltételrendszerét a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) határozza meg.  

A szakképző intézmény alkalmazottja a munkaszerződésében meghatározott mértékű munkabérre jogosult. 

A munkabért úgy kell megállapítani, hogy az igazodjon a hasonló munkakört betöltők által elérhető havi 

jövedelemhez, továbbá legyen tekintettel a szakképző intézmény alkalmazottjának a szakképző 

intézménnyel fennálló jogviszonya időtartamára.  

A szakképző intézmény tevékenységét minőségirányítási rendszer alapján végzi. A szakképző intézmény 

minőségirányítási rendszere a szakképzés feltételeinek folyamatos fejlesztésére irányul.  

Jelen módszertani útmutató és az értékelési táblázat a szakképzésben dolgozó oktatók értékeléséhez készült, 

segítve a szakképzési centrumok és szakképző intézmények vezetőinek munkáját.  

 

 

2. Az értékelési rendszer elméleti háttere  

 

Az új oktatói értékelési szempontsor szolgál alapjául a kialakítandó értékelési rendszernek, amelyben az 

értékelési feladatokat az intézmény vezetője végzi háromévente, támaszkodva vezető társai munkájára, 

szükség esetén szakértőt is bevonva. Az oktatói értékelés szempontjai az „EQAVET” és a „Hay-rendszer” 

alapján készültek.  

Az EQAVET (Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer) szakképzési indikatív 

jellemzőket (minőségi elvárásokat) és indikátorokat fogalmaz meg a szakképzésben dolgozó oktatókra 

vonatkozóan. A részletes anyagok megismerhetőek az www.eqavet.nive.hu oldalon.  

A Hay-rendszer egy munkakör-értékelési rendszer, amelyet Edward N. Hay (USA) fejlesztett ki, 

Magyarországon a nagyvállalatok a 90-es évek eleje óta alkalmazzák. Az értékelési folyamat során a 

munkakör szervezeti értékét a munkaköri profilok, az összehasonlíthatóság alapján – pontozásos rendszer 

határozza meg (pontszámokban).  

 

3. Az oktatói értékelési rendszer célja  

 

Az új értékelési szempontrendszer, alapjául szolgál a pedagógusminősítés helyébe lépő – szakképzésben 

alkalmazandó - oktatói értékelési rendszernek. A szakképzési ágazati irányítás az 2 oktató értékelésében 

elkötelezett a minőségi szempontok érvényesülésének. A meghatározott értékelési területek és szempontok 

elvárásokként fogalmazódnak meg a szakképzésben dolgozó oktatókra vonatkozóan.  

2020. július 1-jét követően az új besorolásoknál az új oktatói értékelési szempontsor támogatja a minőségi 

szempontok alapján történő munkabér megállapítását azzal, hogy a jogszabály alapján a munkabért nem 

lehet alacsonyabban megállapítani az oktató 2019. március 1. és 2020. május 31. közötti időtartamra járó 

illetményének számtani közepénél.  
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4. Az értékelési rendszer szerkezete, felépítése, főbb fogalmak  

 

Az oktatói értékelési rendszer a szakképző intézmény minden oktatói munkakörére alkalmazható 

(közismereti -, szakmai oktatók, pszichológus, könyvtáros tanár, fejlesztő pedagógus). A szakképző 

intézmény vezetőinek értékelésére a vezetői kompetenciákra vonatkozó kiegészített vezetői értékelési 

rendszer készül.  
 

A folyamatos foglalkoztatásban álló oktatókat, illetve munkakörüket minden értékelési területre 

vonatkozóan értékelni kell. Az újonnan belépő oktatók esetében csak a munkakör értékelhető, a szakmai 

kompetenciáik nem, így az 1-3. értékelési területet kell csak figyelembe venni.  
 

Az oktató megismerheti értékelését és egyeztethet a szakképző intézmény vezetőjével az értékelés 

eredményéről.  

 

Az oktatói értékelési táblázat felépítése:  

Az értékelési rendszer tíz értékelési területből áll  

• 1-3. értékelési terület az adott munkakör értékelésére vonatkozik  

• 4-10. értékelési terület a munkakört betöltő oktató szakmai kompetenciáinak teljesítményértékelése  

 

Az értékelési szempontok az értékelési terület lebontását jelenti, amelyek az összes területtel és azon belül 

a szempontokkal együtt lefedik a teljes oktatói tevékenységet. Az értékelés során nem kell egyes 

szempontonként értékelni az oktató teljesítményét, hanem a szempontok figyelembevételével az egész 

értékelési területre kell 1-6 ponttal értékelni az oktató teljesítményét, kompetenciáit. Természetesen 

nem minden oktatói munkakörben releváns minden szempont, a nem releváns szempontoktól eltekintve a 

teljes értékelési területre nézve kell pontozni az oktató teljesítményét.  
 

A magyarázat az értékelési területek szempontjaiként segíti a használó számára az adott értékelési 

szempont szakképző intézményi értelmezését.  
 

Az indikátorok oszlopban szempontonként megtalálhatók azok az információs források, amelyek a vezetői 

értékelésnek az alapját jelentik. Az első besorolásnál ezek közül a rendelkezésre álló információforrásokat 

kell felhasználni.  
 

Az értékelési terület pontszáma 1-től 6 pontig terjed, amely az oktató kompetenciáinak, teljesítményének 

elért szintjét jelenti.  
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Óra – és foglalkozáslátogatási feljegyzés 

 

Látogatott oktató  

Hányadik óra / foglalkozás időpontja  

Tanóra, foglalkozás megnevezése  

Osztály / csoport megnevezése  

Helyszín, terem megnevezése:  
 

1. Az óra / foglalkozás célja, tartalma 

 

 

 

 

 

2. Az órán/foglalkozáson alkalmazott módszerek 

 

 

 

 

 

3. Az óra/foglalkozás felépítése és szervezése 

 

 

 

 

 

4. A tanulók munkája és magatartása 

 

 

 

 

Füzetvezetés: 

5. Az oktató munkája és magatartása 

 

 

 

 

Tanmenet tartása:     

Értékelés, érdemjegyek:       

Naplóvezetés: 

6. Eredmények, következtetések, javaslatok 

 

 

 

 

 

 

Ásotthalom, 202……………………….. 

        …………………………………… 

               a látogatást végző aláírása 

 

A látogatott oktató észrevételei: 

 

        …………………………………… 

               a látogatott oktató aláírása 
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3/3. sz. melléklet: Az oktatói értékelés során alkalmazandó partneri mérőeszközök 

 

Tanulói kérdőív az oktatói értékeléshez  

 
Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. Válassza ki a 

véleményét tükröző értéket 0 és 4 között, ahol: 

 

 4 = teljesen igaz   

 3 = általában igaz   

 2 = többnyire nem igaz  

 1 = egyáltalán nem igaz   

 0 = nincs információm  (ennek a megjelölését az átlagba nem számítjuk bele) 

 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az oktató munkájáról valós képet kaphassunk. 

 
 

 0 1 2 3 4 

1. Határozott, szuggesztív az órákon.      

2. Tanóráinak a felépítése logikus.      

3. Teljesíthető követelményeket támaszt.      

4. A házi feladatokat, a tanulói munkákat rendszeresen ellenőrzi 

és értékeli. 

     

5. A tehetséges tanulóknak fejlődési lehetőséget biztosít.      

6. A lemaradó tanulókat igyekszik felzárkóztatni.      

7. Tanóráin a tanulást támogató rend, fegyelem van.      

8. Feleltetésnél, dolgozatírásnál mindig tudatosítja az elvárásokat.      

9. A dolgozatokat a megadott határidőre kijavítja.      

10. Segítséget nyújt a hiányosságok pótlásában.      

11. Tanórán kívül is lehet rá számítani, ha erre valakinek 

szüksége van.  
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4. sz. melléklet: Intézményi folyamatok szabályozása 
 

4/1. sz. melléklet: Vezetési-irányítási folyamatok 

 

V1. Stratégiai tervezés 

 

FOLYAMAT NEVE V1. - STRATÉGIAI TERVEZÉS 

FOLYAMAT CÉLJA 

Az intézmény működésének hatékony, tervszerű fejlesztése a fenntartói és a 

Centrum elvárások mentén, illetve igazodva az intézményi minőségpolitikához, a 

Szakképzés 4.0 stratégiához. 

ELVÁRT EREDMÉNY 

• Az intézmény rendelkezik az országos szakképzési stratégiához és a helyi 

elképzelésekhez igazodó aktuális jövőképpel, stratégiai és minőségcélokkal, 

amelyet rendszeresen kommunikál és egyeztet a partnerekkel.  Felülvizsgált 

minőségpolitika és stratégiai dokumentumok. 

FOLYAMATGAZDA igazgató, MICS vezetője 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 

V2. Tanévi tervezés;  

V5.  Partneri igényeinek és elégedettségének mérése 

SZK1.Szakmai-képzési tervezés 
 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1. 

Helyzetelemzés / 

külső környezet 

elemzése / belső 

adottságok 

vizsgálata, SWOT 

elemzés, jövőkép 

és célok 

összevetése az 

eredményekkel 

Igazgató 

Igazgat

óhelyett

esek 
 

Minden 

év 

augusztu

s 30. 

Intézményt 

bemutató 

adatok, 

Minőségpolitika 

Helyzetelemzé

s 

SWOT analízis 

Igazgató 

2. 

Szakképzésre 

vonatkozó 

jogszabályok 

vizsgálata 

Igazgató  

Igazgat

óhelyett

esek 
 

Minden 

év 01.01-

12.31. 

Centrum 

tájékoztatója 
Feljegyzés Igazgató 

3. 

Fenntartói és 

Centrum 

elvárások 

megismerése 

Igazgató  
Oktatói 

testület  

Minden 

év 

decembe

r 31. 

Fenntartói, 

Centrum 

elvárásait 

tartalmazó 

dokumentum 

Feljegyzés Igazgató 

4. 

Munkaerőpiaci és 

partneri igények 

megismerése, és 

helyzetértékelése  

Igazgató 

Igazgat

óhelyett

esek, 

Munka

közössé

g 

vezetők 

Minden 

év 

március-

április  

Munkaerőpiaci 

helyzetértékelés 

a következő 

tanévre 

vonatkozóan 

Feljegyzés Igazgató 

5. 

Centrum 

felülvizsgált 

Minőségpolitikájá

nak megismerése 

Igazgató 

Igazgat

ó 

Intézmé

ny 

Minden 

év 

augusztu

s 31. 

Felülvizsgált 

Minőségpolitika

i tájékoztató 

Feljegyzés Igazgató 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

vezetés

e 

MICS 

6. 

Az intézményi 

Minőségpolitika 

felülvizsgálata 

Igazgató 

Intézmé

ny 

vezetés

e 

MICS 

Minden 

év 

szeptemb

er 30. 

Intézményi 

helyzetelemzés 

SWOT elemzés 

Jogszabályi 

változások 

Fenntartói és 

Centrum 

elvárások 

Munkaerőpiaci 

és partneri 

igények 

Centrum 

felülvizsgált 

Minőségpolitiká

ja 

Intézményi 

Minőségpolitika 

Felülvizsgált 

Minőségpolitik

a  

Igazgató 

7. 

Felülvizsgált 

intézményi 

Minőségpolitika 

megküldése a 

Centrumnak 

jóváhagyás 

céljából 

Igazgató 
Főigazg

ató 

Minden 

év 

szeptemb

er 30. 

Felülvizsgált 

Minőségpolitika  
E-mail Igazgató 

8. 

A Centrum 

visszajelzése a 

felülvizsgált 

Minőségpolitika 

elfogadásáról 

vagy 

módosításáról 

Főigazga

tó 

Igazgat

ó 

Minden 

év 

október 

10. 

E-mail 

Elfogadott 

Minőségpolitik

a 

Főigazga

tó 

9. 

Centrum 

fejlesztési 

tervének 

megismerése 

Igazgató 

Igazgat

óhelyett

esek, 

Oktatók 

Minden 

év január 

01- 

decembe

r 20. 

Fejlesztési terv 

Adatok,  

Eredmények 

Tájékoztató 

anyag 
Igazgató 

10. 

Intézményi 

stratégiai 

dokumentumok 

felülvizsgálata: 

Továbbképzési 

program, Szakmai 

program 
 

Igazgató 

Igazgat

óhelyett

esek 

Minden 

év 

október 

30. 

Felülvizsgált 

Minőségpolitika 

Centrum 

fejlesztési terve 

Felülvizsgált 

intézményi 

stratégia 

Igazgató 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

 
V2. Tanévi 

tervezés 
      

1. 

Felülvizsgált 

intézményi 

stratégia 

megküldése a 

Centrum részére 

Igazgató  

Minden 

év 

október 

30. 

Felülvizsgált 

intézményi 

stratégia 

E-mail  

2. 

Jóváhagyott 

intézményi 

stratégia 

beérkezése a 

Centrumtól 

Főigazga

tó 

Igazgat

ó 

Minden 

év 

novembe

r 15. 

E-mail 

Jóváhagyott 

intézményi 

stratégia 

 

3. 

Centrum szintű 

éves fejlesztési 

terv megismerése 

Igazgató Munkat

erületek 

vezetői 
  

Minden 

év 

október 

30. 

Centrum 

fejlesztési terve 

Feljegyzés Igazgató 

4. 

Fejlesztések 

integrálása az 

éves munkatervbe 

Igazgató Igazgat

óhelyett

esek 

Minden 

év 

augusztu

s 30. 

Centrum 

fejlesztési terve 

Éves 

Munkaterv 

Igazgató 

5. 

Fejlesztések 

kommunikálása a 

partnerek felé 

Igazgató   minden 

év 

augusztu

s 30. 

Éves Munkaterv Tájékoztató Igazgató 
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V2. Tanévi tervezés 

 

FOLYAMAT NEVE V2.  - TANÉVI TERVEZÉS 

FOLYAMAT CÉLJA 

Az intézmény működésének megtervezése, szabályozása a jogszabályok, a 

Fenntartó és a Centrum elvárásai, a Szakképzés 4.0 stratégia, az intézményi 

célok és PDCA logika figyelembevételével. 

ELVÁRT EREDMÉNY 
Az intézményben folyó nevelési-oktatási folyamat megtervezése: felülvizsgálat 

Szakmai program, tantárgyfelosztás, órarend, éves munkaterv. 

FOLYAMATGAZDA igazgató 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 

V1. Stratégiai tervezés  

V3. Emberi erőforrások menedzselése 

SZK1. Szakmai-képzési tervezés 

SZK2/2.  Beiskolázás és tanulói felvétel  

SZK2/1. Pályaorientáció 
 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1. 

Osztályindítási 

tervezet készítése a 

felvett tanulók 

létszáma alapján 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

Minden 

év április 

30. 

KIFIR felvett 

tanulók 

létszáma/eng

edélyezett 

keretszámok 

Osztályindítási 

tervezet 
Igazgató 

2. 

Személyes 

egyeztetés az 

indítani kívánt 

képzésekről, 

osztályokról, 

szakmákról, 

létszámról 

Igazgató 

Főigazg

ató, 

Igazgató 

Minden 

év május 

15. 

Osztályindítá

si tervezet 

Egyeztetett 

indítási tervezet 

Főigazgat

ó 

3. 

Egyeztetett 

osztályindítási 

tervezet beküldése 

elfogadásra a 

Centrum részére 

Igazgató   Igazgató 

Minden 

év május 

10. 

Egyeztetett 

osztályindítá

si tervezet 

E-mail Igazgató 

4. 

A fenntartó által 

jóváhagyott 

osztályindítási 

engedély 

beérkezése az 

intézménybe 

(Centrumtól) 

Főigazgat

ó 
Igazgató 

Minden 

év május 

31. 

E-mail 

A fenntartó által 

jóváhagyott 

osztályindítási 

engedély 

Főigazgat

ó 

5. 

A tanév indításához 

kapcsolódó 

releváns 

jogszabályok 

áttekintése, 

értelmezése 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

Munkak

özösség-

vezetők 

 

Minden 

év május 

3. 

Tájékoztató a 

jogszabályi 

változtatások

ról  

Feljegyzés Igazgató 

6. 

Szakmai (Képzési) 

program 

felülvizsgálata 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

Minden 

év június 

25. 

Szakmai 

(Képzési) 

program 

PTT, KKK 

Felülvizsgált 

Szakmai 

program  

Igazgatóh

elyettesek 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

Munkak

özösség-

vezetők 

 

7. 

Felülvizsgált 

Szakmai program 

beküldése a 

Centrumnak 

jóváhagyásra, vagy 

javításra 

Igazgató - 

Minden 

év június 

25. 

Felülvizsgált 

Szakmai 

program 

E-mail Igazgató 

8. 

Centrum által 

jóváhagyott 

Szakmai program 

beérkezése 

Főigazgat

ó 
Igazgató 

Minden 

év július 

01. 

E-mail 

Jóváhagyott 

Szakmai 

program 

Igazgató 

9. 

Előzetes 

tantárgyfelosztás 

elkészítése 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

Munkak

özösség-

vezetők 

Minden 

év június 

30. 

A 

tantárgyfelos

ztás 

szempontren

dszere 

Osztályindítá

si engedély 

Előzetes 

tantárgyfelosztá

s 

Igazgató 

10. 

Előzetes 

tantárgyfelosztás 

megküldése a 

Centrumnak 

ellenőrzésre 

Igazgató - 

Minden 

év július 

15. 

Előzetes 

tantárgyfelos

ztás 

Ellenőrzött 

tantárgyfelosztá

s 

Igazgató 

11. 

Szükséges 

humánerőforrás 

tervezése 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

Minden 

év június 

30. 

Előzetes 

tantárgyfelos

ztás 

Humánerőforrás 

tervezet 
Igazgató 

12. 

A humánerőforrás 

tervezet 

megküldése a 

Centrumnak 

engedélyeztetésre 

Igazgató - 

Minden 

év július 

15-től 

augusztus 

25-ig 

Humánerőfor

rás tervezet 
E-mail Igazgató 

13. 

Engedélyezett 

humánerőforrás 

beérkezése a 

Centrumtól 

Főigazgat

ó 
Igazgató 

Minden 

év 

augusztus 

31. 

E-mail 
Engedélyezett 

humánerőforrás 
Igazgató 

14. Alakuló értekezlet Igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

Minden 

év 

augusztus 

31. 

Igazgatói 

tájékoztató 

Jegyzőkönyv 

Jelenléti ív 
Igazgató 

15. 

Munka- tűz- és 

balesetvédelmi 

oktatás 

Igazgató 

Munkav

édelmi 

előadó 

Minden 

év 

szeptemb

er 7. 

Oktatási 

jegyzék 

Oktatási 

tananyag 

Aláírt naplók Igazgató 

16. 
Tantárgyfelosztás 

aktualizálása 
Igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

Minden 

év 

augusztus 

31. 

Pótfelvételi 

létszám 

Előzetes 

tantárgyfelos

ztás  

Aktualizált 

tantárgyfelosztá

s  

Igazgató 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

17. Órarend készítése Igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

Minden 

év 

augusztus 

31. 

Aktualizált 

tantárgyfelos

ztás  

Humánerőfor

rás 

Órarend Igazgató 

18. 

Kréta 

adminisztrációs 

rendszer 

folyamatos 

vezetése 

(T2 Intézményi 

adminisztráció, 

KRÉTA rendszer 

kezelése folyamat) 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

Iskolatit

kár 

Folyamat

os 

Kréta 

adminisztráci

ós felülete 

Aktualizált 

KRÉTA 

rendszer 

Igazgató 

19. 

Aktualizált 

tantárgyfelosztás 

megküldése a 

Centrumnak  

Igazgató 

Általáno

s és 

Szakmai 

igazgató

helyette

s 

Minden 

év 

augusztus 

25. 

Aktualizált 

tantárgyfelos

ztás 

 

 

E-mail 
Főigazgat

ó 

20. 

Ellenőrzött 

tantárgyfelosztás 

beérkezése a 

Centrumtól 

Főigazgat

ó 
Igazgató 

Minden 

év 

augusztus 

31. 

E-mail 

Ellenőrzött 

tantárgyfelosztá

s 

Igazgató 

21. 

A munkaközösségi 

munkatervek 

sablonjának 

megküldése a 

munkaközösség-

vezetőknek 

Igazgató 

Munkak

özösség 

vezetők 

Minden 

év 

augusztus 

25. 

Munkaközös

ségi 

munkaterv 

sablon 

E-mail Igazgató 

22. 

Munkaközösségi 

munkatervek 

elkészítése 

Munkakö

zösség 

vezetők 

Igazgató

helyette

s 

Minden 

év 

augusztus 

30. 

Munkaközös

ségi 

munkaterv 

sablon 

Elkészített 

munkaközösségi 

munkatervek 

Igazgatóh

elyettes 

23. 

Éves munkaterv 

elkészítéséhez 

készült sablon 

megismerése 

Főigazgat

ó 

Igazgató

, 

igazgató

helyette

sek 

Minden 

év 

augusztus 

21. 

Munkaterv 

sablon  

 

Megismert 

munkaterv 

sablon 

Igazgató 

24. 
Éves munkaterv 

elkészítése 
Igazgató 

Igazgató

helyette

sek, 

Munkak

özösség 

vezetők 

Minden 

év 

augusztus 

31. 

Előző évi 

záró 

értekezlet 

jegyzőkönyv

e 

Éves 

munkaterv 

beszámoló 

Tájékoztató a 

Centrum és 

Fenntartó 

elvárásairól 

 

Éves munkaterv 

tervezete  

Igazgatóh

elyettesek  
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

Centrum 

fejlesztési 

terve 

Munkaközös

ségek 

munkatervei 

25. 

Éves munkaterv 

megismertetése és 

elfogadtatása 

Igazgató 
Oktatói 

testület 

Minden 

év 

augusztus 

31. 

Éves 

munkaterv 

tervezet 

Elfogadott éves 

munkaterv 

 

- 

26. 
Tanévnyitó oktatói 

értekezlet 
Igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

Minden 

év 

augusztus 

31. 

Nyitó oktatói 

értekezlet 

tájékoztatója 

Oktatói testület 

által elfogadott 

éves munkaterv, 

Jegyzőkönyv, 

Jelenléti ív 

Igazgató 

27. 

Az éves munkaterv 

megküldése a 

Centrumnak 

jóváhagyásra 

Igazgató - 

Minden 

év 

szeptemb

er 10. 

Oktatói 

testület által 

elfogadott 

éves 

munkaterv 

E-mail Igazgató 

28. 

A Centrum által 

jóváhagyott éves 

munkaterv 

beérkezése 

Főigazgat

ó 
Igazgató 

Minden 

év 

szeptemb

er 15. 

E-mail 
Jóváhagyott 

éves munkaterv 
Igazgató 

29. 

A jóváhagyott éves 

munkaterv 

jogszabály szerinti 

elektronikus 

közzététele 

Igazgató 

Iskolatit

kár, 

Honlap 

szerkesz

téséért 

felelős 

személy 

Minden 

év 

szeptemb

er 20. 

Éves 

munkaterv 

Közzétett éves 

munkaterv 
- 

30. 

Oktatók 

osztályokhoz, 

órákhoz rendelése 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek, 

Munkak

özösség 

vezetők, 

Rendsze

rgazda 

Minden 

év június 

30. 

Engedélyezet

t 

tantárgyfelos

ztás 

Órarend Igazgató 

31. 

A Centrum 

elvárásainak 

megismerése 

(Igazgatói 

értekezlet) 

Főigazgat

ó 
Igazgató 

Minden 

év 

augusztus 

25. 

E-mail, 

Fejlesztési 

terv , 

(Centrum) 

Elvárások listája 
Főigazgat

ó 

32. 

A munkaközösségi 

féléves beszámolók 

elkészítése, 

megküldése  

Munkakö

zösség 

vezetők 

Oktatók 

Minden 

év január 

vége 

Sablon, 

A 

munkaközöss

égi féléves 

beszámolók 

E-mail 
Igazgatóh

elyettes 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

33. 

A féléves 

beszámoló 

elkészítése 

Igazgató 

Igazgató

helyette

s 

Minden 

év január 

17. 

A 

munkaközöss

égi féléves 

beszámolók, 

Statisztikai 

adatlapok 

Féléves 

beszámoló 

tervezet 

Igazgató 

34. 

A féléves 

beszámoló 

megismertetése, 

elfogadtatása az 

Oktatói testület 

által 

Igazgató 

Igazgató

helyette

s 

Minden 

év február 

05. 

Féléves 

beszámoló 

tervezet 

Elfogadott 

beszámoló 

tervezet 

Igazgató 

35. 

A féléves 

beszámoló 

megküldése a 

Centrumnak 

jóváhagyásra 

Igazgató 

Igazgató

helyette

s 

Minden 

év február 

10. 

Elfogadott 

beszámoló 

tervezet 

E-mail Igazgató 

36. 

Centrum által 

jóváhagyott féléves 

beszámoló 

megküldése 

Főigazgat

ó 
Igazgató 

Minden 

tanév 

február 28 

E-mail 

 Jóváhagyott 

féléves 

beszámoló  

Főigazgat

ó 

37. 
Az éves beszámoló 

elkészítése 
Igazgató 

Igazgató

helyette

s 

Minden 

év június 

25. 

A 

munkaközöss

égi éves 

beszámolók, 

Statisztikai 

adatlapok 

Éves beszámoló 

tervezet 
Igazgató 

38. 

Az éves beszámoló 

megismertetése, 

elfogadtatása az 

Oktatói testület 

által 

Igazgató 

Igazgató

helyette

s 

Minden 

év június 

30. 

Éves 

beszámoló 

tervezet 

Elfogadott 

beszámoló 

tervezet 

Igazgató 

39. 

Az éves beszámoló 

megküldése a 

Centrumnak 

jóváhagyásra 

Igazgató 

Igazgató

helyette

s 

Minden 

év június 

30. 

Elfogadott 

beszámoló 

tervezet 

E-mail Igazgató 

40. 

Centrum által 

jóváhagyott éves 

beszámoló 

megküldése 

Főigazgat

ó 
Igazgató 

Minden 

év július 

15. 

E-mail 
Jóváhagyott 

éves beszámoló  

Főigazgat

ó 

41. 

A tanévi tervezés 

folyamatának 

felülvizsgálata 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek  

Minden 

év július 

15. 

Sablonok, 

Szempontren

dszerek, 

Dokumentu

mok, 

Beszámolók 

Javaslat a 

fejlesztésre 
Igazgató 
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V3. Emberi erőforrások menedzselése  
 

FOLYAMAT NEVE 

V3. - EMBERI ERŐFORRÁSOK (KIVÁLASZTÁSI ÉS BETANÍTÁSI 

REND MŰKÖDTETÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER 

MŰKÖDTETÉSE) 

FOLYAMAT CÉLJA 

Az intézmény célrendszerének, a szakképzés követelményrendszerének 

figyelembevételével az oktatók és az egyéb alkalmazottak kiválasztása, 

beilleszkedésük támogatása.   

Az intézmény céljainak megvalósítása érdekében hatékony továbbképzési 

rendszer működtetése a Centrum koordinációjával 

ELVÁRT EREDMÉNY 

Hatékony nevelő-oktató munkához szükséges humánerőforrás megléte. 

A szakképzés tartalmi és módszertani követelményeinek megfelelően 

folyamatosan megújított szakmai és pedagógiai tudással rendelkező, 

képzett oktatók, Továbbképzéis terv, Beiskolázási program 

FOLYAMATGAZDA igazgató 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 

V.2 – Tanévi tervezés; Stratégiai tervezés, Szakmai-képzési tervezés, V5.- 

Partnerek azonosítása a partnerek igényeinek és elégedettségének mérése 

V6. Kommunikáció a partnerekkel, SZK3. Oktatók szakmai-képzési 

együttműködése, SZK5. Oktatói értékelés 
 

No. 
Tevékenysége

k 
Felelős 

Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentu

m 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

 A munkatársak kiválasztása és betanítása    

1. 

Szükséges 

humánerőforrá

s felmérése 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

Minden 

év június 

30. 

Tantárgyfelosztás 

Humánerőf

orrás 

tervezet 

Igazgató 

2. 

Kérelem a 

humánerőforrá

s felvételére  

Igazgató 
Főigazg

ató 

Minden 

év július 

3. 

Kérelem 

Engedélyez

ett 

humánerőf

orrás 

Főigazgat

ó 

3. 

Pályázat 

kiírása, 

közzététele / 

Álláshirdetés 

feladása 

Igazgató 
Informat

ikus 

Minden 

év július 

15. 

Pályázati kiírás/ 

Álláshirdetés 

Beérkezett 

álláspályáz

atok/ 

önéletrajzo

k 

Igazgató 

4. 

Álláspályázato

k/ önéletrajzok 

megismerése 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

Minden 

év 

augusztus 

1. 

Állás pályázatok 

Önéletrajzok 

Javaslattéte

l 
Igazgató 

5. 
Állásinterjú, 

kiválasztás 
Igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

Minden 

augusztus 

15. 

Állás pályázatok 

Önéletrajzok 

Döntés a 

felvételről,  

Kérelem a 

felvételről 

Igazgató 

6. 

A kiválasztott 

oktató/technik

ai dolgozó 

felvételének 

engedélyezteté

se a 

Centrummal 

Igazgató 
Főigazg

ató 

Minden 

év 

augusztus 

20. 

Kérelem 
Engedélyez

és 

Főigazgat

ó 
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No. 
Tevékenysége

k 
Felelős 

Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentu

m 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

7. 

Munkaköri 

alkalmassági 

vizsgálat 

Igazgató 

Munkaü

gyi 

előadó 

Minden 

év 

augusztus 

27. 

Beutaló 
Alkalmassá

gi igazolás 
Igazgató 

8. 
Munkaszerződ

és elkészítése 
Igazgató 

Munkaü

gyi 

előadó 

Minden 

év 

augusztus 

28. 

Személyi anyagok 

Álláspályázat/öné

letrajz, 

Centrum által 

jóváhagyott 

kérelem 

Aláírt 

munkaszerz

ődés 

Igazgató 

9. 

Munka- és 

tűzvédelmi 

oktatás 

Igazgató 

Munka- 

és 

tűzvédel

mi 

előadó 

Minden 

tanév első 

tanítási 

napja 

Oktatási anyag 

Aláírt 

munkavéde

lmi napló,  

Tűzvédelmi 

napló 

Igazgató 

10. 

Tájékoztató és 

munkaköri 

leírás 

elkészítése 

Igazgató 

Munkaü

gyi 

előadó 

Minden 

év 

szeptemb

er 8. 

SZMSZ, MT 

Aláírt 

Tájékoztató 

és 

munkaköri 

leírás  

Igazgató 

11. 

Mentor 

kijelölése / 

gondnok 

felkérése 

Igazgató 

Munkak

özösség 

vezető 

Minden 

év 

szeptemb

er 1. 

Álláspályázat/öné

letrajz 
Megbízás Igazgató 

12. 

Az új oktató/ 

technikai 

dolgozó 

bemutatása az 

oktatói 

értekezleten 

Igazgató 

Munkak

özösség 

vezető 

Minden 

év 

szeptemb

er 1. 

Álláspályázat/öné

letrajz 

Jegyzőköny

v,  

Jelenléti ív 

Igazgató 

13. 

Alapdokument

umok, 

szabályzatok, 

szokásrend, 

intézmény 

megismerése 

Igazgató 

Munkak

özösség 

vezető 

Minden 

év 

szeptemb

er 1. 

SZMSZ,  

Házirend, 

Tűzvédelmi 

Szabályzat,  

Munkavédelmi 

Szabályzat, és az 

adott területre 

vonatkozó 

szabályozó 

dokumentumok 

Aláírt 

dokumentu

mok 

Igazgató 

14. 
Oktatói 

óralátogatás  
Igazgató 

Igazgató

, 

igazgató

helyette

sek 

Munkak

özösség 

vezető 

Első 

tanévben 

4 alkalom 

Óralátogatási 

szempontok 

Óralátogatá

si 

jegyzőköny

v 

Igazgató 

15. 

Az oktató/ 

technikai 

dolgozó 

Igazgató 

Igazgató

helyette

s 

Minden 

tanév első 

félév 

Szempontrendszer 
Elkészült 

értékelés 
Igazgató 
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No. 
Tevékenysége

k 
Felelős 

Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentu

m 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

munkájának 

félévi 

értékelése 

Munkak

özösség 

vezető / 

gondnok 

oktatói 

testületi 

értekezlet 

16. 

Az oktató/ 

technikai 

dolgozó 

munkájának év 

végi értékelése 

Igazgató 

Igazgató

helyette

s 

Munkak

özösség 

vezető / 

gondnok 

Minden 

tanév év 

végi 

oktatói 

testületi 

értekezlet 

Szempontrendszer 
Elkészült 

értékelés 
Igazgató 

17. 

Döntés a 

munkavállalók 

továbbfoglalko

ztatásáról 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

június 
Elkészült 

értékelés 
Döntés 

 

 

Igazgató 

 

 

 A továbbképzési rendszer működtetése    

1. 

Továbbképzés

ek felmérése, 

adatbázis 

aktualizálása  

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek, 

Munkaü

gyi 

előadó 

     

szeptemb

er 30. 

Adatbázis 
Felülvizsgá

lt adatbázis 
Igazgató 

2. 

Továbbképzési 

program 

elkészítése  

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

Minden 

4.év 

október 

15. 

Szempontrendszer 

a 

felülvizsgálathoz  

Minőségpolitika 

Felülvizsgá

lt 

továbbképz

ési program 

Igazgató 

3. 

A felülvizsgált 

Továbbképzési 

program 

elküldése 

jóváhagyásra a 

Centrumnak 

Igazgató Igazgató      

Minden 4. 

év 

október 

15. 

Felülvizsgált 

továbbképzési 

program 

E-mail Igazgató 

4. 

A jóváhagyott 

Továbbképzési 

program 

beérkezése a 

Centrumtól 

Főigazgat

ó 
Igazgató 

Minden 4. 

év 

október 

30. 

E-mail 

Jóváhagyot

t 

Továbbkép

zési 

program 

Főigazgat

ó 

5. 

Beiskolázási 

terv 

elkészítése 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

     

október 

20. 

Intézményi és 

KRÉTA 

nyilvántartások, 

Végzettség, 

képzettség, 

továbbképzések 

adatai 

IKK felület 

továbbképzések 

Minőségpolitika 

Továbbképzési 

program 

Beiskolázás

i terv 
Igazgató 
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No. 
Tevékenysége

k 
Felelős 

Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentu

m 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

6. 

Az intézmény 

beiskolázási 

tervének 

elküldése a 

Centrumnak 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

     

október 

25. 

 

Beiskolázási terv 
E-mail Igazgató 

7. 

A Centrum 

döntése az 

intézmény 

Beiskolázási 

tervének 

elfogadásáról, 

vagy 

javításáról 

Főigazgat

ó  
Igazgató 

     

november 

10. 

E-mail 

Elfogadott 

beiskolázás

i tervek 

Főigazgat

ó 

  

8. 

Intézményi 

belső 

tudásmegosztá

s megtervezése 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek, 

Munkak

özösség 

vezetők 

      

szeptemb

er 1.- 

augusztus 

31. 

Megvalósult 

továbbképzések 

adatbázisa 

Belső 

tudásmegos

ztás 

tervezet 

Igazgató 

9. 

Intézményi 

tudásmegosztá

s (Szakmai 

nap, 

workshop, 

műhelymunká

k) 

Igazgató Oktatók 

szeptemb

er 1.- 

augusztus 

31. 

      

Továbbképzések 

oktatási anyagai 

Igazolás a 

belső 

tudásmegos

ztáson való 

részvételről 

 

Jelenléti ív 

Igazgató 

10. 

Tudásmegoszt

ó adatbázis 

létrehozása és 

folyamatos 

feltöltése 

Igazgató Oktatók 

      

 

szeptemb

er 1.- 

augusztus 

31. 

Oktatáshoz 

kapcsolódó 

dokumentumok 

(tanmenet, 

feladatlap, 

óravázlat, 

segédanyag) 

Feltöltött 

dokumentu

mok 

Igazgató 

11. 

Részvétel a 

Centrum által 

tervezett 

tudásmegosztó 

fórumokon. 

(Szakmai 

műhelyek, 

műhelymunká

k, belső 

képzési 

alkalmak és 

témák 

programjának 

kialakítása) 

Főigazgat

ó 
Igazgató 

      

szeptemb

er 1.- 

augusztus 

31. 

Továbbképzési 

programok 

 Beiskolázási 

tervek 

 

Belső 

tudásátadás 

programja 

Igazolás a 

fórumon 

való 

részvételről 

Főigazgat

ó 

12. 

Megvalósítás 

nyomonköveté

s, adatok 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

     

október 

30- 

június 15. 

Továbbképzési 

programok, 

Beiskolázási 

tervek, 

Adatbázis 

az oktatók 

képzettségi, 

végzettségi, 

Igazgató 
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No. 
Tevékenysége

k 
Felelős 

Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentu

m 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

eredmények 

rögzítése 

Belső tudásátadás 

terve 

Igazolások, 

tanúsítványok 

továbbképz

ési 

adataival 

13. 

Tervezési 

folyamat és 

eredmények 

felülvizsgálata, 

fejlesztési 

javaslatok 

megfogalmazá

sa 

Igazgató 

Igazgató

helyette

s 

     június 

30. 

Továbbképzési 

programok, 

Beiskolázási 

tervek, 

Belső tudásátadás 

terve 

Igazolások, 

tanúsítványok 

Elégedettségi 

mutatók 

Fejlesztési 

javaslat 
Igazgató 
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V4. Intézményi - és intézményvezetői önértékelés 

 

 

FOLYAMAT NEVE VI. V4. - INTÉZMÉNYI – ÉS INTÉZMÉNYVEZETŐI ÖNÉRTÉKELÉS 

FOLYAMAT CÉLJA 

Az intézményi – és intézményvezetői önértékelés a tényadatok és a partneri igény- 

és elégedettségmérés alapján, megalapozottan a partnerek bevonásával, tervszerűen 

történjen. Annak támogatása, hogy az intézmény minél magasabb színvonalú, a 

partnerek elvárásait minél teljesebb mértékben kielégítő, a tanulók, a képzésben 

részt vevő személyek, a munkaadók érdekeinek megfelelő minőségi képzési 

szolgáltatást nyújtson. 

ELVÁRT EREDMÉNY 

Összefoglaló dokumentumok az önértékelés megvalósításának tapasztalatairól (az 

első önértékelési ciklusban a fenntartó által jóváhagyott cselekvési / fejlesztési terv 

tervek). Az intézményi önértékelés megvalósítása támogatja az intézményben a 

szervezet-és minőségfejlesztést, segíti a tényeken alapuló döntéshozatalt, a 

tényekre alapozott fejlesztések megvalósítását. 

Az intézményvezetői önértékelés megvalósítása támogatja a vezetői képességek, 

kompetenciák fejlesztését. 

FOLYAMATGAZDA MICS vezetője 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 

Az összes szabályozott folyamat, különös tekintettel a Partnerek azonosítása, a 

partnerek igényeinek és elégedettségének mérése folyamatra 
 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

 Intézményi önértékelés     

1. Az intézményi / intézményvezetői 

önértékelés előkészítése 

       

1.1 Az oktatói testület 

tájékoztatása az 

intézményi és 

intézményvezetői 

önértékelésről 

MICS 

vezető 

MICS 2022.08.3

1. 

Tájékoztató Tájékoztató Igazgató 

1.2 Az intézményi / 

intézményvezetői 

önértékelésben 

részt vevő 

munkatársak 

felkészítése 

MICS 

vezető 

MICS  2022.09.1

0 

MIR leírás Feljegyzés  Igazgató 

1.3 Az intézményi / 

intézményvezetői 

önértékelés 

munkatervének 

elkészítése 

MICS 

vezető 

MICS 2022.09.1

4 

      MIR leírás Munkaterv Igazgató 

2. Az intézményi önértékelés végrehajtása        

2.1 Információ- és 

adatgyűjtés 

        

2.1.1 Dokumentumelemz

és 

 MICS 

vezető 

 Oktatói 

testület 

kijelölt 

tagjai 

2022.09.1

5 – 

2024.02.2

8. 

 Belső működés-

szabályozó 

dokumentumok 

(Házirend, 

SZMSZ, Szakmai 

program) , belső 

szervezeti 

 Feljegyzés a 

dokumentum 

elemzéséről (az 

önértékelési 

szempontok 

mentén) 

Igazgató 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

dokumentumok 

(munkatervek, 

beszámolók) 

2.1.2 Partneri igény és 

elégedettségmérése

k az intézményi 

önértékeléshez  

(Partnerek 

azonosítása, a 

partnerek 

igényeinek és 

elégedettségének 

mérése folyamat) 

MICS 

vezető 

MICS 

csoport 

tagjai / 

Oktatói 

testület 

kijelölt 

tagjai 

2024. 

02.15 – 

2024. 

03.30. 

Partneri igény és 

elégedettségmérés 

kérdőívei 

Partneri igény- és 

elégedettségmérés 

az oktatói 

értékeléshez 

Partneri igény- és 

elégedettségmérés 

az intézményi 

önértékeléshez 

(tanulói) 

Partneri igény- és 

elégedettségmérés 

az intézményi- és 

intézményvezetői 

önértékeléshez 

(oktatói) 

Partneri igény- és 

elégedettségmérés 

az intézményi 

önértékeléshez 

(szülői) 

Partneri igény- és 

elégedettségmérés 

az intézményi- és 

intézményvezetői 

önértékeléshez 

(duális partneri, 

végzetteket 

foglalkoztató 

gazdasági 

társaságok) 

Partneri igény- és 

elégedettségmérés

ek az 

intézményvezetői 

önértékeléshez 

Kitöltött és 

értékelt 

kérdőívek 

Igazgató 

2.1.3 Interjú MICS 

vezető 

MICS 

csoport 

tagjai 

2024. 

02.15 – 

2024. 

02.28. 

Interjúkérdések Megválaszolt 

interjúkérdések 

Igazgató 

2.1.4

. 

Indikátorok 

gyűjtése, előállítása 

MICS 

vezető 

MICS, 

Iskola 

titkár, 

KRÉTA 

felelős 

 

2023. 

09.15 – 

2024. 

02.28. 

KRÉTA, KIFIR, 

Kétszintű 

érettségi szoftver, 

Oktatási Hivatal 

honlapja, Iskolai 

adatbázis 

Indikátorok Igazgató 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

minden 

évben a 

féléves és 

éves 

beszámol

ó előtt 

egy héttel 

2.2. Az egyes 

önértékelési 

szempontokhoz az 

intézményi 

működési gyakorlat 

leírások elkészítése 

MICS 

vezető 

MICS, 

igazgató

helyette

sek 

felkért 

munkatá

rsak 

2024.04.3

0 

 

Intézményi 

önértékelési 

szempontsor 

Intézményi 

működési 

gyakorlat leírása 

Igazgató 

2.3 Az intézményi 

működési gyakorlat 

adott önértékelési 

szempontnak való 

meg-felelőségének 

százalékos / %-os 

értékelése 

MICS 

vezető 

MICS 2024.04.3

0. 

Intézményi 

működési 

gyakorlat leírása 

Intézményi 

működési 

gyakorlat %-os 

értékelése 

Igazgató 

2.4. Erősségek és 

fejlesztendő 

területek 

meghatározása az 

intézményi 

működésben 

MICS 

vezető 

MICS 2024.04.3

0 

Kérdőív 

eredmények 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek listája 

Igazgató 

2.5. Erősségek és 

fejlesztendő 

területek 

intézményi 

összesítése 

MICS 

vezető 

MICS 2024.05.1

0. 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek listája 

Összesített 

erősségek és 

fejlesztendő 

területek 

Igazgató 

2.6. A fejlesztendő 

területek 

rangsorolása 

Igazgató MICS 2024.05.1

5. 

Fejlesztendő 

területek listája 

Rangsorolt 

fejlesztendő 

területek 

Igazgató 

2.7 Oktatói testületi 

előterjesztés és 

döntés a 

fejlesztésekről 

MICS 

vezető 

Igazgató 2024.05.2

0. 

Rangsorolt 

fejlesztendő 

területek 

Előterjesztés a 

fejlesztésekről 

Igazgató 

2.7.1 Az intézményi 

önértékelés 

eredményeinek 

bemutatása az 

oktatói testületnek 

Igazgató Igazgató 

MICS 

Vezető 

2024.05.2

0. 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek listája  

Előterjesztés a 

fejlesztésekről 

Jegyzőkönyv, 

jelenléti ív 

Igazgató 

2.7.2 A megvalósítandó 

fejlesztések 

kijelölése 

Igazgató Igazgató 

MICS 

vezető 

2024.05.2

0. 

Előterjesztés a 

fejlesztésekről 

Fejlesztendő 

területek 

Igazgató 

3. Az intézményi önértékelés követése, 

további lépései 

    

3.1 Fejlesztési célok 

meghatározása 

FCS  Vezetős

ég tagjai 

2024.06.1

5. 

Fejlesztendő 

területek 

Fejlesztési célok Igazgató 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

FCS 

tagjai 

3.2 Cselekvési tervek 

készítése  

FCS  Vezetős

ég tagjai 

FCS 

tagjai 

2024.06.2

0. 

Fejlesztési célok Cselekvési 

tervek 

Igazgató 

3.3 Az intézményi 

önértékelés és a 

cselekvési tervek 

megküldése a 

fenntartónak 

Igazgató Igazgató 2024.06.3

0. 

Cselekvési tervek Email Igazgató 

3.4 A fenntartó 

megismeri és 

jóváhagyja a 

cselekvési terveket 

/ korrekciót javasol 

a cselekvési 

tervben 

Igazgató Főigazg

ató 

2024.08.1

0. 

Cselekvési tervek Jóváhagyott 

cselekvési 

tervek terv 

Főigazgat

ó 

4. A cselekvési tervek 

megvalósítása 

Igazgató Oktatói 

testület 

2024.09.0

1- 

2027.12.2

0. 

Cselekvési tervek Feljegyzések Igazgató 

5. Cselekvési tervek 

megvalósításának 

értékelése 

Igazgató Igazgató 

MICS 

vezető 

2028.01.3

0. 

Cselekvési terv ek 

megvalósulásáról 

készült 

feljegyzések 

Cselekvési 

tervek értékelése 

Igazgató 

6. Összegzés az 

intézményi 

önértékelés 

megvalósításának 

tapasztalatairól 

Igazgató Igazgató 

MICS 

vezető  

2028.02.2

8. 

Szempontsor az 

intézményi 

önértékelés 

megvalósításának 

értékeléséhez 

Az önértékelés 

tapasztalatainak 

összefoglaló 

dokumentuma 

Igazgató 

 Az intézmény vezetőjének önértékelése        

1. Az intézményvezetői önértékelés 

előkészítése 

    

1.2 Az 

intézményvezető 

tevékenységére 

vonatkozó partneri 

igény- és 

elégedettségmérés 

megvalósítása 

(Partnerek 

azonosítása, a 

partnerek 

igényeinek és 

elégedettségének 

mérése folyamat) 

MICS 

vezető 

MICS 

csoport 

tagjai / 

Oktatói 

testület 

kijelölt 

tagjai 

2023. 

09.15 – 

2024. 

02.28. 

Partneri igény és 

elégedettségmérés 

kérdőívei 

Kitöltött és 

értékelt 

kérdőívek 

Igazgató 

1.3 Az 

intézményvezető 

tevékenységére 

vonatkozó partneri 

MICS 

vezető 

 

MICS 

vezető 

Igazgató 

2024 

04.01 

Kiértékelt 

kérdőívek 

eredményei 

Összegzés Igazgató 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

igény- és 

elégedettségmérő 

kérdőívek átadása 

az 

intézményvezetőne

k 

1.4 Az intézményi 

önértékelés 

eredményének 

átadása az 

intézményvezetőne

k 

MICS 

vezető 

MICS, 

Igazgató 

2024.04.3

0 

Intézményi 

működési 

gyakorlat leírása 

Nyilatkozat az 

átvételről 

Igazgató 

2. Az intézményvezetői önértékelés 

végrehajtása 

    

2.1 Az 

intézményvezető 

megvizsgálja és 

elemzi az 

intézményi 

önértékelés 

eredményét, a 

feltárt erősségeket 

és fejlesztendő 

területeket és a 

saját munkájára 

vonatkozó partneri 

mérés eredményeit 

MICS 

vezető 

Igazgató 2024.05.1

0. 

Intézményi 

működési 

gyakorlat leírása 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek 

Intézményvezetői 

partneri igény- és 

elégedettségmérés 

eredménye 

Elemzett 

dokumentumok: 

Intézményi 

működési 

gyakorlat leírása 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek 

Intézményvezet

ői partneri 

igény- és 

elégedettségmér

és eredménye 

Igazgató 

2.2 Az 

intézményvezető 

elkészíti az 

önértékelési 

dokumentumot 

Igazgató Igazgató 2024.06.2

0. 

Intézményvezetői 

önértékelés 

dokumentum 

sablonja 

Intézményvezet

ői önértékelés 

dokumentum 

Igazgató 

2.3 Azintézményvezető 

meghatározza a 

saját magára 

megfogalmazott 

erősségeket és 

fejlesztendő 

területeket 

Igazgató MICS 2024.06.3

0. 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek listája 

Összesített 

erősségek és 

fejlesztendő 

területek 

Igazgató 

2.4 Az 

intézményvezető 

rangsorolja a 

fejlesztendő 

területeket és 

cselekvési tervet 

készít 

Igazgató MICS 2024 

06.30. 

 

 

Fejlesztendő 

területek 

Rangsorolt 

fejlesztendő 

területek 

Cselekvési terv 

Igazgató 

2.5 Az 

intézményvezetői 

önértékelés és a 

cselekvési terv 

megküldése a 

Igazgató Igazgató 2024.06.3

0. 

Cselekvési terv Email Igazgató 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

fenntartónak 

megismerésre és 

jóváhagyásra 

2.6 A fenntartó 

megismeri és 

jóváhagyja a 

cselekvési  tervet / 

korrekciót javasol a 

cselekvési  tervben 

Igazgató Főigazg

ató 

2024.08.1

0. 

Cselekvési terv Jóváhagyott 

cselekvési terv  

Főigazgat

ó 

3. A cselekvési terv 

megvalósítása 

Igazgató Igazgató 2024.09.0

1- 

2027.12.2

0. 

Cselekvési terv Feljegyzések Igazgató 

4. A cselekvési terv 

megvalósulásának 

értékelése 

Igazgató Főigazg

ató 

2028.01.3

0. 

Cselekvési terv 

megvalósulásáról 

készült 

feljegyzések 

Cselekvési terv 

értékelése 

Igazgató 

5. Összegzés az 

intézményvezetői 

önértékelés 

megvalósításának 

tapasztalatairól 

MICS 

vezető 

Igazgató 2028.02.2

8. 

Szempontsor az 

önértékelés 

megvalósításának 

értékeléséhez 

Az önértékelés 

tapasztalatainak 

összefoglaló 

dokumentuma 

Igazgató 
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V5. Partnerek azonosítása, a partnerek igényeinek és elégedettségének mérése 

 

FOLYAMAT NEVE 
V5. - PARTNEREK AZONOSÍTÁSA, A PARTNEREK IGÉNYEINEK ÉS 

ELÉGEDETTSÉGÉNEK MÉRÉSE 

FOLYAMAT CÉLJA 

Szabályozott, idősorosan is összevethető partneri elégedettségmérések elvégzésének 

biztosítása. Az iskola számszerű adatokkal rendelkezzen a partnerek elvárásairól az 

intézmény működésével, szolgáltatásaival kapcsolatban és megismerje az 

elégedettségüket a működés területeiről. Az erősségek és fejlesztendő területek 

megfogalmazásához a mérés eredményei adjanak támpontot. 

ELVÁRT EREDMÉNY 

A dokumentumok eredményeinek összegzésével alátámasztott, értékelésen alapuló 

beszámoló a partnerek elégedettségéről és igényeről. Az előre meghatározott 
válaszadási kritériumok teljesítése. Az iskola erősségeinek és fejlesztendő területeinek 
meghatározásához a partneri vélemények alátámasztási adatként álljanak rendelkezésre! 

FOLYAMATGAZDA MICS vezető 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 
V1., V2., V3., V4., SZK2., T1., T3 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

 TERVEZÉS       

1. 
Partneri elégedettség 

mérésének tervezése 
igazgató 

rendszer

gazda, 

MICS, 

igazgató

helyette

s, 

munkak

özösség-

vezetők, 

iskolatit

kár 

2023. okt. 

15. 

Meglévő 

partneri 

elégedettségi 

kérdőívek, éves 

munkaterv 

  

 

Az Önértékelési kézikönyv 

és a Szakképzési törvény, 

Szkr áttekintése 

Jogszabályi változások 

vizsgálata 

 

MICS 

vezető 

MICS, 

igazgató

helyette

s, 

munkak

özösség-

vezetők 

 

minden 

második 

év mérés 

előtt egy 

hónappal 

 

Szakképzési 

törvény 

(https://net.jogta

r.hu/jogszabaly?

docid=a1900080

.tv) 

Önértékelési 

kézikönyv 

(https://api.ikk.h

u/storage/upload

s/files/onertekel

esi_kezikonyv_

2022_02_09pdf-

1645096289357.

pdf) 

 

  

1.1 A partnerek meghatározása  
igazgatóh

elyettes 

MICS, 

igazgató

helyette

s 

2023. 

szept. 10. 

Korábbi 

partnerlista 

Aktuális 

partneri lista 

rendelkezésre 

áll. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/onertekelesi_kezikonyv_2022_02_09pdf-1645096289357.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/onertekelesi_kezikonyv_2022_02_09pdf-1645096289357.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/onertekelesi_kezikonyv_2022_02_09pdf-1645096289357.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/onertekelesi_kezikonyv_2022_02_09pdf-1645096289357.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/onertekelesi_kezikonyv_2022_02_09pdf-1645096289357.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/onertekelesi_kezikonyv_2022_02_09pdf-1645096289357.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/onertekelesi_kezikonyv_2022_02_09pdf-1645096289357.pdf


161 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1.2 

A mérőeszközök 

felülvizsgálata, 

összeállítása, aktualizálása, 

előkészítése 

 MICS 

vezetője 

MICS, 

munkak

özösség-

vezetők 

2023. 

szept. 15. 

Meglévő 

mérőeszközök 

Mérőeszközök 

rendelkezésre 

állnak 

 

1.3 

Mintavételi szabályok 

meghatározása: mely 

partneri csoportból hányan, 

milyen gyakran, illetve 

milyen módon töltik ki 

MICS 

vezetője 

MICS, 

igazgató

helyette

s, 

munkak

özösség-

vezetők 

2023. 

szept. 20. 
MIR kézikönyv 

Mintavételi 

szabályok 

elkészülnek. 

 

1.4 

A mérésre használt 

(digitális) felület 

meghatározása, 

előkészítése, interjúk 

kérdéssorainak, szükség 

esetén pappíralapú 

mérőeszközök előkészítése, 

sokszorosítása 

MICS 

vezetője 

rendszer

gazda, 

MICS, 

iskolatit

kár 

2023. 

szept. 30. 

MIR kézikönyv, 

aktualizált 

mérőeszközök 

Online 

felületek, 

interjúkérdése

k, papíralapú 

mérőeszközök 

rendelkezésre 

állnak. 

 

1.5 

Partnerek számára 

tájékoztató és felkérő 

levelek előkészítése  

igazgatóh

elyettes 

MICS, 

munkak

özösség-

vezetők, 

iskolatit

kár 

2023. okt. 

10. 

Aktualizált 

partnerlista 

Felkérő 

levelek 

elkészülnek. 

 

1.6 Próbamérések elvégzése 
MICS 

vezetője 

MICS, 

rendszer

gazda 

2023.okt. 

16. 

Rendelkezésre 

álló 

mérőeszközök 

Kipróbált, 

megfelelően 

előkészített 

mérőeszközök 

rendelkezésre 

állnak. 

 

 MEGVALÓSÍTÁS       

2. 
A partneri elégedettség 

mérésének lebonyolítása 
igazgató 

MICS, 

igazgató

helyette

s, 

munkak

özösség-

vezetők 

2023. 

márc. 31. 

Elkészült 

kérdőívek, a 

korábbi mérések 

eredményei, 

adatai 

  

2.1 

Partnerek számára 

tájékoztató és felkérő 

levelek kiküldése 

igazgatóh

elyettes 

MICS 

vezetője

, MICS, 

iskolatit

kár 

2023. 

nov. 5. 

Elkészült 

levelek 

Partnerek 

tájékoztatása 

és felkérése 

megtörténik 

 

2.2 

Digitális kérdőívek 

kitöltése (oktatók, tanulók, 

szülők, duális partnerek, 

végzetteket foglalkoztató 

gazdasági társaságok) 

MICS 

vezetője 

MICS, 

rendszer

gazda 

2024. jan. 

31. 

Elkészült, 

digitalizált 

kérdőívek 

Összesíthető 

adatok 

rendelkezésre 

állnak. 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

2.3 
Szükség esetén papíralapú 

kérdőívek kitöltése 

MICS 

vezetője 
MICS 

2024. jan. 

31. 

Elkészült 

papíralapú 

kérdőívek 

Összesíthető 

adatok 

rendelkezésre 

állnak. 

 

2.4 Interjúk lebonyolítása 
MICS 

vezetője 

MICS, 

igazgató

helyette

s 

2024. jan. 

31. 

Interjúk 

kérdéssorai 

Összesíthető 

adatok 

rendelkezésre 

állnak. 

 

2.5 

A beérkezési arány 

ellenőrzése, szükség esetén 

pótmérés lebonyolítása 

MICS 

vezetője 

MICS, 

rendszer

gazda 

2024. jan. 

31. 

Elkészült, 

digitalizált 

kérdőívek, 

elkészült 

papíralapú 

kérdőívek, 

interjúk 

kérdéssorai 

Adatok 

megfelelő 

számban 

állnak 

rendelkezésre 

az 

összesítéshez. 

 

2.6 

A mért adatok kiértékelése, 

elemzése 

Számszerű adatok 

összesítése évfolyam, 

ágazat szinten, gyakoriság 

és szórás megállapítása, 

összehasonlító elemzés 

elkészítése, diagramok 

készítése 

MICS 

vezetője 

MICS, 

rendszer

gazda 

2024. 

febr. 28. 

A kérdőívek és 

az interjúk 

adatai 

Szöveges adatok 

összesítése, 

szempontok 

alapján 

csoportosítása, 

gyakoriság 

alapján 

sorrendbe rakása 

 

Az 

összesítéshez 

szükséges 

elemzés 

elkészül. 

 

2.7 Az összesítés elkészítése 
MICS 

vezetője 

MICS, 

rendszer

gazda 

2024.már

c. 4. 

Kiértékelt 

adatok 

Az elkészített 

összesítés 

rendelkezésre 

áll. 

 

2.8 
Az eredmények ismertetése 

az oktatói testülettel 
igazgató 

MICS 

vezetője

, MICS  

2024. 

márc. 10. 

A MICS által 

elkészített 

összesítés 

Az 

eredményeket 

megismeri az 

oktatói 

testület. 

 

2.9 

Eredmények bemutatása a 

Centrumnak 

 

Igazgató 
Főigazg

ató 

2024. 

március 

20 

A MICS által 

elkészített 

összesítés 

 

Centrum 

tájékoztatása 
 

 ELLENŐRZÉS       

3. 

A mérések tapasztalatai 

alapján kérdőívek és 

interjúk kérdéssorainak 

felülvizsgálata 

MICS 

vezetője 

MICS 

tagjai 

2024. 

márc. 31. 

Rendelkezésre 

álló felhasznált 

kérdőívek és 

kérdéssorok 

  

3.1 

A mérés mérőeszközökkel 

kapcsolatos 

tapasztalatainak összegzése  

MICS 

vezetője 

MICS 

tagjai 

2024. 

márc. 16. 

Rendelkezésre 

álló felhasznált 

kérdőívek és 

kérdéssorok 

Szükség esetén 

javaslatok 

készülnek a 

változtatásokra

. 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

3.2 

A következő mérés 

mérőeszközeinek 

előkészítése 

MICS 

vezetője 

MICS 

tagjai 

2024. 

márc. 31. 

Rendelkezésre 

álló felhasznált 

kérdőívek és 

kérdéssorok 

A következő 

méréshez 

előkészített 

kérdőívek és 

kérdéssorok a 

változtatási 

javaslatokkal 

együtt 

rendelkezésre 

állnak. 

 

 FELÜLVIZSGÁLAT       

4. 

Intézkedési terv készítése 

a kapott eredmények 

alapján 

igazgató 

igazgató

helyette

s, 

MICS, 

munkak

özösség-

vezetők 

május 30. 

A mérés 

összesített 

eredményei 

  

4.1 

A kapott eredmények 

alapján az erősségek, 

gyengeségek, veszélyek, 

lehetőségek feltárása 

Eredmények és fejlesztendő 

területek beillesztése az 

önértékelési sablon 

megfelelő szempontjához 

igazgatóh

elyettes 

MICS, 

munka-

közössé

g-

vezetők  

április 10. 

A mérés 

összesített 

eredményei 

Erősségek, 

gyengeségek 

megfogalmazá

sa 

 

4.2 
Az intézkedési terv 

megfogalmazása 

igazgatóh

elyettes 

MICS, 

munka-

közössé

g-

vezetők  

április 20. 

Meghatározott 

gyengeségek, 

fejlesztendő 

területek 

Az intézkedési 

terv első 

változata 

elkészül. 

 

4.3 

Az intézkedési terv 

megismertetése az oktatói 

testülettel 

MICS 

vezetője 

MICS, 

munkak

özösség-

vezetők 

május 1. 
Intézkedési terv 

első változata 

Javaslatok 

születnek az 

intézkedési 

terv 

módosítására. 

 

4.4 
A javaslatok beépítése az 

intézkedési tervbe 

MICS 

vezetője 

MICS, 

munkak

özösség-

vezetők 

május 30. 

Az oktatói 

testület 

javaslatai 

Elkészül a 

javaslatokkal 

kiegészített 

intézkedési 

terv 
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V6. Vezetői ellenőrzés 

 

FOLYAMAT NEVE VII. V6. - VEZETŐI ELLENŐRZÉS 

FOLYAMAT CÉLJA 

Figyelemmel kísérje az oktatói munka megvalósítását, segítséget adjon az egyes feladatok 

megvalósításához, a tapasztalatok alapján lehetővé tegye a szükséges korrekciókat, 

ellenőrizze és számon kérje a feladatok végrehajtását. 

ELVÁRT EREDMÉNY 
Az elvárásoknak megfelelő munkavégzés elérése a segítő, korrekciós 

ellenőrzésekkel. 

FOLYAMATGAZDA igazgató, igazgatóhelyettesek, MICS vezető 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 
 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1. 

Éves munkatervbe 

beépített vezetői 

ellenőrzés 

igazgató 

igazgató

helyette

sek, 

MK-

vezetők 

minden 

év aug. 

31-ig 

ellenőrzési 

ütemterv 

fenntartó által 

jóváhagyott 

intézményi 

munkaterv 

 

2. 

Konkretizált havi 

ellenőrzési 

ütemterv 

igazgató 

igazgató

helyette

sek, 

MK-

vezetők 

minden 

tárgyhó 

előtti 

hónap 3. 

hetéig 

munkaterv, 

órarend, koll. 

beosztás 

konkrét 

időpontokat 

tartalmazó 

ütemterv 

 

3. 
Óralátogatások, 

megbeszélések 
igazgató 

igazgató

helyette

sek, 

MK-

vezetők 

konkrét , 

kijelölt 

foglalkoz

ások 

konkrét 

időpontokat 

tartalmazó 

ütemterv 

óra- és 

foglalkozáslátog

atás feljegyzés 

 

4. 

Tapasztalatok 

összegzése, 

értékelése 

igazgató 

igazgató

helyette

sek, 

MK-

vezetők 

félévzáró, 

évzáró 

értekezlet 

óra- és 

foglalkozáslátogat

ási feljegyzések 

igazgatói 

beszámoló 
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V7. Jogi követelmények biztosítása 

 

 

FOLYAMAT NEVE VIII. V7. - JOGI KÖVETELMÉNYEK BIZTOSÍTÁSA 

FOLYAMAT CÉLJA A jogszabályi megfelelés elengedhetetlen feladatának biztosítása. 

ELVÁRT EREDMÉNY 
Az intézmény a rá vonatkozó hatályos jogszabályok szerint működjön, figyelemmel kísérje 

ezen jogszabályok változásait, majd a változásoknak megfelelően végezze tevékenységét.  

FOLYAMATGAZDA Centrum, igazgató 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 
 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1. 
Magyar Közlöny 

követése 

Centrum 

vezetése, 

igazgató 

intézmé

ny 

dolgozói 

folyamato

s 

SZMSZ, Szakmai 

program, 

Házirend, belső 

szabályzatok 

megújított 

szabályzatok 
 

 

 

 

 

  



166 

 

V8. Kommunikáció a partnerekkel 

 

 

FOLYAMAT NEVE IX. V8. - KOMMUNIKÁCIÓ A PARTNEREKKEL 

FOLYAMAT CÉLJA 
A partnerekkel való kommunikáció korrekt, szakmai-pedagógia érdekeket szolgáló 

és folyamatos. 

ELVÁRT EREDMÉNY Kölcsönös és folyamatos az információcsere, a hatékony feladatellátás érdekében. 

FOLYAMATGAZDA igazgató, MICS-vezető 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 
 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1. 

Partnerekre szabott 

kommunikációs 

tevékenység 

igazgató, 

MICS-

vezető 

intézmé

ny 

dolgozói 

aktuálisan 

eseményk

or 

konkrét 

információ 

e-mail, levél, 

feljegyzés 
 

2.        

3.        

4.        

5.        
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V9. Információáramlás 

 

 

FOLYAMAT NEVE X. V9. - INFORMÁCIÓÁRAMLÁS 

FOLYAMAT CÉLJA A hatékony információáramlás biztosítása. 

ELVÁRT EREDMÉNY Mindenki időben és egyértelműen rendelkezik a szükséges információkkal. 

FOLYAMATGAZDA  

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 
 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1. 

Fenntartóhoz 

kapcsolt 

információáramlás 

igazgató 
MICS-

vezető 

aktuálisan 

eseményk

or 

konkrét 

információ 

e-mail, levél, 

feljegyzés 
 

2. 
Belső 

információáramlás 
igazgató 

MICS-

vezető 

aktuálisan 

eseményk

or 

konkrét 

információ 

e-mail, levél, 

feljegyzés 
 

3. 
Külső 

információáramlás 

igazgató, 

Centrum 

MICS-

vezető 

aktuálisan 

eseményk

or 

konkrét 

információ 

e-mail, levél, 

feljegyzés 
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4/2. sz. melléklet: Szakmai-képzési folyamatok 

 

SZK1. Szakmai-képzési tervezés 

 

 

FOLYAMAT NEVE XI. SZK1. - SZAKMAI-KÉPZÉSI TERVEZÉS 

FOLYAMAT CÉLJA 

Az intézmény és a Centrum stratégiai céljainak, a jogszabályi követelményeknek megfelelő 

szakmai képzés megtervezése. A helyi munkaerőpiaci és egyéni képzési igényeknek 

megfelelő szakmai-képzési tervezés átláthatóan, a partnerekkel és a Centrummal egyeztetett 

folyamatban, ütemezésben a KKK és a PTT alapján megy végbe. 

ELVÁRT EREDMÉNY 

A képzések és a képzési programok összhangja a stratégiai célokkal, a KKK -k előírásait és 

a Centrum elvárásait maximálisan teljesítő szakmai – képzési program. A duális partnerrel 

való hatékony együttműködés a szakmai képzés tervezése és megvalósítása során, a KKK 

követelményeit teljesítő szakmai - képzési program jön létre. 
FOLYAMATGAZDA igazgató 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 
V2.Tanévi tervezés, V1.Stratégiai tervezés, V3.Emberi erőforrások menedzselése 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1. 

A Centrum 

tájékoztatójának 

beérkezése a 

Centrum stratégiai 

céljairól 

(szakmaszerkezet, 

tanulólétszám, 

módszertani 

eszköztár, a 

szakmai 

programhoz 

kidolgozott 

szempontrendszer) 

Főigazgat

ó 
Igazgató június 15. 

Tájékoztató, 

kivonat az 

elvárásokról, 

szempontrendszer 

Jegyzet 
Főigazgat

ó 

2. 

A Centrum 

elvárásai 

figyelembevételéve

l megfogalmazott 

tájékoztató 

szempontjainak 

áttekintése 

igazgató 

igazgató

helyette

sek, 

gyakorla

ti 

oktatásé

rt felelős 

kapcsola

ttartó 

június 30-

ig 

tájékoztató a 

Centrum 

stratégiai 

céljairól, kivonat 

az elvárásokról  

 

a Centrum 

elvárásai alapján 

felülvizsgált 

szakmai 

dokumentumok 

Jegyzet 

igazgató 

3. 

Az intézmény 

jövőképének, 

stratégiai céljainak 

és a szakképzés 

tartalmi és 

módszertani 

elvárásainak 

megfelelően a 

szakmai 

dokumentumok 

áttekintése 

igazgató 

igazgató

helyette

sek, 

gyakorla

ti 

oktatásé

rt felelős 

kapcsola

ttartó 

június 30-

ig 

KKK, PTT 

Szakmai Program 

jövőkép, stratégiai 

célok, 

minőségcélok 

felülvizsgált 

szakmai 

dokumentumok 

(nevelési 

program, 

oktatási 

program, 

képzési 

program, 

eszközjegyzék) 

igazgató 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

4. 

A Centrum 

stratégiájának 

összevetése az 

intézmény 

stratégiájával, 

ennek 

felülvizsgálata 

igazgató 

igazgató

helyette

sek, 

gyakorla

ti 

oktatásé

rt felelős 

kapcsola

ttartó  

június 30-

ig 

tájékoztató a 

Centrum 

stratégiai 

céljairól, kivonat 

az elvárásokról, 

minőségcélok, 

jövőkép 

Javaslatok igazgató 

5. 

Személyi és tárgyi 

feltételek 

felülvizsgálata , 

ennek egyeztetése a 

Centrummal 

igazgató 

igazgató

helyette

sek, 

gyakorla

ti 

oktatásé

rt felelős 

kapcsola

ttartó 

június 30-

ig 
Szakmai Program Kérelem igazgató 

6. 

Személyi és tárgyi 

feltételekkel 

kapcsolatos 

kérelem 

jóváhagyása 

főigazgat

ó 

Kancell

ár 

főigazga

tó 

helyette

s 

június 30-

ig 
Kérelem 

Jóváhagyott 

kérelem 
 

7. 

Személyes 

konzultáció a 

munkaerőpiaci 

szereplőkkel, 

véleményük 

összevetése az 

intézmény 

stratégiájával, 

javaslatok, 

elvárások beépítése 

az intézményi 

stratégiába 

igazgató 

szakmai 

igazgató

helyette

s, duális 

partnere

k 

július 1-ig  

Centrum 

szempontrendszer

e alapján 

felülvizsgált 

Szakmai Program 

javaslatok, 

elvárások  
igazgató 

8. 

A Centrum által 

kidolgozott 

szempontrendszer 

alapján a Szakmai 

Program 

felülvizsgálata 

igazgató 

Igazgató

helyette

sek, 

gyakorla

ti 

oktatásé

rt felelős 

kapcsola

ttartó 

június 30-

ig 

Szakmai Program, 

Centrum által 

kidolgozott 

szempontrendszer  

átdolgozott 

Szakmai 

Program 

igazgató 

9. 

Személyes 

konzultáció a duális 

partnerekkel a 

Szakmai 

Programmal 

kapcsolatban, a 

igazgató 

szakmai 

igazgató

helyette

s, duális 

partnere

k, 

július 1-ig 

Szakmai Program 

(Képzési 

program) 

egyeztetett 

Szakmai 

Program 

igazgató 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

Képzési program 

közös 

felülvizsgálata 

gyakorla

ti 

oktatásé

rt felelős 

kapcsola

ttartó 

10. 

Az együttműködés 

feltételeinek 

megtervezése a 

duális partnerekkel. 

Az intézmény 

részvételi 

feltételeinek 

egyeztetése a duális 

partner gyakorlati 

képzése során, 

munkarend, 

órarend 

összehangolása 

igazgató 

duális 

partnere

k, 

igazgató

helyette

sek, 

gyakorla

ti 

oktatásé

rt felelős 

kapcsola

ttartó 

augusztus 

31-ig 

duális partnerek 

képzési programja 

egyeztetett 

képzési 

program, 

nyilatkozat az 

együttműködésr

ől, munkarend, 

órarend 

igazgató 

11. 

Az értékelési 

rendszer 

összehangolt 

kialakítása a duális 

partnerekkel 

igazgató 

duális 

partnere

k, 

igazgató

helyette

sek, 

gyakorla

ti 

oktatásé

rt felelős 

kapcsola

ttartó 

augusztus 

31-ig 
Szakmai Program 

átdolgozott 

Szakmai 

Program 

igazgató 

12. 

Az oktatói 

együttműködés 

megtervezése a 

közismereti 

oktatók, a szakmai 

oktatók és a duális 

képzőhelyek 

oktatói között. 

igazgató 

igazgató

helyette

sek, 

gyakorla

ti 

oktatásé

rt felelős 

kapcsola

ttartó 

augusztus 

31.ig 
javaslat ütemterv igazgató 

13. 

Az intézmény és a 

duális partner 

egyeztetésének 

eredménye 

beküldésre kerül a 

Centrumhoz 

Igazgató 

duális 

partnere

k,  

augusztus 

31-ig 

egyeztetett 

Szakmai Program 

egyeztetett 

Szakmai 

Program 

igazgató 

14. 

A felülvizsgált és 

egyeztetett Szakmai 

Program beküldése 

a Centrumhoz  

jóváhagyásra  

igazgató 

igazgató

helyette

s 

szeptemb

er 05-ig 

felülvizsgált 

Szakmai Program 

jóváhagyott 

Szakmai 

Program 

igazgató 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

15. 

A Szakmai 

program 

megvalósulása 

adatainak, 

tapasztalatainak 

összegyűjtése, 

elemzése 

igazgató 

igazgató

helyette

sek, 

gyakorla

ti 

oktatásé

rt felelős 

kapcsola

ttartó 

június 15-

ig 

KRÉTA adatok, 

partneri igény és 

elégedettségmérés 

adatai, 

szakmai 

beszámolók 

Szakmai – 

Képzési 

program 

fejlesztési 

javaslatok 

Főigazgat

ó 
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SZK2. Pályaorientáció, beiskolázás, tanulói felvétel 

 

FOLYAMAT NEVE XII. SZK2. - PÁLYAORIENTÁCIÓ, BEISKOLÁZÁS, TANULÓI FELVÉTEL 

FOLYAMAT CÉLJA 

Az intézmény tanulói létszámának fenntartása. A tanulók a saját életpályájuk 

megalapozásához kapjanak ismereteket, mind önmagukról, mind a munkaerőpiaci 

környezetükről, és kellően alapozzák meg a pályaválasztási döntésüket. 

ELVÁRT EREDMÉNY 

A meghatározott képzési profil és az engedélyezett beiskolázási létszám maximális 

teljesítése. A tanulókban a munka világában való folyamatos tájékozódási igény 

megléte.  

FOLYAMATGAZDA igazgató 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 

V2. Tanévi tervezés 

V5. Partnerek azonosítása, a partnerek igényeinek és elégedettségének mérése 

SZK2/2. Beiskolázás és tanulói felvétel 
 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

 
Középfokú 

beiskolázás 
      

1. 

Előző tanév 

pályaorientációs 

gyakorlatának 

felülvizsgálata, 

elemzése, 

eredmények, 

hatások értékelése 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek, 

Munkak

özösség-

vezetők 

Minden 

év 

szeptemb

er 15. 

Az előző tanévi 

pályaorientációs 

programok 

kiértékelési 

dokumentumai 

Elkészült 

beszámoló 
Igazgató 

2. 

Pályaorientációs 

terv készítése az 

előző év 

tapasztalatai 

mentén 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek, 

Munkak

özösség-

vezetők 

Minden 

év 

szeptemb

er 30. 

Elkészült 

beszámoló 

Pályaorientációs 

terv 
Igazgató 

3. 

Pályaorientációs 

terv beküldése a 

Centrumba 

jóváhagyásra 

Igazgató 

Főigazg

ató, 

Főigazg

ató 

helyette

s 

Marketi

ng 

felelős 

Minden 

év 

szeptemb

er 30. 

Pályaorientációs 

terv 

Centrum 

jóváhagyás vagy 

javaslat a 

módosításra, 

összehangolásra 

 

4. 

Papíralapú 

kiadványok, 

szórólapok és 

online kiadványok 

tervezése, 

előkészítése 

Igazgató 

Igazgató

helyette

s, 

Rendsze

rgazda 

Marketi

ng 

felelős 

Minden 

év 

szeptemb

er 30. 

Pályaorientációs 

terv 

Előző évi 

kiadványok, 

eredmények 

Szórólap, online 

kiadvány terve 
Igazgató 

5. 

Papíralapú 

kiadványok, 

szórólapok 

elkészítése, és 

online kiadványok 

Igazgató 

Igazgató

helyette

s, 

Rendsze

rgazda 

Minden 

év 

szeptemb

er 30. 

Központi 

kiadványok, 

Iskolai 

kiadványok, 

Szórólap, online 

kiadvány 
Igazgató 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

feltöltése az iskola 

honlapjára és a 

Facebookra 

Pályaorientációs 

terv 

6. 

Az iskolát 

képviselő oktatók, 

diákok kijelölése, 

felkészítése 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek, 

Munkak

özösség-

vezetők 

Minden 

év 

szeptemb

er 30. 

Pályaorientációs 

terv 

Kijelölt diákok 

névsora, 

Feladatok 

leírása 

Igazgató 

7. 
Médiamegjelenések 

szervezése 
Igazgató 

Igazgató

helyette

s 

Minden 

év 

szeptemb

er 30. 

Pályaorientációs 

terv 
Egyeztetett lista Igazgató 

8. 

Városi 

pályaorientációs 

rendezvények 

lehetőségeinek 

feltérképezése 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

Minden 

év 

szeptemb

er 30. 

Kormányhivatal 

Foglalkoztatási, 

Munkaügyi és 

Munkavédelmi 

Főosztály 

elektronikus 

értesítése 

Jelentkezési lap Igazgató 

9. 

Rendezvényen való 

részvétel 

megszervezése 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek,  

Munkak

özösség-

vezetők 

Minden 

év 

október 

15. 

Pályaorientációs 

terv 

Feladatok, 

Felelősök listája 
Igazgató 

10. 

Városi 

pályaorientációs 

rendezvényen való 

részvétel 

 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek, 

Munkak

özösség-

vezetők,  

Oktatói 

testület  

Diákok, 

Felnőtte

k 

Minden 

év 

október 

31. 

Pályaorientációs 

terv, feladatok,  

Felelősök listája 

Jelenléti ív,  

Képi 

dokumentumok 

Igazgató 

11. 

Nyílt napok 

szervezése 

(személyes 

részvétel és on-line 

részvétel) 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek, 

Munkak

özösség-

vezetők 

Minden 

év 

október 

20. 

Pályaorientációs 

terv 

Feladatok, 

Felelősök listája 
Igazgató 

12. 

Nyílt napok 

megrendezése, 

pályaorientációs 

elbeszélgetések 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek, 

Munkak

özösség-

vezetők,  

Oktatói 

testület, 

Minden 

év 

november 

első hete 

és 

december 

első hete 

Pályaorientációs 

terv,  

Feladatok,  

Felelősök listája 

Jelenléti ív,  

Képi 

dokumentumok 

Igazgató 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

Diákok 

13. 

Általános 

iskolákban szülői 

értekezleten való 

tájékoztatás 

Igazgató 

Igazgató

,  

Igazgató

helyette

sek 

Minden 

év 

december 

15. 

Pályaorientációs 

terv, 

Szórólap 

Jelenléti ív Igazgató 

14. 
Szakmakóstoló 

megszervezése 
Igazgató 

Igazgató

helyette

sek,  

Munkak

özösség-

vezetők 

Minden 

év május 

31. 

Pályaorientációs 

terv 

Feladatok, 

Felelősök 

listája, 

forgatókönyvek, 

eszközszükségle

t 

Igazgató 

15. 
Szakmakóstoló 

megrendezése 
Igazgató 

Igazgató

helyette

sek,  

Munkak

özösség-

vezetők 

Minden 

év július 

31. 

Pályaorientációs 

terv,  

Feladatok,  

Felelősök listája 

Jelenléti ív,  

Képi 

dokumentumok 

Igazgató 

16. 

A megvalósult 

pályaorientációs 

programok 

kiértékelése  

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek,  

Munkak

özösség-

vezetők 

Minden 

év 

szeptemb

er 15. 

Jelenléti ívek,  

Képi 

dokumentumok 

A tanévi 

pályaorientációs 

programok 

kiértékelési 

dokumentumai 

Igazgató 

17. 

Az értékelés 

tapasztalatainak 

beépítése a 

következő évi 

Pályaorientációs 

tervbe 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek,  

Munkak

özösség-

vezetők 

Minden 

év 

szeptemb

er 15. 

A tanévi 

pályaorientációs 

programok 

kiértékelési 

dokumentumai 

Prioritási lista Igazgató 

 
b) Az iskola 

diákjainak 

pályaorientációja 

      

1. 

Pályaorientációs 

programok 

tervezése  

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek, 

Munkak

özösség-

vezetők 

Minden 

év 

szeptemb

er 30. 

Elkészült 

beszámoló 

Pályaorientációs 

terv 
Igazgató 

2. 

Pályaorientációs 

programok 

megvalósítása 

Igazgató 
Oktatói 

testület 

Minden 

év 

október 

01- június 

30. 

Pályaorientációs 

terv 

Jelenléti ív,  

Képi 

dokumentumok 

Igazgató 

3. 

Pályaorientációs 

programok 

értékelése 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek,  

Munkak

özösség-

vezetők 

Minden 

év 

szeptemb

er 15. 

Jelenléti ívek,  

Képi 

dokumentumok 

A tanévi 

pályaorientációs 

programok 

kiértékelési 

dokumentumai 

Igazgató 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

4. 

Az értékelés 

tapasztalatainak 

beépítése a 

következő évi 

Pályaorientációs 

tervbe 

Igazgató 

Igazgató

helyette

sek,  

Munkak

özösség-

vezetők 

Minden 

év 

szeptemb

er 15. 

A tanévi 

pályaorientációs 

programok 

kiértékelési 

dokumentumai 

Prioritási lista Igazgató 
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SZK3. Oktatók szakmai-képzési együttműködése 
 

 

FOLYAMAT NEVE XIII. SZK3. - OKTATÓK SZAKMAI-KÉPZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

FOLYAMAT CÉLJA 

Együttműködési szabályok meghatározása az intézmény oktatói számára, közös 

követelmények meghatározása az egy osztályban, egy szakmában, egy ágazatban 

oktatók együttműködésére, mely lehetőséget nyújt az oktatói  kompetenciák 

hatékony továbbfejlesztésére.  Az intézmény figyelembe veszi a duális partnerek 

véleményét és igényeit a szakmai oktatók továbbképzésének, együttműködésének 

tervezésében. 

ELVÁRT EREDMÉNY 

Az intézmény oktatóinak – szakmai, közismereti, duális képzőhely oktatói – 

tervszerű, hatékony együttműködése az intézményen belül, és a Centrum 

intézményei között. 

FOLYAMATGAZDA igazgató 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 

V8. Kommunikáció a partnerekkel, Oktatói értékelés, V7.Partnerek azonosítása, 

partnerek igényeinek és elégedettségének mérése, V3/2 Emberi erőforrások 

menedzselése 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1. 

Intézményi-, és 

partneri igények 

felmérése 

igazgató 

igazgató

helyette

sek 

kétévente 

augusztus 

31-ig 

partneri igény-és 

elégedettségmérés 

releváns kérdései 

kérdőívek 

kitöltött partneri 

igény- és 

elégedettségmér

és kérdőívek 

igazgató 

2. 

Partneri 

elégedettségmérés 

eredményeinek 

kiértékelése, a 

tanév oktatói 

együttműködéseine

k felülvizsgálata  

igazgató 

MICS, 

igazgató

helyette

s 

kétévente 

augusztus 

31-ig 

kitöltött partneri 

igény és 

elégedettségmérő 

kérdőívek 

elemzés, 

értékelés, 

javaslatok  

igazgató 

3. 

A Centrum 

együttműködési  kö

vetelményének 

megismerése az 

intézmények felé az 

együttműködésre 

(intézményközi 

együttműködés, a 

duális partnerrel 

való 

együttműködés, 

közismereti és 

szakmai oktatók) 

főigazgat

ó 
igazgató 

minden 

év 

augusztus 

30. 

az együttműködés 

tervezete 

Éves munkaterv 

sablonja 

feljegyzés, 

javaslatok 
igazgató 

4. 

Javaslattétel az 

együttműködés 

területeire, 

gyakoriságára és a 

várt eredményeire, 

az együttműködés 

követelményeire a 

Centrum által 

igazgató 

munkate

rületek 

vezetői ( 

kollégiu

mvezető

, 

gyakorla

ti 

minden 

tanév 

szeptemb

er 30-ig 

javaslatok 

éves munkaterv 

óralátogatások 

terve 

 

 

igazgató 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

megfogalmazott 

elvek és az elemzés 

megállapításai 

alapján 

oktatásé

rt felelős 

kapcsola

ttartó, 

igazgató

helyette

sek) 

5. 

Az oktatók képzési-

szakmai 

együttműködésének 

megtervezése  

igazgató 

igazgató

helyette

sek, 

munkak

özösség 

vezetők 

szeptemb

er 30-ig 
éves munkaterv 

a képzési-

szakmai 

együttműködés 

ütemterve  

igazgató 

6. 

A 

munkaközösségek 

értekezleteinek 

tervezése  

igazgató 

munkak

özösség 

vezetők, 

igazgató

helyette

s 

szeptemb

er 30-ig 
ütemterv ütemterv igazgató 

7. 
Egy osztályban 

oktatók értekezletei 
igazgató 

igazgató

helyette

s 

első 

értekezlet 

szeptemb

er 30-ig, 

január, 

június 

napirend 
jegyzőkönyv, 

jelenléti ív 
igazgató 

8. 

A szakmai oktatók 

értekezlete a 

gyakorlati 

képzőhelyek 

oktatóival 

igazgató 

szakmai 

igazgató

helyette

s, 

gyakorla

ti 

oktatásé

rt felelős 

kapcsola

ttartó 

évente 2 

alkalomm

al (január, 

június) 

napirend 
jegyzőkönyv, 

jelenléti ív 
igazgató 

9. 

Az osztályfőnökök 

együttműködése a 

kollégiumi 

nevelőkkel 

igazgató 

kollégiu

mvezető

, 

igazgató

helyette

s 

szeptemb

er 1-

június 15. 

heti 

rendszere

sséggel  

tanulói értékelés feljegyzés igazgató 

10. Óralátogatások igazgató 

igazgató

helyette

s, 

gyakorla

ti 

oktatásé

rt felelős 

kapcsola

ttartó 

évente 5 

alkalomm

al 

óralátogatások 

terve 

hospitálási 

napló, jó 

gyakorlatok 

listája 

igazgató 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

11. 

Intézményen belüli 

együttműködések 

nyomon követése a 

Centrum 

követelmények 

alapján  

igazgató-

helyettes 

 

munkak

özösség 

vezetők 

október 1-

től 

augusztus 

31-ig 

tanév 

során 

negyedév

ente 

követelmények és 

együttműködési 

terv 

éves munkaterv 

együttműködésr

e vonatkozó 

adatok 

éves beszámoló  

igazgató 

12. 

A Centrum által 

megfogalmazott 

együttműködési 

tervben foglalt 

intézményközi 

oktatói 

együttműködések 

megvalósítása, a 

duális partnerek 

bevonásával  

igazgató 

duális 

partnere

k, 

oktatók, 

Centrum 

dolgozói 

október 1-

től 

augusztus 

31-ig 

Centrum 

együttműködési 

terv 

együttműködés 

adatai, 

megállapodások, 

emlékeztetők, 

együttműködés 

eredményei 

igazgató  

13. 

Szakmai 

műhelyekben, 

műhelymunkákban, 

belső képzési 

alkalmakon történő 

részvétel a Centrum 

tervezete alapján  

igazgató 

szakmai 

igazgató

helyette

s, 

gyakorla

ti 

oktatásé

rt felelős 

kapcsola

ttartó 

október 1-

től 

augusztus 

31-ig 

Centrum által 

szervezett belső 

képzések listája 

jelentkezési lap igazgató 

14. 

Jó gyakorlatok 

megosztása, 

disszeminációja, 

szervezeten belül és 

intézményközi 

együttműködéssel 

igazgató,  

Centrum 

vezetése

, duális 

partnere

k, 

oktatók, 

Centrum 

dolgozói 

október 1-

től 

augusztus 

31-ig 

emlékeztetők, 

együttműködés 

eredményei,  

jó gyakorlatok 

dokumentációja, 

publikálásra 

előkészített 

anyag 

igazgató 

15. 
Partneri 

elégedettségmérés 
igazgató MICS 

június 30-

ig 
kérdőívek kérdőívek igazgató 

16. 

Az együttműködési 

folyamat és az 

eredmények 

értékelése 

igazgató 

Igazgató

helyette

sek 

munkak

özösség 

vezetők 

június 20 

- ig 

emlékeztetők, 

együttműködés 

eredményei 

KRÉTA adatok 

összegzés: 

erősségek, 

fejlesztendők 

igazgató 

17. 

Fejlesztési 

javaslatok az 

intézményi és az 

intézményközi 

együttműködésben 

igazgató 

igazgató

helyette

sek 

június 30-

ig 

összegzés: 

erősségek, 

fejlesztési 

javaslatok 

fejlesztési 

célkitűzések 
igazgató 
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SZK4. Módszertani kultúra és eszköztár működtetése, fejlesztése 

 

 

FOLYAMAT NEVE 
XIV. SZK4. - MÓDSZERTANI KULTÚRA ÉS ESZKÖZTÁR MŰKÖDTETÉSE, 

FEJLESZTÉSE 

FOLYAMAT CÉLJA 
A módszertani kultúra szabályozása és ezek lebontása különböző dokumentumokra. 

A módszertani anyagok rendszerezése és eszköztár elkészítése. 

ELVÁRT EREDMÉNY 
Az intézmény oktatási és pedagógiai céljaihoz illeszkedő és rendszeresen 

felülvizsgált eszköztár. 

FOLYAMATGAZDA igazgató 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 
SZK3., V2, Éves munkaterv 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1. 
Helyzetelemzés, a 

célok kijelölése 
            

1.1 
Szakmai csoportok 

létrehozása 

területi 

igh., 

MICS 

vezető 

munkak

özösség

vezetők 

1 nap 2022.09.06 

Szakképzési 

törvény+ 

továbbképzési 

terv, 

munkaközösségi 

munkatervek, 

intézményi 

célrendszer 

Lista a 

munkaköz

össégi 

megbeszé

lések 

eredmény

eivel 

1.2 

Adatelemzés, a 

rendelkezésre álló 

anyagok áttekintése 

igazgató MICS 1 nap 2022.09.06 

előző 

továbbképzések, 

a belső 

hálózaton 

található 

anyagok 

felülvizsg

álat, 

tanmenete

k 

1.3 

Célmeghatározás 

(erősségek, 

gyengeségek) 

igazgató MICS 14 nap 2022.06.15 

korábbi 

továbbképzési 

terv, eszköztár 

felülvizsg

ált terv és 

eszköztár 

2. 
Továbbképzések 

tervezése 
            

2.1 

A továbbtanulás és 

a továbbképzések 

tervezése 

igazgató oktatók 
folyamato

s 
2022.09.30 

előző évi tervek 

teljesülése 

továbbtan

ulási terv, 

munkaüg

yi 

dokument

umok 

2.2 

Külső 

(gyengeségekre 

építve, fejlődési 

irányt figyelembe 

véve) 

igazgató 

duális 

partnere

k 

2. félév 2022.01.03 
korábbi képzési 

program 

felülvizsg

ált 

képzési 

program 

2.2.1 

A fejlődési irányra 

tett javaslatok 

felmérése a duális 

partnerek részéről 

szakmai 

igh. 

duális 

partnere

k 

1 nap 2022.01.30 

előző 

továbbképzések 

tapasztalatai 

Javaslati 

lista 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

2.2.2 

A fejlődési irányra 

tett javaslatok 

felmérése az 

oktatók részéről 

igh., 

munkaköz

össégek 

oktatók 1 nap 2022.01.30 

előző 

továbbképzések 

tapasztalatai, az 

új szakmai célok 

elvárásai 

Javaslati 

lista 

2.3 

Belső 

(gyengeségekre 

építve, fejlődési 

irányt figyelembe 

véve) 

igazgató oktatók 1 nap folyamatos 
korábbi képzési 

dokumentumok 

felülvizsg

ált 

képzési 

dokument

áció 

2.4 

Tudásátadás, jó 

gyakorlatok 

rendszeres 

rögzítése, gyűjtése 

igh., 

munkaköz

össégek 

oktatók 
folyamato

s 
2023.04.20 

korábbi jó 

gyakorlatok 

dokumentumai 

Az új 

jógyakorl

atok 

dokument

umai 

3. 
Eszköztár 

elkészítése 
            

3.1 

Módszertani 

anyagok 

begyűjtése, 

kategorizálása 

igh.,  

munkak

özösség

ek, 

oktatók 

0,5 nap 2023.04.20 előző lista Új lista 

3.2 
Belső módszertani 

felület elkészítése 
igh. 

könyvtá

ros, 

rendszer

gazda,  

munkak

özösség- 

vezető 

10 nap 2023.'04.30   

Egyebfűz

ött 

eszköztár 

3.3 
Területi felbontás 

elkészítése 
igh. 

munkak

özösség- 

vezető, 

rendszer

gazda 

15 nap 2023.05.15   
Területi 

felbontás 

4. 

A módszertani 

kultúra 

rendszerének és 

eszköztárának 

felülvizsgálata 

            

4.1 

Célmeghatározás 

(erősségek, 

gyengeségek) 

igazgató MICS 14 nap 2023..05.25 

korábbi 

továbbképzési 

terv, eszköztár 

felülvizsg

ált terv és 

eszköztár 

4.1.1 

Tapasztalatok 

összegyűjtése a 

használhatóságról 

igh. oktatók 0,5 nap 2023..05.25 

korábbi 

továbbképzési 

terv, eszköztár, 

az eszköztár 

használatának 

tapasztalatai 

felülvizsg

ált terv és 

eszköztár 

4.1.2 

Fejlesztési 

javaslatok 

összegyűjtése 

igh. oktatók 0,5 nap 2023..05.25 

korábbi 

továbbképzési 

terv, eszköztár 

felülvizsg

ált terv és 

eszköztár 

fejleszten
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

használatának 

tapasztalatai 

dő 

irányának 

meghatár

ozása 
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SZK5. Tanulás támogatása 

 

FOLYAMAT NEVE XV. SZK5. - TANULÁS TÁMOGATÁSA  

FOLYAMAT CÉLJA 

Az egyes gyerekek, tanulócsoportok tanulásának támogatása különböző 

módszerekkel az életkori, az egyéni és a csoportsajátosságoknak megfelelő, 

aktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek 

alkalmazásával. 

Képesek legyenek az oktatók az önszabályozott tanulás szintjének megfelelő 

változatos feladatadásra, ösztönözni a magasabb szintű gondolkodási folyamatokat, 

támogatni a tanulókat egyéni tanulási útjuk megtalálásában.  

ELVÁRT EREDMÉNY 

Új pedagógia módszerek alkalmazása. Az élethosszig tartó tanulás jegyében miként 

megtörténik az erre való felkészítés a modern pedagógiai folyamatok adaptálásával, 

különös tekintettel a tanulás támogatására, segítésére (önálló gondolkodás, közös 

felfedezések a tanárral/oktatóval és új területeken való alkalmazás, állandó 

változások kezelése, digitális lehetőségek, projekt módszer stb.). 

FOLYAMATGAZDA igazgató, igazgatóhelyettesek, MIR-vezető 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 
 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1. Továbbképzések igazgató Centrum 
folyamato

san 

továbbképzési 

terv 

továbbképzési 

terv 
 

2. 

Tapasztalatcserék, 

nevelési 

értekezletek 

igazgató 
Centrum

, oktatók 

tanévente 

2-5 

alkalom 

 
jegyzőkönyv, 

feljegyzés 
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SZK6. A tanulók mérése és értékelése 

 

 

FOLYAMAT NEVE XVI. SZK6. - A TANULÓK MÉRÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE  

FOLYAMAT CÉLJA 

A tanulók mérése és értékelése a tananyag tartalom mellett a kompetenciákat is 

figyelembe véve, szakterületenként rendszeresen, egységes elvek mentén történjen 

az esetleges és szükséges korrekciók megtétele érdekében. 

ELVÁRT EREDMÉNY Pontosabb, oktatót-tanulót motiválóbb értékelési rendszer. 

FOLYAMATGAZDA igazgató, igazgatóhelyettes, MK-vezetők, MICS-vezető 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 
 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1. 

Mérés-értékelés 

egységes elvei 

beépülnek a 

Szakmai programba 

igazgató oktatók 
augusztus 

vége 
Szakmai program 

új, a fenntartó 

által elfogadott 

Szakmai 

program 

 

2. 
Belső mérések (9. 

évf., végzősök) 
igazgató oktatók 

szeptemb

er, január-

fbruár 

Szakmai program 
mérési 

eredmények 
 

3. 

Országos mérések 

(kompetencia, 

netfitt) 

igazgató oktatók 
május 

vége 
Szakmai program 

mérési 

eredmények 
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SZK7. Mentálhigiéné és prevenció 

 

 

 

 

FOLYAMAT NEVE XVII. SZK7. - MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PREVENCIÓ  

FOLYAMAT CÉLJA „Ép testben ép lélek”, azaz, az egészséges testi-lelki életmódra nevelés. 

ELVÁRT EREDMÉNY 

A családia iskola légkör megtartása, mely elfogadó, empatikus és őszinte 

érdeklődést mutat, a tanulók könnyebben megnyílása érdekében, mely hozzájárul a 

hatékonyabb segítségadáshoz.   

FOLYAMATGAZDA igazgató, MICS-vezető, osztályfőnökök, testnevelők, iskolapszichológus 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 
 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1. 

A mindennapos 

testnevelés melletti 

sportolási 

lehetőségek 

igazgató 
testneve

lők 

augusztus 

vége 

Szakmai program, 

tantárgyfelosztás 

munkaterv, 

órarend, tanórán 

kívüli 

foglalkozások 

rendje 

 

2. 
Osztályfőnöki órák 

tematikája 

igazgató, 

igazgatóh

elyettesek 

osztályf

őnökök 

szeptemb

er közepe 

Szakmai program, 

tantárgyfelosztás 

osztályfőnöki és 

csoportfoglalkoz

ások tanmenete 

 

3. 
Iskolapszichológus 

foglalkozásai 
igazgató 

osztályf

őnökök, 

iskolaps

zichológ

us 

tanév 

tartlma 

alatt 

Munkaterv 
foglalkozások 

rendje 
 

4. 

Prevenciós 

foglalkozások, 

programok 

igazgató 
osztályf

őnökök 

folyamato

san 
Munkaterv 

foglalkozások 

rendje 
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4/3. sz. melléklet: Támogató és erőforrás folyamatok 

 

T1. Gazdasági erőforrások biztosítása, beszerzési tevékenység működtetése 

 

FOLYAMAT NEVE 

T1. - GAZDASÁGI ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA, BESZERZÉSI 

TEVÉKENYSÉG MŰKÖDTETÉSE 

Gazdasági erőforrások biztosítása, az iskola költségvetésének tervezése, 

felhasználása és annak nyomonkövetése 

FOLYAMAT CÉLJA 
Az intézmény költségvetésének és beszerzési tevékenységének tervezett és 

szabályozott megvalósítása. 

ELVÁRT EREDMÉNY 
Az SZC általi egyeztetéseket követően jóváhagyott intézményi költségvetés és 

beszerzéssel kapcsolatos dokumentáció. 

FOLYAMATGAZDA igazgató 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 

V2. Tanévi tervezés, V3. Emberi erőforrások menedzselése (kiválasztási és 

betanítási rend működtetése, tovább-képzési rendszer működtetése), SZK1. 

Szakmai-képzési tervezés 

 

 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1. 
Gazdasásági 

erőforrások 

biztosítása 

      

1.1. 

A következő évi 

költségvetés 

tervezés 

előkészítése 

Igazgatóh

elyettes 

Gyakorl

ati 

oktatásv

ezető, 

munkak

özösség 

vezetők, 

gazdasá

gi 

ügyintéz

ő 

minden 

év 

október 

31. 

A Centrum által 

kiküldött, a 

költségvetés 

tervezéséhez 

szükséges üres 

táblázat 

Cselekvési tervek 

Költségvetési 

tábla 

Költségvetés 

igény összesítő 

a tervezett 

fejlesztésekre 

vonatkozóan  

Igazgató 

1.2. 

A tervadatokkal 

feltöltött 

költségvetési tábla 

elküldése a 

Centrumnak 

Igazgatóh

elyettes 

gazdasá

gi és 

munkaü

gyi 

ügyintéz

ők, 

intézmé

nyvezet

ő 

minden 

év 

november 

első 

hetének 

utolsó 

munkanap

jáig 

Költségvetési 

tábla 

Költségvetés 

igény összesítő a 

tervezett 

fejlesztésekre 

vonatkozóan 

Költségvetés 

tervezet 

Költségvetés 

igény összesítő 

a tervezett 

fejlesztésekre 

vonatkozóan 

Igazgató 

1.3. 

A költségvetés 

keretszámainak 

átadása az 

intézményeknek a 

Centrum által 

Kancellár 

gazdasá

gi 

vezető 

minden 

év február 

első 

hetének 

utolsó 

munkanap

ja 

Költségvetés 

tervezet 

Korrigált 

költségvetés 

Főigazgat

ó 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1.4. 

A költségvetés 

tervezetének 

egyeztetése és 

átvétele 

Kancellár 

gazdasá

gi 

vezető, 

igazgató

, 

gazdasá

gi 

ügyintéz

ő 

minden 

év február 

utolsó 

munkanap

ja 

Korrigált 

költségvetés 

Végleges 

intézményi 

költségvetés 

Főigazgat

ó 

1.5. 

A költségvetés 

teljesülésének 

évközbeni 

folyamatos 

felügyelete 

Igazgató 

gazdasá

gi 

ügyintéz

ő 

tárgyhóna

pot 

követő 

hónap 20. 

után 

előirányzat 

változás tábla 

alapfeladat 

kiadási-bevételi 

tábla 

összes kiadásról 

(kivéve bér 

jellegű kiadások) 

kimutatás 

pénzforgalmi 

kimutatás 

analitika 

Táblák, 

kimutatások 

gazdasági 

vezető 

1.6. 

A tárgyév 

költségvetésének 

zárása, egyeztetése 

és benyújtása az 

SZC részére 

Igazgató igazgató

, 

gazdasá

gi 

ügyintéz

ő, SZC 

gazdasá

gi 

csoport 

tárgyévet 

követő év 

január 31. 

Költségvetési 

tábla 

Egyeztetett 

adatok 

Kancellár 

2. 
Beszerzési 

tevékenység 

működtetése 

            

2.1. 

Adatszolgáltatás  Igazgató gazdasá

gi 

ügyintéz

ő 

minden 

hónap 

utolsó 

munkanap

ja 

Adatközlés a 

rovatonkénti 

költésről (anyag, 

igénybevett 

szolgáltatás és 

eszközök) a 

tárgyhóról és a 

tárgyhónapot 

követő hónapról  

Adattáblák Igazgató 

2.2. 

A beszerzési igény 

felmerülése, a 

beszerzés 

kezdeményezése 

Igazgató gazdasá

gi 

ügyintéz

ő 

a 

beszerzés 

indokoltsá

gának 

függvény

ében 

A tagiskola 

dolgozója 

megküldi az 

iskolaigazgatónak 

a beszerzési 

igényét, 

megfelelő 

részletezettséggel, 

műszaki leírással: 

Igénybejelentő: 

Az igény 

bejelentése és a 

beszerzés 

szükségességéne

k igazolása, az 

igazgató 

aláírásával 

Igazgató 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

az igény legyen 

beazonosítható, 

méret, szín, 

anyag, egyéb főbb 

jellemzők 

2.3. 

Keretvizsgálat Igazgató gazdasá

gi 

ügyintéz

ő 

Az 

igénybejel

entő 

beérkezés

ét követő 

munkanap 

becsült érték   

2.4. 

Beszerzés 

típusának 

meghatározása 

 Ajánlat: 

egy árajánlatos eljárás: 500.000 Ft alatti becsült érték alatt egy árajánlat bekérése: 

iskolák 

három árajánlatos eljárás (versenyeztetés): 500.000 Ft feletti becsült érték esetén három 

árajánlat bekérése: iskolák vagy SZC 

hatályos keretszerződés esetén: egy árajánlat bekérése: iskolák vagy SZC 

közbeszerzési eljárás: közbeszerzési értékhatárt elérő becsült érték esetén: SZC 

központosított közbeszerzési eljárás: DKÜ, KEF, NKOH: SZC 

2.5. Ajánlatkérés Igazgató 

gazdasá

gi 

ügyintéz

ő 

 

Árajánlatkérés a 

beszerzési 

szabályzatnak 

megfelelően 

Árajánlatok, 

Átláthatósági 

nyilatkozatok  

Gazdasági 

vezető 

2.6. Ajánlatok elbírálása Igazgató 

gazdasá

gi 

ügyintéz

ő, 

gazdasá

gi 

csoport 

 

Árajánlatkérők, 

árajánlat(ok), 

átláthatósági 

nyilatkozat,  

Döntés 
Gazdasági 

vezető 

2.7. 

Kötelezettség-

vállalás és annak 

ellenjegyzése 

Gazdasági 

vezető 

gazdasá

gi 

csoport 

 

1. Engedélyezett 

köt-váll 

nyomtatvány 

alapján beszerzés 

folytatása 

2. Elutasítás 

esetén a 

beszerzési 

folyamat lezárul, 

teljes 

dokumentáció 

visszaküldése az 

iskolának 

Megrendelő-

kötelezettségváll

alás 

nyomtatvány  

Gazdasági 

vezető 

2.8. 

Beszerzés 

lebonyolítása a 

beszerzési 

szabályzat szerint  

Igazgató 

gazdasá

gi 

ügyintéz

ő, 

gazdasá

gi 

csoport 

 

Megrendelés vagy 

szerződéskötés a 

legkedvezőbb 

ajánlattevővel 

Megrendelő-

kötelezettségváll

alás 

nyomtatvány 

Átláthatósági 

nyilatkozat  

Gazdasági 

vezető 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

2.9. 

Teljesítés 

ellenőrzése, 

teljesítésigazolás 

Igazgató 

igazgató

helyette

s, 

gazdasá

gi 

ügyintéz

ő, 

gazdasá

gi 

csoport 

 

Megrendelő-

kötelezettségválla

lás nyomtatvány 

Átláthatósági 

nyilatkozat 

Árajánlatkérés 

Árajánlat 

Jegyzőkönyv a 

döntésről 

A megkötött 

szerződések, 

megrendelések 

teljesítésének 

szakmai 

igazolása a 

kötelezettségváll

alás rendjéről 

szóló 

szabályzatban 

foglaltaknak 

megfelelően 

történik. 

Gazdasági 

vezető 

2.10. 
Számla beérkezése, 

annak teljesítése 
Igazgató 

gazdasá

gi 

ügyintéz

ő, 

gazdasá

gi 

csoport 

fizetési 

határidő 

szerint 

Számla Kiadási utalvány 

Kancellár, 

gazdasági 

vezető 
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T2. Intézményi adminisztráció, KRÉTA rendszer kezelése 

 

FOLYAMAT NEVE XVIII. T2. - INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCÓ, KRÉTA RENDSZER KEZELÉSE  

FOLYAMAT CÉLJA 
A KRÉTA Adminisztrációs Rendszer  használatának és adatai felhasználásának 

szabályozása, naprakész adatok biztosítása. 

ELVÁRT EREDMÉNY 

A KRÉTA Adminisztrációs Rendszerben az intézmény működésével, 

alkalmazottakkal, osztályokkal, csoportokkal, diákokkal és tanügyi folyamatokkal 

kapcsolatos adatainak szabályos vezetése, tárolása, megőrzése és igény szerint 

adatszolgáltatás az indikátorokhoz. 

FOLYAMATGAZDA igazgató 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 

Szakmai – képzési tervezés, Éves munkaterv-készítés, Intézményi önértékelés, 

Partnerek azonosítása, a partnerek igényeinek és elégedettségének mérése, Stratégiai 

tervezés, Emberi erőforrások menedzselése, 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1. Intézményi 

adminisztráció, 

KRÉTA rendszer 

kezelésének 

tervezése, a 

folyamat 

felülvizsgálata 

eredményének 

beépítése 

       KRÉTA felülete, 

kitöltési útmutató, 

KRÉTA 

szabályzat 

Valid adatokkal 

feltöltött 

KRÉTA 

rendszer feladat 

és hatásköreinek 

kiosztása, 

rögzítése 

  

1.1 Felhasználói 

jogosultságok 

kiosztása 

igazgató-

helyettes 

igazgató

-

helyette

s 

minden 

tanév 

augusztus 

24. 

jelenlegi tanév 

jogosultsági 

rendszere 

működő új 

jogosultsági 

rendszer 

Új 

jogosultsá

gok 

száma,  

munkavál

lalói 

létszám 

2. Intézményi 

adminisztráció, 

KRÉTA rendszer 

működtetése 

            

2.1 Adatellenőrzések             

2.1.1

. 

Felmenő osztályok 

létrehozása 

igazgató-

helyettes 

igazgató

-

helyette

s 

minden 

tanév 

július 15. 

előző tanév 

osztályai 

felmenő 

osztályok az E-

Krétában 

1.; 5.; 18.; 

19.; 20.; 

21. 

indikátor 

2.1.2

. 

Új 

osztályok/csoporto

k létrehozása 

igazgató-

helyettes 

igazgató

-

helyette

s 

minden 

tanév 

augusztus 

15. 

beiskolázási 

engedélyek 

alapján 

új osztályok az 

E-Krétában 

2.; 5.; 18.; 

19.; 20.; 

21. 

indikátor 

2.1.3

. 

Tanulói 

jogviszonyok 

rendezése, 

(felvétel; 

ösztöndíjhoz 

szükséges adatok 

hiánytalan 

igazgató-

helyettes 

iskolatit

kár 

minden 

tanév 

augusztus 

24. 

KRÉTA Tanulói 

nyilvántartás 

(Tanügy) 

Adat tisztított E-

Kréta 

1.; 2.; 5. 

indikátor 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

feltöltése) 

kijelentése 

2.1.4

. 

Kifutó osztályok 

lezárása, kivezetése 

igazgató-

helyettes 

igazgató

-

helyette

s 

minden 

tanév 

július 15. 

Vizsga törzslapok kifutó osztályok 

lezárása 

11. 

indikátor 

2.1.5

. 

Induló osztályok 

beléptetése, az 

eddigi 

osztályok/csoporto

k tanulóinak 

átléptetése 

igazgatóh

elyettes 

iskolatit

kár 

minden 

tanév 

augusztus 

24. 

E-Krétában 

található adatok 

előző félévben  

E-Krétában az 

aktuális 

tanévben az 

adatok 

2.;15.;18.;

19.;20.;21

. indikátor 

2.1.6

. 

Osztálynaplók 

adatainak 

ellenőrzése, 

osztálynaplók 

archiválása és 

iktatása a 

POSZEIDON-

rendszerben 

igazgató-

helyettes 

iskolatit

kár, 

osztályf

őnök 

minden 

tanév 

augusztus 

24. 

E-Kréta naplói pdf alapú 

állományok 

1. 

indikátor 

2.1.7

. 

Javítóvizsgák 

eredményei alapján 

az osztálynévsorok 

aktualizálása 

igazgató-

helyettes 

iskolatit

kár, 

osztályf

őnök 

minden 

tanév 

augusztus 

30. 

javítóvizsgák 

jegyzőkönyve 

aktualizált 

osztálynévsorok 

2.;15.;18.;

19.; 

indikátor 

2.1.8

. 

Tanévváltás 

elvégzése 

igazgató-

helyettes 

igazgató

-

helyette

s 

minden 

tanév 

augusztus 

30. 

E-Krétában 

található adatok 

előző félévben  

E-Krétában az 

aktuális 

tanévben az 

adatok 

  

2.1.9

. 

Új tanulók 

adatainak 

ellenőrzése 

igazgató-

helyettes 

osztályf

őnök 

iskolatit

kár, 

kollégiu

mi titkár 

minden 

tanév 

szeptemb

er 3. 

feltöltött 

dokumentumok, 

papír alapú 

dokumentumok 

frissített tanulói 

adatok 

1.; 2.; 

5.;18.; 

19.; 20.; 

21. 

indikátor 

2.1.1

0. 

Tanulói adatok 

aktualizálása 

igazgató-

helyettes 

osztályf

őnökök, 

iskolatit

kár 

minden 

tanév 

szeptemb

er 3. 

korábbi tanulói 

adatok 

frissített tanulói 

adatok 

1.; 2.; 

5.;18.; 

19.; 20.; 

21. 

indikátor 

2.1.1

.1 

Új alkalmazottak 

rögzítése 

főigazgat

ó / 

igazgató 

DSZC 

tanügy, 

munkaü

gy 

alkalmazá

s kezdete 

előtt 

Papír alapú 

dokumentumok 

új alkalmazotti 

adatok 

új 

munkavál

lalói 

létszám 

2.1.1

2. 

Alkalmazotti 

adatok 

aktualizálása 

főigazgat

ó 

/igazgató 

DSZC 

tanügy 

/gazdasá

gii 

ügyintéz

ő 

minden 

tanév 

augusztus 

31. 

korábbi 

alkalmazotti 

adatok 

frissített 

alkalmazotti 

adatok 

Új: 

munkavál

lalói 

létszám 

2.1.1

3. 

Felnőttképzési 

jogviszonyban 

igazgató-

helyettes 

iskolatit

kár / 

minden 

tanév 

feltöltött 

dokumentumok, 

frissített tanulói 

adatok 

5. 

indikátor 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

tanulók adatainak 

ellenőrzése 

osztályf

őnök 

szeptemb

er 15.; 

év közben 

indult 

képzések 

esetén 5 

napon 

belül 

papír alapú 

dokumentumok 

2.2 Működési 

időkeretek 

rögzítése 

            

2.2.1 Előzetes 

tantárgyfelosztás 

rögzítése 

igazgató igazgató

helyette

s 

Minden 

tanévet 

megelőző 

június 

utolsó 

napja 

előzetesen 

jóváhagyott Excel 

alapú TFO 

előzetes 

tantárgyfelosztá

s a KRÉTA 

rendszerben 

Új: 

oktatók 

száma; 

óratömeg 

2.2.2 Tantárgyfelosztás 

rögzítése 

igazgató-

helyettes 

  minden 

tanév 

szeptemb

er 1. 

előzetes 

tantárgyfelosztás 

végleges 

tantárgyfelosztá

s 

Új: 

oktatók 

száma; 

óratömeg 

2.2.3 Tanév rendjének 

rögzítése 

igazgató  igazgató

helyette

s 

minden 

tanév 

augusztus 

31. 

munkaterv 

tervezete 

feltöltött 

munkaterv 

Új: 

tanítási 

napok 

száma; 

munkaszü

neti 

napok 

száma 

2.2.4 Órarend / napirend 

(kollégium) 

rögzítése 

igazgató-

helyettes 

KRÉTA 

REFER

ENS 

minden 

tanév 

szeptemb

er 7. 

órarend-tervezet végleges 

órarend 

Új: 

oktatók 

száma; 

óratömeg 

2.3 Tanügyi 

folyamatok 

rögzítése 

            

2.3.1 Csoportbeosztások 

rögzítése 

igazgatóh

elyettes  

szaktaná

rok, 

iskolatit

kár 

minden 

tanév 

szeptemb

er 5. 

szintfelmérő 

dolgozatok 

eredménye 

módosított 

csoportbeosztás 

1.; 2.; 3.; 

5.; 

indikátor 

2.3.2 Tanév közbeni 

tanulói 

adatváltozások 

rögzítése 

osztályfőn

ök 

  bejelentés

t követő 

3. 

munkanap 

tanulói iratok, 

dokumentumok 

módosított 

adatok 

1.; 2.; 3.; 

5.; 20.; 

21. 

indikátor 

2.3.3 Tanév közbeni 

alkalmazotti 

adatváltozások 

rögzítése 

igazgatóh

elyettes 

munkaü

gyi 

ügyintéz

ő 

bejelentés

t követő 

3. 

munkanap 

alkalmazotti 

iratok, 

dokumentumok 

módosított 

adatok 

Új: 

munkavál

lalói 

létszám 

2.3.4 Haladási napló 

vezetése 

igazgatóh

elyettes 

oktatók tanítási 

hét utolsó 

tanári órarend kitöltött haladási 

napló 

Új: be 

nem írt 

órák 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

munkanap

ja 

száma/átl

agosan 

2.3.5 Tanulói 

teljesítmények 

értékelésének 

rögzítése 

igazgatóh

elyettes 

oktatók az 

értékelést 

követő 2. 

tanítási 

hét vége 

tanulói 

dolgozatok, 

produktumok 

kitöltött 

osztályozó napló 

1.; 2.; 3.; 

5.; 11.; 

12.; 20.; 

21. 

indikátor 

2.3.6 Tanulói hiányzások 

rögzítése 

osztályfőn

ök 

oktatók a 

hiányzást 

követő 1. 

hét vége 

igazolások rögzített, 

ellenőrzött 

hiányzások 

Új: 

igazolt-

igazolatla

n 

hiányzáso

k 

száma/átl

aga; 17. 

indikátor 

2.3.7 Közösségi szolgálat 

rögzítése 

igazgatóh

elyettes 

KSZ 

koordin

átor 

bejelentés

t követő 

7. 

munkanap 

KSZ napló rögzített KSZ Új: 

közösségi 

szolgálat 

óraszáma/

átlag 

2.3.8 Félévi és évvégi 

jegyek rögzítése 

igazgatóh

elyettes 

oktatók osztályoz

ó 

értekezlet 

napja 

osztályozó napló lezárt jegyek Új: 

osztály 

átlag/iskol

ai átlag; 

11.; 12.; 

indikátor 

2.3.9 Tanügyi 

dokumentumok 

nyomtatása 

igazgatóh

elyettesek 

osztályf

őnökök 

minden 

év 

augusztus 

31. 

osztálynaplók törzslapok Új: 

tanügyi 

dokument

umok 

száma/fel 

évente 

2.4 Szakképzési 

juttatások 

nyomonkövetése 

igazgató-

helyettes 

iskolatit

kár / 

osztályf

őnök 

minden 

hónap 14 

munkanap

jáig 

szakképzési 

juttatások 

jogosultsági 

listája 

frissített adatok 1.; 2.; 4. 

indikátor 

2.5 Gazdasági modul 

kezelése 

            

2.5.1 Tényadatok 

rögzítése 

gazdasági 

ügyintéző 

  minden 

hónap 

utolsó 

munkanap

ja 

készletbeszerzés 

dokumentumai 

kiadás 

dokumentumai 

Új: 

munkavál

lalói 

létszám 

3. Intézményi 

adminisztráció, 

KRÉTA rendszer 

működtetésének 

ellenőrzése 

 CENTR

UM 

 Tanügy         

3.1 Adatrögzítések 

ellenőrzése 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

3.1.1 Tanulói adatok 

rögzítésének 

ellenőrzése 

igazgató-

helyettes 

  minden 

év 

október 1. 

KRÉTA tanulói 

felülete 

  1.; 2.; 3.; 

5.; 20.; 

21. 

indikátor 

3.1.2 Alkalmazotti 

adatok rögzítésének 

ellenőrzése 

igazgatóh

elyettes 

  minden 

év 

szeptemb

er 20. 

KRÉTA 

alkalmazotti 

felülete 

  Új: 

munkavál

lalói 

létszám 

3.2 Működési 

időkeretek 

rögzítésének 

ellenőrzése 

igazgató    minden 

tanév 

szeptemb

er 10. 

KRÉTA      

3.3 Tanügyi 

folyamatok 

rögzítésének 

ellenőrzése 

igazgatóh

elyettes 

  havonta 

folyamato

s 

tanügyi 

dokumentumok 

    

4. Intézményi 

adminisztráció, 

KRÉTA rendszer 

működésével 

kapcsolatos 

visszacsatolás 

            

4.1. A tapasztalatok 

összegzése 

igazgatóh

elyettes 

  ellenőrzés

t követő 1 

hét 

ellenőrzési 

dokumentumok, 

feljegyzések 

javaslatok a 

változtatásokra 

  

4.2. A folyamat 

módosítása 

igazgató MICS, 

igazgató

helyette

s 

félévi és 

tanév végi 

tantestület

i 

értekezlet

ek utáni 

7. nap 

javaslatok a 

változtatásra 

módosított 

folyamatszabály

ozás 

  

 5. Adatszolgáltatás az 

igények alapján  

            

5.1 Előre tervezhető 

adatszolgáltatási 

igény alapján 

adatszolgáltatási 

terv készítés fél 

éves időtartamra 

Igazgató Igazgató

helyette

s 

MICS 

vezető, 

Centrum 

főigazga

tó 

helyette

s 

Adatszolg

áltatást 

kérő által 

meghatár

ozott 

határidő 

és 

tartalom 

Adatszolgáltatási 

igény leírás 

Adatszolgáltatás

i terv: tartalom, 

határidő, felelős. 

adatszolgáltatás 

határidőben,  

 

5.2 Eseti 

adatszolgáltatási 

igény beérkezése, 

igazgató igazgató

helyette

s 

Adatszolg

áltatást 

kérő által 

meghatár

ozott 

határidő 

Adatszolgáltatási 

igény leírás 

Visszajelzés az 

adatszolgáltatás 

határidőjéről, 

 



194 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

5.3 Eseti 

adatszolgáltatási 

igény vizsgálata 

tervezhetővé 

tételéről 

Igazgatóh

elyettes 

iskolatit

kár 

adatkérést 

követően 

Adatszolgáltatási 

igény leírás, 

szolgáltatott 

adatok 

Feljegyzés a 

tervezhetőségről

, éves 

adatszolgáltatási 

tervbe illesztés 

 

5.4 Éves 

adatszolgáltatási 

terv, KRÉTA 

feltöltés 

tapasztalatai és 

folyamat 

felülvizsgálata 

igazgató igazgató 

helyette

s 

félévi és 

tanév végi 

tantestület

i 

értekezlet

ek utáni 

7. nap 

Adatszolgáltatási 

igények, 

rendszeres és eseti 

adatszolgáltatás 

Éves 

adatszolgáltatási 

terv 
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T3. Panaszkezelés 

 

 

FOLYAMAT NEVE XIX. T3. - PANASZKEZELÉS 

FOLYAMAT CÉLJA Az iskolába beérkező panaszok szabályozott kivizsgálása, kezelése 

ELVÁRT EREDMÉNY A panaszok objektív kivizsgálása és szakszerű visszajelzés a panasztevőnek 

FOLYAMATGAZDA igazgató 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 
V5 Partnerek azonosítása, a partnerek igényeinek és elégedettségének mérése 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1. 
A panasz 

beérkeztetése 

Titkárság

vezető 
  0,1 nap 

A panasz 

beérkezésétől 

számított 1 nap 

A panasz írásos 

dokumentuma 

(szóbeli panasz 

esetén kötelező 

a panasz írásos 

dokumentálása a 

panasztevő 

részéről) 

Iktatott 

panasz 

2. 

A panasz 

jogosságának 

elbírálása: belső 

egyeztetés 

Igazgató 

A 

panaszb

an 

érintett 

munkatá

rsak 

0,25 nap 

A panasz 

beérkezésétől 

számított 5 nap 

Iktatott panasz 

A panasz 

jogosságá

t 

megállapí

tó vagy 

elutasító 

határozat 

3. 
A panasz kezelése 

első fokon 
            

3.1 

Amennyiben a 

panasz nem jogos, 

a panasztevő 

írásban történő 

értesítése 

Igazgató 
Titkársá

gvezető 
0,1 nap 

A panasz 

jogossága 

megállapítását 

követő 3 nap 

A panaszra 

vonatkozó 

elutasító 

határozat 

A 

panasztev

őnek 

elküldött 

levél és az 

elküldést 

igazoló 

bizonylat. 

3.2 

Amennyiben a 

panasz jogosnak 

tűnik és 

részletesebb 

kivizsgálást igényel 

            

3.2.1 

A panaszt 

részletesen 

kivizsgáló személy 

megbízása 

Igazgató 
Titkársá

gvezető 
0,1 nap 

A panasz 

jogossága 

megállapítását 

követő 3 nap 

A panasz 

jogosságát 

megállapító 

határozat 

Megbízás 

bizonylata 

3.2.2 

A panasz 

jogosságának 

elbírálása: belső 

egyeztetés 

Megbízott 

munkatárs 

A 

megbízo

tt 

munkatá

rs 

döntésé

3 nap 
A megbízást 

követő 10 nap 

Iktatott panasz; 

A panasz 

jogosságát 

elfogadó 

határozat 

Feljegyzé

s a panasz 

kivizsgálá

sának 

eredmény

éről 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

nek 

függvén

yében az 

iskola 

munkav

állalói 

3.2.3 

Amennyiben a 

panasz jogos, a 

panaszban érintett 

területre vonatkozó 

fejlesztési 

javaslatok 

megfogalmazása 

Megbízott 

munkatárs 

A 

panasz 

kivizsgá

lásában 

érintett 

munkav

állalók 

0,25 nap 
A megbízást 

követő 10 nap 

Feljegyzés a 

panasz 

kivizsgálásának 

eredményéről 

Fejlesztés

i 

javaslatok 

3.2.4 

Amennyiben a 

panasz kivizsgálása 

további egyeztetés 

igényel, az 

egyeztetés 

lebonyolítása 

Igazgató 

Megbíz

ott 

munkatá

rs; 

A 

panasz 

kivizsgá

lásában 

érintett 

munkav

állalók 

0,25 nap 

A panasz 

jogossága 

megállapítását 

követő 15 nap 

Fejlesztési 

javaslatok 

Feljegyzé

s az 

egyeztetés 

eredmény

éről. 

3.2.5 

A panasz elbírálása 

eredményének 

jelzése a 

panasztevő részére 

Igazgató 
Titkársá

gvezető 
0,1 nap 

Az egyeztetés 

eredményének 

megállapítását 

követő 7 nap 

Feljegyzés az 

egyeztetés 

eredményéről. 

A 

panasztev

őnek 

elküldött 

levél és az 

elküldést 

igazoló 

bizonylat. 

4. 
A panasz kezelése 

másodfokon 
            

4.1 

A panasztevő 

fellebbezési 

kérelmének 

érkeztetése 

SZC 

főigazgat

ó 

SZC 

titkárság

vezető 

0,1 nap 

A fellebbezés 

beérkezésétől 

számított 1 nap 

A fellebbezés 

írásos 

dokumentuma 

Iktatott 

fellebbezé

s 

4.2 
A fellebbezés 

tartalmi vizsgálata 

SZC 

főigazgat

ó 

Igazgató 0,25 nap 

A fellebbezés 

beérkezésétől 

számított 5 nap 

Iktatott 

fellebbezés 

A 

fellebbezé

s 

jogosságá

t 

megállapí

tó vagy 

elutasító 

határozat 

4.3 

A panasztevő 

(fellebbező) írásban 

történő értesítése 

SZC 

főigazgat

ó 

SZC 

titkárság

vezető 

0,1 nap 

A fellebbezés 

jogossága 

megállapítását 

követő 3 nap 

A fellebbezés 

jogosságát 

megállapító 

A 

panasztev

őnek 

elküldött 
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No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

vagy elutasító 

határozat 

levél és az 

elküldést 

igazoló 

bizonylat. 

5. 

A panaszkezelési 

folyamat 

felülvizsgálata, a 

szükséges 

módosítások 

megfogalmazása 

Igazgató 

SZC 

főigazga

tó 

Panaszv

izsgálat

ban 

érintett 

munkatá

rsak 

0,5 nap 

minden tanév 

tanévzáró 

értekezlete 

Kivizsgált 

panaszokkal és 

fellebbezésekkel 

kapcsolatos 

feljegyzések, 

határozatok 

Felülvizsg

ált 

folyamat 
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T4. Pályázati rendszer működtetése 

 

 

FOLYAMAT NEVE XX. T4. - PÁLYÁZATI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE 

FOLYAMAT CÉLJA Az intézmény fejlesztése pályázati források felhasználásával. 

ELVÁRT EREDMÉNY Tanévente lehetőség szerint 1-1 futó pályázat megléte. 

FOLYAMATGAZDA igazgató, Centrum 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 
 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közremű

ködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1. 

Pályázati 

lehetőségek 

felkutatása 

igazgató Centrum 
folyamato

s 

pafi.hu, internet 

stb. 

pályázati 

kiírások 
 

2. Pályázatírás igazgató Centrum 
folyamato

s 

pafi.hu, internet 

stb. 
pályázati  terv  

3. Futó pályázatok igazgató 

főigazgat

ó, 

kancellár, 

gazdasági 

vezető 

aktuálisan 
pályázat elvárási 

rendszere 

pályázati 

dokumentáció 
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T5. Pénzügyi-, gazdasági tevékenység működtetése 
 

 

FOLYAMAT NEVE XXI. T5. - PÉNZÜGYI-, GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG MŰKÖDTETÉSE 

FOLYAMAT CÉLJA 
A  Centrummal együttműködve az intézmény  gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli 

feladatainak ellátása. 

ELVÁRT EREDMÉNY 
Az intézmény  gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli feladatai megfelelően 

működnek. 
FOLYAMATGAZDA igazgató, gazdasági ügyintéző, gazdasági vezető, kancellár 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 
 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1. 

Az intézmény  

gazdasági, 

pénzügyi, 

kontrolling, 

számviteli 

feladatainak 

ellátása. 

igazgató, 

gazdasági 

ügyintéző 

gazdasá

gi 

vezető, 

kancellá

r 

folyamato

s 
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T6. Infrastrukturális (épület, eszköz, felszerelés) fejlesztések tervezése 
 

 

FOLYAMAT NEVE 
XXII. T6. - INFRASTRUKTURÁLIS (ÉPÜLET, ESZKÖZ, FELSZERELÉS) 

FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE 

FOLYAMAT CÉLJA Az infrastruktúra állagmegőrzése, fejlesztése 

ELVÁRT EREDMÉNY 
Minimum állagában megőrzött infrastruktúra, kiegészítve éves szintű 

fejlesztésekkel.  

FOLYAMATGAZDA igazgató, gazdasági ügyintéző, főigazgató, kancellár, gazdasági vezető, 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 
 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közrem

űködő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenőrzé

s, 

értékelés 

1. 

1-5-10 éves 

infrastrukturális 

tervek 

igazgató, 

gazdasági 

ügyintéző 

főigazga

tó, 

kancellá

r, 

gazdasá

gi 

vezető, 

folyamato

s 

1-5-10 éves 

infrastrukturális 

tervek 

kivitelezés 

dokumentumai 
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T7. Megfelelő, biztonságos munkakörnyezet biztosítása 

 

 

FOLYAMAT NEVE XXIII. T7. - MEGFELELŐ, BIZTONSÁGOS MUNKAKÖRNYEZET BIZTOSÍTÁSA 

FOLYAMAT CÉLJA A megfelelő, biztonságos munkakörnyezet biztosítása.  

ELVÁRT EREDMÉNY A megfelelő és biztonságos munkakörnyezet megléte, megtartása. 

FOLYAMATGAZDA 
igazgató, intézményi és a centrumi munkavédelmi felelős, gazdasági ügyintéző, 

főigazgató, kancellár, gazdasági vezető, 

KAPCSOLÓDÓ 

FOLYAMATOK 
 

 

No. Tevékenységek Felelős 
Közreműköd

ő 

Határidő 

/időtartam 

Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum 

Ellenő

rzés, 

értékel

és 

1. Fejlesztési tervek 

ig., int. 

munkavéd

elmi 

felelős, 

gazdasági 

ügyintéző 

főigazgató, 

kancellár, 

gazd. vez., a 

centrumi 

munkavédel

mi felelős 

folyamato

s 

Munkavédelmi 

terv, ellenőrzési 

dokumentumok 

számlák  
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5. sz. melléklet: Az intézményvezető önértékelésének dokumentumai 
 

5/1. sz. melléklet: Az intézményvezetői önértékelés partneri mérőeszközei 

 

Oktatói / Képzési Tanács kérdőív 

az intézményvezetői önértékeléshez 
 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. Válassza ki a 

véleményét tükröző értéket 0 és 4 között, ahol: 
 4 = teljesen igaz   

 3 = általában igaz   

 2 = többnyire nem igaz  

 1 = egyáltalán nem igaz   

 0 = nincs információm (ennek a megjelölését az átlagba nem számítjuk bele) 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az intézmény és az intézményvezető munkájáról valós képet kaphassunk. 
 

1. Az intézmény vezetője irányítja, szervezi a stratégiai és az éves tervezési folyamatot és személyesen 

közreműködik az intézmény szakképzési céljainak meghatározásában. 

2. Az intézmény vezetője a tervezés során ösztönzi az intézményi innovációkat. 

3. Az intézmény vezetője a tervezési tevékenység során konkrét, megvalósítható, mérhető és reális 

célok megfogalmazására törekszik. 

4. Az intézmény vezetője biztosítja, hogy a tervezett képzések és képzési programok a stratégiai 

célokkal összhangban legyenek. 

5. Az intézmény vezetője irányítja, szervezi a képzési igényeket megjelenítő releváns partnerekkel 

folytatott konzultáció megtervezését, megszervezését és lebonyolítását, és személyes feladatot is vállal 

ezekben a tevékenységekben. 

6. Az intézmény vezetője irányítja, szervezi a minőségirányítási rendszer kidolgozását, és személyes 

feladatot vállal a minőségirányítási rendszer kialakításában és működtetésében. 

7. Az intézmény vezetője úgy irányítja, szervezi a minőségirányítási tevékenységet és szabályozza a 

minőségirányítással kapcsolatos felelősségi köröket, hogy az intézményben mindenki számára egyértelmű, 

kinek mi a feladata, felelőssége. 

8. Az intézmény vezetője bevonja az oktatókat a tervezési munkába, az intézményi célok és tervek 

kialakításába. 

9. Az intézmény vezetője konkrét feladatot vállal a belső és a külső partnerekkel való együttműködés 

formáinak tervezésében, kialakításában. 

10. Az intézmény vezetője biztosítja a humán és az anyagi erőforrásokat, az azokkal való hatékony 

gazdálkodást az intézmény céljainak elérése érdekében. 

11. Az intézmény vezetője biztosítja a munkatársak egyenletes terhelését.Az intézményi célok elérése 

érdekében az intézményvezető megosztja feladatait vezetőtársaival, az oktatókkal és az egyéb 

alkalmazottakkal. 

12. Az intézményvezető együttműködési rendszert működtet a duális partnerekkel, biztosítja az oktatók és 

a duális képzőhelyek összehangolt szakmai munkáját. 

13. Az intézményvezető a sikeres partneri együttműködés biztosításához többféle kommunikációs 

csatornát alkalmaz. 

14. Az intézményvezető ösztönzi és támogatja az oktatók együttműködését. 

15. Az intézményvezető szervezi és irányítja a belső kommunikációt, az információáramlást, az 

értekezletek intézményi rendjét. 

16. Az intézményvezető támogatja és ösztönzi a belső szakmai és módszertani tudásmegosztást, az eltérő 

tudással, képességekkel, készségekkel rendelkező kollégák együttműködését. 

17. Az intézményvezető gondoskodik az oktatók együttműködéséről a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

támogatása terén, irányítja a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében történő együttműködést. 

18. Az intézményvezető a továbbképzési rendszerrel biztosítja az intézményi célok és az oktatók egyéni 
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szakmai fejlődési igényének/szakmai karriertervének az összhangját. 

19. Az intézményvezető munkájában látható, hogy figyelmet fordít vezetői kompetenciáinak fejlesztésére. 

20. Az intézményvezető úgy szervezi és irányítja a módszertani fejlesztést, hogy biztosítva legyenek azok 

az alkalmazandó módszerek, munkaformák, amelyek a tanulók aktív közreműködésére építenek és 

elősegítik az elvárt tanulási eredmények elérését, kiemelt figyelmet fordítva az egyéni haladás és az egyéni 

tanulási utak kialakításának lehetőségére. 

21. Az intézményvezető biztosítja, hogy az oktatók és a duális partnerek megismerjék és alkalmazzák a 

tanulók tanulási eredményeinek értékelésére vonatkozó szabályokat. 

22. Az intézményvezető megfelelő feltételek biztosításával támogatja a digitális tartalmak, módszerek és 

eszközök használatát az oktatási folyamatban. 

23. Az intézményvezető a belső és külső kommunikációjában, információközlésében alkalmazza a 

digitális eszközöket. 

24. Az intézményvezető az oktatók értékelése során méri és értékeli a digitális felkészültségüket, a 

digitális oktatási módszerek alkalmazását. 

25. Az intézményvezető az oktatók értékelése során méri és értékeli a környezeti fenntarthatóság 

alapelveinek a megjelenését a tanítási-tanulási tevékenységekben. 

26. Az intézmény vezetője kialakította az intézményi célrendszernek megfelelő korai jelzőrendszert, 

eredményeit ismeri és felhasználja a szakmai-pedagógiai munka értékeléséhez és fejlesztéséhez. 

27. Az intézmény vezetője személyesen részt vesz az önértékelés és a külső értékelés eredményei alapján 

a fejlesztési célok, célkitűzések meghatározásában, a cselekvési tervek elkészítésében, bevonja ebbe a 

munkába az oktatókat. 

28. Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a fejlesztési célok bekerüljenek az intézményi 

célrendszerbe, biztosítja a megfelelő humán és infrastrukturális erőforrásokat a cselekvési tervek 

elkészítéséhez és végrehajtásához. 

29. Az intézmény vezetője személyes szerepet vállal az oktatói értékelés eredményei alapján a fejlesztések 

indításában. 

30. Az intézmény vezetője biztosítja, hogy széles körben és nyilvánosan hozzáférhetők legyenek az 

intézményi önértékelés eredményei. 

31. Az intézményvezető az oktatók értékelésének végrehajtása során biztosítja az átláthatóságot és az 

objektivitást. 

32. Az intézményvezető oktatókra vonatkozó értékelése szakszerű, fejlesztő hatású. 

33. Az intézményvezető az oktatói értékelésbe bevonja vezető munkatársait. 

34. Az intézmény vezetője többféle értékelési módszer (óra/foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés, 

megfigyelés) alkalmazásával törekszik az oktatók tevékenységének átfogó értékelésére. 

35. Az intézményvezető biztosítja a megfelelő erőforrásokat az oktatók cselekvési terveinek 

megvalósításához. A cselekvési tervekben megfogalmazott feladatok megvalósítását támogatja és nyomon 

követi. 
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Duális képzőhelyek kérdőíve 
 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. Válassza ki a 

véleményét tükröző értéket 0 és 4 között, ahol: 
 4 = teljesen igaz   

 3 = általában igaz   

 2 = többnyire nem igaz  

 1 = egyáltalán nem igaz   

 0 = nincs információm (ennek a megjelölését az átlagba nem számítjuk bele) 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az intézmény és az intézményvezető munkájáról valós képet kaphassunk. 

 

Melyik szakképzési ágazatban kapcsolódik a szakképző intézmény képzési tevékenységéhez? Kérjük, adja 

meg a megfelelő ágazato(ka)t! 

 

1. Az intézmény képzési szerkezete megfelel a munkaerő-piaci igényeknek, és összhangban van az 

intézmény stratégiai céljaival. 

2. Az intézmény figyelmet fordít arra, hogy megismerje a változó helyi munkaerő-piaci és egyéni 

képzési igényeket. 

3. Az intézmény minőségirányítási rendszert működtet. 

4. Az intézmény együttműködik a duális képzőhelyekkel, megteremti annak szervezeti kereteit, a 

partneri együttműködések területén gyakorlati megoldásokat alkalmaz. 

5. Megvalósul a (duális képzőhelyi és intézményi) oktatók közötti szakmai együttműködés, az 

intézmény támogatja, ösztönzi ezt. 

6. Az intézmény továbbképzési programj a biztosítj a oktatói számára a korszerű szakmai tudás 

megszerzését. 

7. Az intézmény együttműködik a duális képzőhellyel a tanulói értékelési rendszer kialakításában és a 

tanulók közös értékelésében. 

8. Az intézmény biztosítja a tanulók számára a megfelelő digitális felkészülést. 

9. A duális képzőhelyeket bevonják a termelésben és a szolgáltatásban alkalmazott korszerű digitális 

eszközök, szoftverek megismertetésébe. 

10. A tanulók megfelelő tudással rendelkeznek a fenntarthatóság területén. 

11. Az intézmény vezetője irányítja és szervezi az intézmény stratégiai és éves tervezési folyamatait, 

valamint azokban személyes feladatot vállal.Az intézmény vezetője irányítja és szervezi a képzési igényeket 

megjelenítő partnerekkel folytatott konzultációt és információmegosztást, az együttműködés megtervezését 

és lebonyolítását, valamint ezekben a tevékenységekben személyes feladatot is vállal. 

12. Az intézményvezető irányítja és szervezi a szakmai programban és a duális képzőhelyekkel együtt 

kialakított képzési programban dokumentált közös oktatási tevékenységet. 

13. Az intézményvezető biztosítja a tanulók tanulási eredményeinek értékelésére vonatkozó érvényes, 

pontos és megbízható módszerek, eljárásrendek kialakítását és dokumentálását az oktatók és a duális 

képzőhelyek együttműködése mellett. 

14. Az intézmény vezetője személyesen részt vesz az önértékelés és a külső értékelés eredményei alapján 

a fejlesztési célok, célkitűzések meghatározásában, a cselekvési tervek elkészítésében, és ebbe a munkába 

bevonja a partnereit. 
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5/2. sz. melléklet: Az intézményvezetői önértékelés munkasablonja 


