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1. Bevezetés 

A Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Technikum jogelődje 2015-ben a Szakképzési Centrumok 

megalakulásával jött létre. Előzménye 2 másik iskolával való összevonása, majd tagintézményre bontása volt. 

Az összevonások okozta kellemetlenségek mára eltűntek, 2 iskola, a volt Széchenyi és Zsigmondy, 

hagyományaiban őrzi a régmúlt erényeit.  

Iskolánkban szakképzés folyik szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban kifutó jelleggel. 2020-tól 

technikumi és szakképző osztályokban folyik az oktatás a Hunyadi utcai fő épületben és a két telephelyen. 

2021 szeptemberétől bekapcsolódtunk a Honvéd Kadét Programba, angol nyelvből akkreditált 

nyelvvizsgaközpont az iskolánk. 

Szakképző Iskola 

Ebben a képzési formában három év alatt lehet a szakmáig eljutni, amelynek közvetlen folytatásaként két év 

alatt lehetőség van az érettségi megszerzésére is. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő 

két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A végzés után nyitott a lehetőség 

az érettségi megszerzésére is.  Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul. 

A gyakorlati oktatás egy külső gyakorlóhellyel munkaszerződést kötve, duális képzés formájában is 

teljesíthető. 

Szakképző iskolai képzéseink 

Gépészet ágazat Épület-és szerkezetlakatos 
Hegesztő 

Épületgépészet ágazat Hűtő-és szellőzésrendszer-szerelő 
Központifűtés és gázhálózatrendszer-szerelő 

Specializált gép- és járműgyártás ágazat Karosszérialakatos 

Elektrotechnika és elektronika ágazat Villanyszerelő 

Építészet ágazat Festő, mázoló, tapétázó 
Kőműves 

Fa- és bútoripar ágazat Asztalos 
Kárpitos 

Kreatív ágazat Divatszabó 

Szociális ágazat Szociális ápoló és gondozó 

Rendészet és közszolgálat ágazat Rendészeti őr 

 

Technikum 

A korábbi szakgimnázium helyett 2020 szeptemberétől a technikum elnevezés került bevezetésre. Az új 

iskolatípus nevében is jelzi a végzettséget, mivel az itt végzett tanulók technikusok lesznek. A 

technikusképzés 5 éves. Amennyiben lehetséges, és az ipar oldaláról is igény van rá, akkor az első két év 

ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A képzés időszakában a 

tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót.  

A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai 

vizsgájuk eredményének figyelembevételével szakirányon belül tovább tanulhassanak felsőoktatásban. Az 

emelt szintű érettségi, valamint a 13. évfolyamon megszerezhető és iskolánkban letehető nyelvvizsga 

jelentősen megkönnyíti a bejutást. 

 

 



 

 

Technikumi képzéseink 

Szociális ágazat Kisgyermekgondozó, - nevelő 

Épületgépészet ágazat Épületgépész technikus 

Informatika és távközlés ágazat Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető technikus 
Szoftverfejlesztő és tesztelő 
Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus 

Egészségügy ágazat Gyakorló ápoló 
Egészségügyi asszisztens 

Szépészet ágazat Fodrász 
Kozmetikus technikus 

Rendészet és közszolgálat ágazat Közszolgálati technikus 
Rendészeti technikus 

Bányász ágazat Fluidumkitermelő technikus 

 

A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről három, egymáshoz szemléletmódjában és módszertanában 

szervesen kapcsolódó program elindítását teszi lehetővé a szakképzésen belül az olyan fiatalok számára, akik 

lemaradtak a tanulásban, esetleg nem sikerült az alapfokú végzettséget megszerezniük, kudarcélményekkel 

és kompetenciahiánnyal küzdenek, a pályaválasztásukat illetően bizonytalanok. A tanulók egy része korai 

iskolaelhagyó vagy lemorzsolódás által veszélyeztetett. A három rugalmas tanulási utat képviselő program 

közül iskolánkban a szakképző iskolában előkészítő évfolyamon indítható orientációs fejlesztést, valamint a 

részszakma megszerzésére irányuló műhelyiskolai képzést szervezzük. 

Orientációs fejlesztés 

A program olyan tanulóknak szól, akik az általános iskolát befejezték ugyan, de bizonytalanok a 

pályaválasztásukban. A bizonytalanságnak számos oka lehet: 14-15 évesen még nem minden tanuló érett 

arra, hogy döntsön a továbbtanulásról, különösen, ha csak felszínesen ismeri a képzési lehetőségeket, az 

ágazatokat és a szakmákat. 

Feladata nem az általános iskolai tananyagok ismétlése, hanem kompetenciák felmérésére alapozott 

fejlesztés. A szakképző iskolába való belépésnek feltétele, hogy a tanuló rendelkezzen azokkal az 

alapkompetenciákkal, melyek alapvetően szükségesek a szakma elsajátításához. 

A képzés időtartama a tanév rendjéhez igazodik, de a tanév elején, illetve az első félév során is 

bekapcsolódhatnak diákok (pl. azok a 9. évfolyamos tanulók, akik előreláthatólag lemorzsolódnának). 

Műhelyiskola 

A műhelyiskolában azok a klasszikus iskolai környezetben nehezen oktatható, fejleszthető fiatalok tudnak 

részszakmát szerezni, akik lemorzsolódnának, és végzettség nélkül lépnének ki a szakképzésből, de a 

műhelyiskolába a korábban már lemorzsolódott, szakmával nem rendelkező fiatalok is bekapcsolódhatnak. A 

részszakma elsajátítása tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között történik az egyén előre 

haladásától függő tempóban (de legfeljebb 24 hónapig). A képzés során a fiatal fejlődését egy mentor is 

támogatja, a bemeneti mérésre és az egyéni célkitűzésekre alapozott kompetenciafejlesztés révén. 

A műhelyiskolában a tanulónak a végzettség megszerzése nem tanévhez kötött, de legalább fél évig tart. 

Nincsenek közismereti tantárgyak. Minden ismeret a részszakképesítéshez kötődik, amelyet a tanuló a 

mesterétől sajátít el. A pedagógus mentorként támogatja az oktatást. 

Felnőttképzés 

Iskolánk ismert felnőttképzéseiről is. Csaknem minden szakmában indítunk 2 éves felnőttképzést, melynek 

során a tanulni vágyók akár két szakképzést is szerezhetnek ingyenesen. A felnőttképzés során lehetőség van 

a korábbi ismeretek beszámítására és a rövidített idejű képzések indítására is. 



 

 

Ugyancsak nyitott az út az érettségi felé. A képzés két éves, három konzultációs nappal. A jelentkezés 

feltétele a 16. életév betöltése, illetve az iskolarendszerű nappali képzésben megszerzett szakmai-

bizonyítvány. 

 Minőségirányítási rendszer személyi és szervezeti hatálya 

A Minőségirányítási Kézikönyv területi és személyi hatálya kiterjed intézményünk szakmai oktatásban és 

képzésben foglalkoztatott, valamint közreműködő valamennyi munkaviszonyban lévő oktatójára, egyéb 

jogviszonyban álló foglalkoztatottjára, szervezeti egységére, valamint a támogató szervezeti egységekre. 

A Kézikönyv hatálya kiterjed intézményünk minőségirányítási folyamataira, beleértve a vezetési, tervezési, 

ellenőrzési, mérési, értékelési, fejlesztési eljárásokat, a képzések értékelésének mechanizmusát. 

Szervezeti hatályát tekintve a Kézikönyv kiterjed a szakképző intézményünkre, továbbá telephelyeire és 

feladat-ellátási helyeire.  

Intézményünk szervezeti egységeinek vezetői felelősek az általuk és a szervezeti egység által működtetett 

folyamatok minőségéért és a minőség folyamatos fejlesztéséért.  

A minőségirányítási rendszer működésének feltételeit a szakképzési centrum kancellárja és főigazgatója 

biztosítja.  

Elfogadás, felülvizsgálat, módosítás 

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

oktatói testület véleményezi azt. A véleményezést követően a fenntartó, szakképző intézményünk esetében 

a Nagykanizsai Szakképzési Centrum hagyja jóvá az elkészített dokumentumot. 

A minőségpolitika, a kézikönyv és az eljárások legalább évente egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek, úgy 

hogy a felülvizsgálat eredményeként javasolt módosítások, véleményezés és jóváhagyás a tanév kezdéséig 

megvalósuljon. 



 

 

2. Minőségpolitika 

2.1. Az intézmény küldetése 

A Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Technikum korábbi névadóinak – Zsigmondy Vilmosnak és gróf 

Széchenyi Istvánnak - élete példa lehet a mai fiataloknak, akiknek biztos jövőt kell teremteniük saját 

boldogulásukat, és a közös célok szolgálatát is szem előtt tartva. 

A XXI. sz. elején erőt merítve a múltból azonban állást kell foglalnunk olyan kérdésekben, amelyek kihívást 

jelentenek az iskola tanárainak és diákjainak, az iskola jövőjével foglalkozó munkatársaknak. 

Meg kell mutatni diákjainknak azokat a szálakat, amelyekkel a közös történelem és kultúra révén immár ezer 

esztendeje Európához kötnek bennünket. 

Másrészt meg kell őriznünk magyarságunkat, ápolnunk kell hagyományainkat, anyanyelvünket, mert 

szabadon élő és alkotó nép csak az lehet, aki ismeri múltját és van mihez kötődnie, ragaszkodnia. 

Tudatosult bennünk a tárgyi tudás fontossága mellett a kommunikációs képesség fontossága. Azé a 

képességé, aminek a révén a megszerzett tárgyi tudást érvényesíteni lehet.  

Programjaink tervezésekor azt is kiemeljük, hogy nem lezárt tudást kell diákjaink kezébe adni, hanem meg 

kell teremteni oktató-nevelő munkánkban azt az alapot, amit később a mindenkori szükségletekre válaszolva 

több irányban is tovább tudnak majd fejleszteni. 

Gondolkodó, a későbbi életútjuk során akár többszöri szakma- és munkakörváltásra, élethosszig tartó 

tanulásra és önképzésre képes fiatalokat akarunk nevelni. 

Hitvallásunk: 

 „... a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek tartást adnak, 

hogy tudják hova tartoznak, de ugyanígy szárnyakat is, amelyek az egyiket a kényszereitől és előítéleteitől 

szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni,(vagy inkább repülni).” 

Goethe 

2.2. Az intézmény jövőképe 

A Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Technikum illetékességi területén élő, munkaképes korú személyek 

számára a gazdaság igényein alapuló, a munkaerőpiacon való elhelyezkedést lehetővé tevő, modern 

szaktudást nyújt szakképesítést kívánunk biztosítani. 

Az iskola víziója, hogy az iskola képzési palettáját megtartva a folyamatosan változó gazdasági környezet 

igényeit figyelembe véve bővítse az ágazatokon belül a képzések körét.  

Célunk, hogy a stabil működéshez szükséges folyamatos tanulólétszámot elérjük és szinten tartsuk, a 

meglévő szakmai és partneri kapcsolatainkat a térség gazdálkodó szervezetivel, a gyermekvédelmi 

jelzőrendszer tagjaival, a rugalmas tanulási utak népszerűsítése és a felnőttek oktatása terén még szorosabbá 

fűzzük. Emellett egészséges és fenntartható oktatási környezet kialakítására törekszünk, melyhez 

elengedhetetlen a zöld és digitális átállás. 

Célunk továbbá a szakmai és kulcskompetenciák fejlesztésén alapuló modern szaktudás megteremtése a 

„Szakképzés 4.0” modernizációs program által, olyan készségorientált oktatás biztosítása, amely hosszútávon 

garantálja a nálunk tanulók egzisztenciális biztonságát, egyéni fejlődését és szakma iránti elhivatottságát. 



 

 

2.3. Intézményi célrendszer 

2.3.1. Karrier lehetősége 

Átlátható képzési rendszer, amely két iskolatípusában (technikum, szakképző iskola) valósul meg. Az elérhető 

karriert segítő tevékenységek: 

a) Pályaorientációs tevékenység, melynek során az iskolák megszólítják az általános iskolák 5-8. osztályos 

tanulóit és szüleiket. Cél: Az általános iskolák pedagógusai, tanulói és szülei ismerjék meg a szakképzés 

rendszerét, a szakképző intézményeket. 

Pályaorientációs tevékenységhez kapcsolódó minőségcélok: 

• Az előző évek jó gyakorlata alapján megtartott nyílt napok számának megtartása, szükség esetén 

emelése. 

• A szakképző intézmény 9. évfolyamára jelentkezők és felvettek számának és arányának növelése 

(i2). 

• Pályaorientációs szakmai rendezvények számának emelése illetve szinten tartása. 

b) „Rugalmas tanulási utak” alkalmazása, lemorzsolódás csökkentése. Cél: lemorzsolódási okok vizsgálata, 

tanulságok levonása, a lemorzsolódás csökkentése, esetleg szinten tartása, a továbblépés 

lehetőségeinek keresése (orientáció, dobbantó, műhelyiskola), intézményvezetők motiválása a rugalmas 

tanulási utakat képviselő programok indításával kapcsolatban. 

„Rugalmas tanulási utak” alkalmazása, lemorzsolódás csökkentéséhez kapcsolódó minőségcélok: 

• Lemorzsolódás arányának 10% alatt tartása intézményi szinten (i15). 

• Műhelyiskolában részszakmát szerzők arányának növekedése, esetleg szinten tartása a képzésben 

résztvevők összlétszámához viszonyítva (i21). 

• Igazolatlan mulasztások és fegyelmi esetek számarányának (az aktuális tanulólétszámhoz mérten) 

csökkentése (i17). 

c) Duális képzés megvalósítása. Cél: a duális partnerek felkutatása, a diákok kihelyezése a partnerekhez a 

valódi gyakorlat megszerzésére. Az iskola és a duális partner közös céljának tudatosítása: hogy a duális 

partnereknél tanulók valóban versenyképes, megbízható munkaerőpiaci szereplőkké váljanak. 

Duális képzéshez kapcsolódó minőségcélok: 

• A szakképző intézményben szakképzési munkaszerződéssel rendelkezők arányának növelése, 

esetleg szinten tartása az intézmény szakirányú oktatásában résztvevő tanulók összlétszámához 

viszonyítva (i4). 

• A partneri elégedettségmérések eredményének növelése, esetleg szinten tartása.  

• A végzett tanulók és a munkaadók elégedettségének növelése, esetleg szinten tartása a 

megszerzett képességekkel / kompetenciákkal (i10). 

d) Országos mérések és versenyek. Cél: Az országos méréseken és versenyeken minél jobb eredmények 

elérése. 

Országos mérésekhez és versenyekhez kapcsolódó minőségcélok: 

• Országos kompetenciamérés eredménye érje el a hozzá hasonló intézmények országos átlagát 

(i6). 

• NSZFH mérések eredménye javuljon az előző méréshez képest (i7). 



 

 

• Szakmai, közismereti, kulturális és sporteredmények esetén a résztvevő tanulók számának 

növelése az előző tanévhez viszonyítva (i8). 

e) Vizsgaeredmények. Cél: A sikeres vizsgák számarányának növelése. 

Vizsgaeredményekhez kapcsolódó minőségcél: 

• Sikeres szakmai vizsgát, érettségi vizsgát és ágazati alapvizsgát tett tanulók arányának növelése, 

az összes, adott vizsgaidőszakban vizsgázók számához viszonyítva (i11, i12). 

2.3.2. Vonzó környezet 

a) A fiatalok jelenleg is digitális környezetben tanulnak, melynek része a gyors iskolai WIFI, a digitális 

tananyagok. Cél: a digitális fejlődés trendjeit követő modern eszközök beszerzése, a meglévők 

karbantartása, modernizálása, új technológiák felkutatása, megismerése. 

Digitális környezethez kapcsolódó minőségcél: 

• A tanulói elégedettség növelése a digitális környezetre vonatkozóan az előző mérési eredményhez 

viszonyítva (tanulói kérdőív 14.). 

• „Az iskola nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a tanulók digitális felkészültsége megfelelő legyen” 

tanulói kérdőív 16. kérdésére adott válaszok alapján a tanulói elégedettség növelése. 

• „Az iskola biztosítja a digitális hozzáférést az oktatók és a tanulók részére, korszerű digitális 

módszereket alkalmaznak az iskolai és az otthoni tanulásban” oktatói kérdőív 29. kérdésére adott 

válaszok alapján az oktatói elégedettség növelése. 

• „Az intézmény rendelkezik digitális oktatási stratégiával, illetve biztosítja a digitális oktatás 

feltételrendszerét a digitális tartalom, az oktatói tudás és az infrastruktúra területén.” oktatói 

kérdőív 18. kérdésére adott válaszok alapján az oktatói elégedettség növelése. 

b) Egyénre szabott, közösségi, tanulói környezet kialakítása. Cél: a 21. századi szakképző intézmények 

program keretében otthonos és befogadó környezet, akadálymentesítést szolgáló megoldások 

(kényelmes, kellemes, különböző méretű és elrendezésű, ösztönző és együttműködésre inspiráló 

térkialakítások, megoldások stb.). 

2.3.3. Naprakész tudású oktatók 

A jelenlegi felkészült oktatói testület megtartása. 

1. Digitális kompetenciák. Cél: Digitális kompetenciáik továbbfejlesztése, felkészülés az új digitális 

tananyagok használatára. 

Digitális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó minőségcélok: 

• „Az oktatókat ösztönzik a digitális tananyagok fejlesztésére, a digitális tartalmak, módszerek és 

eszközök használatára.” oktatói kérdőív 20. kérdésére adott válaszok alapján az oktatói 

elégedettség növelése. 

• „Az intézmény ösztönzi az oktatókat az oktatást segítő digitális tartalmak létrehozására, virtuális 

tanulási környezet alkalmazására.” oktatói kérdőív 30. kérdésére adott válaszok alapján az oktatói 

elégedettség növelése. 

2. Szakmai ismeretek. Cél: Az új technológiák megismerése, oktatásba történő beépítése (vállalati 

környezetben vagy képzőközpontban szervezett továbbképzésben való részvétel útján). 

Szakmai ismeretekhez kapcsolódó minőségcélok: 



 

 

• „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.” oktatói kérdőív 

10. kérdésére adott válaszok alapján az oktatói elégedettség növelése. 

• „Az intézmény továbbképzési programot és éves beiskolázási tervet készít, amelyben figyelembe 

veszi az oktatók szakmai felkészültségének és szakmai munkájának értékeléséből adódó egyéni 

fejlesztési célokat.” oktatói kérdőív 11. kérdésére adott válaszok alapján az oktatói elégedettség 

növelése. 

• „Az intézményben a továbbképzéseken szerzett tudás, tapasztalatok továbbadása megtörténik.” 

oktatói kérdőív 12. kérdésére adott válaszok alapján az oktatói elégedettség növelése. 

3. Nemzetközi kapcsolatok. Cél: Szervezett külföldi tanulmányutak keretében szakami és nyelvi 

kompetenciák fejlesztése, tapasztalatszerzés. 

Nemzetközi kapcsolatokhoz kapcsolódó minőségcél: 

• Az Erasmus+ programban vállalt oktatói mobilitások 100%-os kihasználása.  

2.4. A minőségirányítási rendszer működtetésének szervezeti keretei, intézményi 

feltételei 

A minőségirányítás szervezeti kereteinek (1. ábra) szabályozásánál figyelembe vettük a szakképző intézmény 

és a szakképzési centrum belső szabályzataiban meghatározott hatás- és felelősségi köröket. 

 

 

A Zsigmondy Vilmos Technikum 5 fővel alakít MICS csoportot. 

A létrehozott MICS működtetéséhez szükséges a minőségügyi tudás elsajátítása, amelyhez oktatói 

továbbképzések állnak rendelkezésre az iskolánk számára számára. A MICS tagjainak megválasztása során 

szem előtt tartottuk, hogy biztosított legyen az intézmény teljes szervezeti lefedése és az intézményvezetés 

képviselete is a csoportban. Ennek érdekében minden MICS csoport megalakításánál a tagok közé bevonásra 

került egy igazgatóhelyettes is.  



 

 

A MICS tagjai és vezetője többletfeladatait az igazgatókkal történt egyeztetés alapján a kötött munkaidő 

terhére heti órakedvezmény keretében végzik, az órakedvezmény mértéke MICS vezető esetén heti 2 óra, 

MICS tagok esetében heti 1 óra.  

A MICS végzi  

• az igazgató és a főigazgató iránymutatása szerint a minőségirányítási rendszer leírását, 

előterjesztésként (javaslatként), 

• a minőségirányítási rendszer leírás elkészítése során a MICS elkészíti a folyamatszabályozások 

kidolgozásának ütemtervét, 

• az önértékelés feladatainak szervezését, a lebonyolítást, az önértékelés szervezési feladatait,   

• az önértékelési folyamat során a vezetés és a munkatársak folyamatos tájékoztatása is a vezető 

egyetértésével,  

• a partneri mérések szervező, koordináló feladatai,  

• az intézményi munkatársak felkészítése a minőségirányítási feladatok elvégzésére, 

• az önértékelés megvalósításának tervezése, a minőségirányítási rendszer működésének tervezése, a 

feladatok megvalósításába a munkatársak bevonásának tervezése, éves munkatervbe illesztése,  

• az önértékelési szempont- és elvárás-rendszer alapján az erősségek és a fejlesztendő területek 

intézményi szintű összesítése, 

• a fejlesztendő területek sorrendjének meghatározása, az intézmény fejlesztendő területei priorizált 

listájának elkészítése, 

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

• az oktatói értékelés során évente végzendő adatgyűjtést és kérdőívezést koordinálja, 

• az intézményvezetői önértékelés előkészítését a koordinálja, 

• az Önértékelési Kézikönyv és a szabályozott folyamat mentén összeállítja a partneri kérdőíveket, 

eldönti a mintavételt és a módszertant, 

• koordinálja a partnerek kérdőíves megkérdezését,  

• összesíti a beérkezett kérdőíveket, és átadja az intézményvezetőnek. 

A munkatársak minőségirányítási feladatai: 

• részvétel az önértékelésben,  

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

• oktatói értékelés során az adatgyűjtés és a kérdőívezés feladatainak elvégzése, 

• partneri mérésekben való közreműködés, eredmények elemzése, következtetések levonása, 

• az önértékelés értékelési területenkénti értékelési feladataiban való közreműködés,  

• részvétel a döntésekben a kialakított eljárásrendek szerint,  

• a célok meghatározásában közreműködés, teljesítésében részvétel,  

• a folyamatszabályozásokat végző csoportokban, a fejlesztéseket kidolgozó fejlesztő csoportokban, a 

fejlesztések megvalósításában részvétel, 

• folyamatokban való részvétel azok működtetése.  

Ezeket a szervezeti szabályozásokat iskolánk az SZMSZ-ben és a munkaköri leírásokban rögzíti. 



 

 

Fejlesztő csoport (FCS) 

Az önértékelés során meghatározott erősségek és fejlesztendő területek alapján kell fejlesztési célokat 

kitűzni és az iskolai fejlesztéseket elindítani. Ez a munka a fejlesztő csoport (továbbiakban: FCS) feladata. Az 

FCS tagjait az iskola igazgatója kéri fel és bízza meg a fejlesztendő terület ismeretében a releváns 

kompetenciákkal rendelkező vezetők, munkatársak köréből. Az FCS szükség esetén elemzi a fejlesztendő 

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

cselekvési tervet készít. Az FCS tagjai feladatukat a centrum és az iskolavezetés közt történt egyeztetések 

alapján többletfeladatként való finanszírozás keretében látják el.  

FCS feladatai: 

• Az önértékelés során meghatározott fejlesztési célok kitűzése és az intézményi fejlesztések 

elindítása, megvalósítása.  

• Az FCS elemzi a fejlesztendő területet,  

• okkeresést, kiegészítő vizsgálatokat végezhet,  

• kijelöli a fejlesztési célt (mérhető indikátorral),  

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

• koordinálja a cselekvési terv megvalósítását, 

• a cselekvési tervek megvalósításának folyamatában rendszeresen tájékoztatja az intézmény 

munkatársait a feladatok megvalósulásának állásáról, arról, hogy hol tart és milyen eredményesen 

folyik a fejlesztő csoport munkája.  

 Infrastruktúrális feltételek: A feladat végrehajtásához szükséges informatikai eszközök, iroda.  

2.5. Az oktatók értékelési rendszere 

A Szakképzés 4.0 stratégia alapján. „A szakképzés egyik legfontosabb feladata, hogy a szakterületük 

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. 

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

oktatási-képzési tevékenység egységes és nyilvános elvárások alapján történő értékelése 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. 

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 oktatók munkáját: erősségeket és fejlesztendő területeket 

határoz meg, jóváhagyja az oktatók által az értékelés megállapításaihoz kapcsolódóan készített cselekvési 

tervet. Vizsgálja az elvárásrendszer teljesülését, ennek keretében az oktatók 

• szakmai felkészültségét, 

•  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, felkészült oktatók és 

intézményi vezetők nélkül. 

Az intézményi vezetőkre vonatkozó értékelés abban különbözik az oktatói értékeléstől, hogy figyelembe veszi 

a vezetői munkát és kompetenciákat is. 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. 

A iskolánk, a minőségpolitika keretében a szakképzésért felelős miniszter által kiadott módszertani javaslat 

alapján elkészíti az oktatók értékelési rendszerét. 

Oktatói értékelés módszertana és eszközei 

A Zsigmondy Vilmos Technikum az oktatói értékelésébe bevonja az igazgatót, igazgatóhelyetteseket, 

gyakorlati oktatásvezetőt, és a munkaközösség-vezetőket is.  

Az értékelés során használt módszerek: dokumentumelemzés, megfigyelés, kérdőív. A dokumentumelemzés 

és a megfigyelés szempontjainak, illetve a kérdőívek kérdéssorainak célja, hogy az értékelési területenként 

megadott szempontok vizsgálatához elegendő információt szolgáltassanak. 

Az iskola az oktatói értékelés során használt kérdőíves módszer esetében csak a Módszertani útmutatóban 

kötelezően alkalmazandó, a 13. mellékletben részletezett „Tanulói kérdőív az oktatói értékeléshez” 

kérdéssort használja.  

Iskolánkban, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum és a Zsigmondy Vilmos Technikum által elfogadott és 

használandó súlyszorzók alapján történik az oktatók értékelésére. 

 A szempontrendszere és a közösen elfogadott súlyszorzók a 11. mellékletben részletezett táblázatban 

találhatók. 

Az igazgatóhelyettesi szintű intézményi vezetők értékelésére  

Az igazgatóhelyettesi értékelése Nagykanizsai Szakképzési Centrum és Zsigmondy Vilmos Technikum által 

elfogadott és használandó súlyszorzók alapján történik. Szempontrendszere és a közösen elfogadott 

súlyszorzók a 12. mellékletben részletezett táblázatban találhatók. 

 

 

 

 



 

 

Oktatói értékelés ütemterve: 

  

Időtartam Tevékenység Tevékenységhez szükséges 

eszközök 

Felelős Megjegyzés 

2022. augusztus 

31.  

tájékoztató 

értekezlet 

kézikönyv az oktatói 

értékelés rendszeréről 

MICS  

2022. október 

7-ig 

látogatási 

ütemterv 

elkészítése 

órarendek igazgató  

2022.október 

10-től – 2023. 

február 28. 

óralátogatások szempontsor, jegyzőkönyv igazgató, 

igazgatóhelyettesek, 

munkaközösség-

vezető 

 

 

2023. március 

hónap 

külső és belső 

partnerek 

megkérdezése 

kérdőívek 

 

oktatói önértékelést 

támogató csoport 

 

2023. április 

hónap 

dokumentumok 

elemzése 

tanmenetek, 

munkatervek, 

munkaközösségi és oktatói 

beszámolók, 

szakmai, közismereti 

eredmények kimutatása, 

vizsgaeredmények 

kimutatása,  

szakmai bemutatók, 

konferenciák,  

szakmai, rendezvények, 

továbbképzésekről 

kimutatás,  

szakértői és 

vizsgatevékenységekről 

kimutatás, 

pályázatok készítése, 

KRÉTA FÓKUSZ,ESL modul 

dokumentumok 

összegyűjtése, 

rendszerezése: MICS 

 

2023. május 1.-

június 15. 

igazgatói 

értékelések 

 igazgató  

 

 



 

 

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

3.1. Intézményi indikátorrendszer 

A kötelező szakképzési indikátorok az eredményességet meghatározó alapvető szakmai minőségmutatók, 

amelyek mérése minden intézmény számára kötelező és az adatok túlnyomó részét a meglévő elektronikus 

adatszolgáltatásokból kell meghatározni. 

A kötelezően mérendő szakképzési indikátorok az intézményi szinten értelmezhető és előállít- ható EQAVET 

indikátorokat is tartalmazzák.  

Iskolánk által használt indikátorok: 

S sz. 
Kötelezően mérendő intézményi 
szakképzési indikátorok    megnevezése 

A szakképzési indikátor 
részletezettsége 

Gyűjtési határidő / 
felelős / forrás 

1. 

Tanulólétszám A kötelezően mérendő 
szakképzési indikátorok az intézményi 
szinten értelmezhető és előállít ható 
EQAVET indikátorokat is tartalmazzák 

intézménytípusonként, 
ágazatonként, szakmán-
ként 

Október 1. állapot /KRÉTA 
adminisztrátor/ KRÉTA 
rendszer 

2. 

A szakképző intézmény 9. évfolyamára 
jelentkezők és felvettek száma és 
aránya 

intézménytípusonként, 
ágazatonként 

Április 30./igazgató/KIFIR 
rendszer  

3. 
A szakképző intézményben egy 
oktatóra jutó tanulói jogviszonyú 
szakképző intézményi tanulók száma 

feladatellátási helyen- 
ként számított oktatólét- 
szám alapján 

Október 1. KRÉTA 
adminisztrátor/ KRÉTA 
rendszer  

4. 

A szakképző intézményben szakképzési 
munkaszerződéssel rendelkezők aránya 
az intézmény szakirányú oktatásában 
résztvevő tanulók összlétszámához 
viszonyítva 

intézménytípusonként, 
ágazatonként, szakmán 
ként 

KRÉTA adminisztrátor/ 
KRÉTA rendszer  

5. 

A szakmai oktatásban felnőttképzési 
jogviszonnyal résztvevők aránya az 
intézmény teljes tanulói létszámához 
viszonyítva 

 

Képzés indulását követő 
első hónap, illetve a képzés 
befejezése/ KRÉTA 
adminisztrátor/ KRÉTA 
rendszer 

6. 
Országos kompetenciamérés 
eredményei 

 

Június 15. 
/igazgatóhelyettes /Oktatási 
Hivatal honlapján közzétett 
jelentések 

7. NSZFH mérések eredményei  
Június 15./igazgatóhelyettes 
/NSZFH által küldött 
adattábla 

8. 
Szakmai, közismereti, kulturális és 
sporteredmények 

nemzetközi, országos, 
regionális, megyei és te- 
lepülési szinten 

Június 15. 
/MICS/munkaközösségek 
beszámolói 

9. Elhelyezkedési mutató  

A tanulmányok befejezését 
követő második év 
szeptember 30. / 
osztályfőnöki 
munkaközösség/kérdőívek  



 

 

10. 

A végzett tanulók és a munkaadók 
elégedettsége a megszer zett 
képességekkel / kompetenciákkal 

 

A tanulmányok befejezését 
követő második év 
szeptember 30. / 
osztályfőnöki 
munkaközösség/kérdőívek 

11. Vizsgaeredmények 
érettségi vizsga, ágazati 
alapvizsga, szakmai vizsga 

Június 30. / 
igazgatóhelyettes/KRÉTA/
ketszintu.hu és NSZFH 
Törzslapnyilvántartási 
rendszer 

12. 

Sikeres szakmai vizsgát tett tanulók 
aránya, az összes, adott     
vizsgaidőszakban vizsgázók számához 
viszonyítva 

összesen, szakmánként 

Június 30. /szakmai 
igazgatóhelyettes/ NSZFH 
Törzslapnyilvántartási 
rendszere 

13. Intézményi elismerések 
intézmény, intézményi 
csoport szinten 

Augusztus 31. /MICS/ 
iskolai nyilvántartás 

14. 
Szakmai bemutatók, konferenciák, 
szakmai rendezvények 

 
Augusztus 31. /MICS/ iskolai 
nyilvántartás 

15. Intézményi lemorzsolódási mutató  
Szeptember 30. 
/igazgatóhelyettesek 

16. Elégedettségmérés eredményei 
szülő, oktató, tanuló, 
duális képzőhely, mun- 
kaerőpiac 

/KRÉTA 

17. Intézményi neveltségi mutatók 
fegyelmi esetek, igazo- 
latlan mulasztások száma, 
dicséretek 

évente a munkaterv 
szerint/partneri 
elégedettséget mérő 
munkacsoport/kérdőívek 

18. 
Hátrányos helyzetű tanulók aránya a 
teljes tanulói létszámhoz  viszonyítva 

 
Június 30. / osztályfőnöki 
munkaközösség / KRÉTA 

19. 

Sajátos nevelési igényű tanulók 
aránya a teljes tanulói létszámhoz 
viszonyítva 

 

Október 1-i állapot / 
iskolatitkár / KRÉTA 

20. 
Dobbantó programban tanulók aránya a 
teljes tanulói létszámhoz viszonyítva 

 
Október 1-i állapot / 
iskolatitkár / KRÉTA 

21. 

Műhelyiskolában részszakmát szerzők 
aránya a képzésben  résztvevők 
összlétszámához viszonyítva 

 

  

22. 

Szakmai továbbképzésen részt vevő 
oktatók aránya és a továbbképzésbe 
fektetett összeg 

 

  

23. 

Szakértői, szaktanácsadói, vizsgáztatói 
tevékenységet folytató oktatók aránya a 
teljes oktatói testület létszámához 
viszonyítva 

 

Augusztus 31. / MICS 
/KRÉTA 

24. 

A szakképző intézmény nyertes 
pályázatainak száma és az elnyert 
összegek 

 

Augusztus 31. / MICS 
/KRÉTA 

 



 

 

3.2. Partneri igény- és elégedettségmérések 

Az intézményi önértékelés lényege, hogy az értékelési területeken iskolánk megvizsgálja a működését és az 

adatokkal alátámasztott eredmények alapján erősségeket és fejlesztendő területeket. Az eredmények 

vizsgálatához szükséges a releváns partneri kör véleménye is az intézményi és az intézményvezetői munkáról. 

A MIR az elvárásrendszer alapján meghatározta azoknak a partnereknek a körét, akiknek/amelyeknek a 

véleményét az önértékelés kétéves ciklusában legalább egyszer partneri igény- és elégedettségmérés 

keretében kikérjük. 

A Zsigmondy Vilmos Technikum intézményvezetői önértékelés, valamint az oktatói teljesítményértékelés 

keretében a következőkben felsorolt partneri méréseket végzi el. 

A partneri igény- és elégedettségmérés kérdőívei 

Partneri 

kérdőív típusa 

A kérdőív 

felhasználási 

területe 

Milyen körben 
kell a partneri 
mérést elvé- 
gezni? 

Milyen 
mintán     kell 
a partneri 
mérést elvé- 
gezni? 

Megjegyzés / 

Melléklet száma 

Oktatói kérdőív intézményi 
önértékelés 

Az intézményben 
foglalkoztatott 
oktatók 

100 %-os 
minta 

7.sz. melléklet 

Tanulói kérdőív 
intézményi 
önértékelés 

Az intézménnyel 
tanulói 
jogviszonyban 
álló tanulók. 

100 %-os 
minta 

5. sz. melléklet 

Szülői kérdőív 
intézményi 
önértékelés 

Az intézménnyel 
tanulói 
jogviszonyban 
álló tanulók 
szülei. 

Reprezentatív 
felmérés,min
den ágazatot, 
év folyamot 
lefedő   20%-os 
minta vétellel. 

6. sz. melléklet 

Duális képző-hely 
kérdőív 

intézményi és 
intézményve- 
zetői önérté- 
kelés 

Az intézményben 
munkaszerződés 
vagy 
tanulószerződés 
keretében   
képzést végző  
gazdálkodó 
szervezetek. 

Reprezentatív 
felmérés, 
minden 
ágazatot 
lefedő, 
legalább     50%-
os minta 
vétellel. 

8. sz. melléklet 

Végzetteket 
foglalkoztató gaz- 
dálkodó szervezet 
kérdőív 

intézményi és 
intézményve- 
zetői önérté- 
kelés 

Az elmúlt három 
tanévben végzett 
tanulókat foglal- 
koztató gazdál- 
kodó szervezetek. 

Reprezentatív 
felmérés,min
den ágazatot 
le fedő, 
legalább  20%-
os inta- 
vétellel. 

9. sz. melléklet 



 

 

Tanulói kérdőív    az 
oktatói érté- 
keléshez 

oktatói érté- 
kelés 

Az adott oktató ál- 
tal oktatott, az in- 
tézménnyel tanu- 
lói jogviszonyban 
álló tanulók. 

100 %-os 
minta  13. sz. melléklet 

 

A mérés akkor érvényes, ha a meghatározott mintaszám 75 %-a értékelhető. A mérések ütemezése az 5.2 

fejezetben található folyamatban szabályozott. 



 

 

4. Intézményi folyamatmodell 

Az EQAVET Keretrendszer meghatározza azokat az elemeket, amelyeket iskolánknak alkalmaznia kell a 

minőségirányítási és minőségfejlesztési tevékenységükben. Az iskolánk minőségirányítási rendszerében 

kerültek azonosításra és szabályozásra azok a folyamatok, amelyek szabályozzák az intézményi működést a 

célok elérése érdekében. A folyamatszabályozás célja iskolánk működési gyakorlatának a legjobb kialakítása, 

eredményességének javítása, a célok meg bízható teljesítése, valamint a szabályozott terület folyamatos 

fejlesztése. A folyamatszabályozásunk célorientált, gyakorlatközpontú és a PDCA logikára épül. A 

folyamatokat, a Nagykanizsai Szakképzési Centrummal egyetértve, 3 területen, vezetési-irányítási, szakmai-

képzési, támogató és erőforrás határoztuk meg 

4.1. Vezetési-irányítási folyamatok 

sz. Vezetési-irányítási folyamat-terület folyamatai 

V1. Stratégiai tervezés 

V2. Tanévi tervezés 

V3. 
Emberi erőforrások menedzselése (kiválasztási és betanítási rend működtetése, to- 
vábbképzési rendszer működtetése) 

V4. Intézményi önértékelés 

V5. Partnerek azonosítása, a partnerek igényeinek és elégedettségének mérése 

 

4.2. Szakmai-képzési folyamat-terület 

sz. Szakmai-képzési folyamat-terület folyamatai 

SZK1. Szakmai-képzési tervezés 

SZK2. Pályaorientáció, beiskolázás, tanulói felvétel 

SZK3. Oktatók szakmai-képzési együttműködése 

SZK4. Módszertani kultúra és eszköztár működtetése, fejlesztése 

 

4.3. Támogató és erőforrás folyamat-terület 

sz. Támogató és erőforrás folyamat-terület folyamatai 

T1. Gazdasági erőforrások biztosítása, beszerzési tevékenység működtetése 

T2. Intézményi adminisztráció, KRÉTA rendszer kezelése 

T3. Panaszkezelés 

 



 

 

4.4. Folyamatszabályozások elkészítésének ütemterve 

Iskolánk, a folyamatok szabályozást az alábbi ütemterv szerint végzi: 

 Szabályozandó 
területek 

Felelős Közreműködők Határidő Elvárt eredmény 

V1. Stratégiai tervezés igazgató MICS vezető 
2022. 
dec.15. 

Regionális 
munkaerőpiaci 
helyzet felmérése 

V2. Tanév-tervezés igazgató 
igazgatóhelyettese
k 

2022.dec.15. 

Tanév rendje, 
tantárgyfelosztás,  
Munkaközösségi 
tervek 
elkészítésének 
rendje 

V3 
Emberi erőforrások 
menedzselése 

igazgató 
MICS, 
munkaközösségvez
etők 

2023.jún.30. 

Betanítás 
intézményi 
rendszere, 
Továbbképzések 
rendje 

V4. 
Intézményi 
önértékelés 

Igazgató MICS tagok 2022.jún.30. 

Intézményi 
önértékelési 
szabályozás 
ütemterve 

V5. 

Partnerek 
azonosítása, a 
partnerek igényeinek 
és elégedettségének 
mérése 

MICS 
vezető 

MICS tagok, ig.h., 
gyak.okt.vez. 

2022.dec.15. 

Partnerlista 
elérhetőséggel, 
Elégedettségméré
s módszertana   

SZK1. 
Szakmai-képzési 
tervezés 

igazgató MICS 2023. jún.30 

Duális 
partnerlista, 
Képzési tervek 
készítése a duális 
partnerekkel 
közösen, 
szakmánként. 
Ágazati 
alapvizsgák 
rendje, 
Tantárgyfelosztás 
tervezésének 
rendje, órarend 
készítésének 
rendje 

SZK2. 
Pályaorientáció, 
beiskolázás, tanulói 
felvétel 

MICS 
vezető 

MICS tagok 2023.jún.30 

Pályaorientációs 
terv, intézményi 
marketing terv, 
online kiadványok 
szerkesztése, 
beiskolázási 
eljárásrend,  
Esti és felnőtt 
felvételi oktatási 



 

 

rend  

SZK3. 
Oktatók szakmai-
képzési 
együttműködése 

MICS 
vezető 

MICS tagok, 
munkaközösség 
vezetők  

2023.aug.31 

Szakmai oktatók 
együttműködési 
rendje,  
más 
intézményekkel 
való 
kapcsolattartás 
rendje 

SZK4. 

Módszertani kultúra 
és eszköztár 
működtetése, 
fejlesztése 

MICS 
vezető 

MICS tagok, 
munkaközösség 
vezetők 

2023.aug.31. 

Módszertani 
eszköztár 
létrehozása, 
működésének 
rendje, Más 
intézményekkel 
való 
együttműködés 
módszertani 
rendje, 
Tanulási 
útmutatók, közös 
használatú 
módszertani 
segédletek 
használati rendje, 
Digitális tartalmak 
kezelésének 
rendje 

T1. 

Gazdasági erőforrások 
biztosítása, beszerzési 
tevékenység 
működtetése 

igazgató 
MICS tagok, 
gazdasági vezetők 

2023. 
aug.30. 

Beszerzési 
tevékenységek 
tényleges előírása, 
Beszerzési 
szabályozási rend, 
Költségvetési terv 
évenként 

T2. 
Intézményi 
adminisztráció, KRÉTA 
rendszer kezelése 

MICS 
vezető 

MICS tagok, 
titkársági dolgozók 

2022.dec.15. 

KRÉTA rendszer 
használatának 
utasítási rendje, 
szabályzata,  
Az intézményi 
oktatói 
adminisztráció 
szabályozása, 
felelősségi 
körökkel 
meghatározva 

T3. Panaszkezelés 
MICS 
vezető 

MICS tagok, 
igazgató h. 

2023. 
aug.31. 

Panaszkezelési 
szabályzat 

 



 

 

5. Intézményi önértékelés 

A szakképzési jogszabályokban meghatározott minőségirányítási rendszerkövetelmények központi eleme az 

intézményi önértékelés, amelynek célja, hogy segítse iskolánkat a minél magasabb színvonalú, a partnerek 

elvárásait minél teljesebb mértékben kielégítő, a tanulók, a képzésben részt vevő személyek, a munkaadók 

érdekeinek megfelelő minőségi képzési szolgáltatás nyújtásában. 

5.1. Az intézményi önértékelési szempontsor 

21 önértékelési szemponthoz - ajánlásként – hozzárendelésre kerültek a szakképzési folyamatmodellből a 

kapcsolódó folyamatok, a szakképzési indikátorrendszerből a kapcsolódó kötelezően gyűjtendő indikátorok 

és a kapcsolódó kötelezően elvégzendő partneri mérések, annak érdekében, hogy az értékelés módszertani 

támogatással, és minél megalapozottabban történjen. (10. sz. melléklet) 

5.2. Az intézmény önértékelési folyamata 

A Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Technikum önértékelési folyamatának szabályozása 

Folyamat neve Az intézményi önértékelés folyamata 

Folyamat célja 
A Zsigmondy Vilmos Technikum folyamatszabályozásának 

időbeli ütemezése 

Elvárt eredmény Intézményi önértékelés ütemének táblázata 

Folyamatgazda MICS vezető 

Bevezetés időpontja 2022. 09.01. 
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1. Az intézményi önértékelés előkészítése  

1.1. 

Az oktatói 

testület 

tájékoztatása az 

önértékelésről 

Igazgató MICS vezető 
2022.

09.30. 

Önrétékelés 

ppt. 
jelenléti ív  

1.2. 

Az 

önértékelésben 

résztvevő 

munkatársak 

tájékoztatása 

MICS 

vezető 
MICS tagok 

2022.

09.15. 

Iskolai 

önértékelési 

kézikönyv 

jelenléti ív  

1.3. 

Az önértékelés 

munkatervének 

elkészítése 

MICS 

vezető 
MICS tagok 

2022.

09.30. 

Sablonok 

önértékelés 

ütemterve 

Önértékelé

si 

munkaterv 

 

2. Az intézményi önértékelés végrehajtása  



 

 

2.1. 
Információ és 

adatgyűjtés 

MICS 

vezető 

MICS tagok, 

munkaközösségi 

vezetők, 

tantestületi 

közreműködő 

csoportok, 

igazgató 

helyettesek 

 

Statisztika, 

vizsgaeredm

ények, 

kompetencia

mérés 

eredményei, 

indikátorokh

oz szükséges 

adatok 

Indikátor  

adatbázis 

létrehozása 

 

 

2022 bázisév 

adatainak 

összegyűjtése, 

indikátorok 

értékének 

meghatározása 

 

MICS tagok, 

munkaközösségi 

vezetők, 

tantestületi 

közreműködő 

csoportok, 

igazgató 

helyettesek 

2022.

10.01. 
adatok 

Indikátorok 

számszerű 

meghatáro

zása 

 

 

A 2022/23 év 

adatainak 

összegyűjtése 

 

MICS tagok, 

munkaközösségi 

vezetők, 

tantestületi 

közreműködő 

csoportok, 

igazgató 

helyettesek 

2023.

10.01. 
adatok 

indikátorok 

meghatáro

zása 

 

 

A 2023/24 év 

adatainak 

összegzése 

 

MICS tagok, 

munkaközösségi 

vezetők, 

tantestületi 

közreműködő 

csoportok, 

igazgató 

helyettesek 

2024.

06.15. 
adatok 

indikátorok 

meghatáro

zása 

 

 

Interjúk 

készítése, a 

folyamatok 

megismeréséhez 

 

MICS tagok, 

munkaközösségi 

vezetők, 

tantestületi 

közreműködő 

csoportok 

Folyam

at-

szabály

ozás 

ütemte

rvének 

megfel

elően 

folyamatszab

ályozás 

ütemterve 

kész 

interjúk és 

eredménye

i 

 

 

Kérdőívek 

áttekintése, 

kiküldése, 

értékelése 

 

 

MICS tagok, 

munkaközösségi 

vezetők, 

tantestületi 

közreműködő 

csoportok 

2024.

06.30. 
kérdőívek 

javított, 

véglegesíte

tt 

kérdőívek 

 

 

 

Szülői kérdőívek 

(10.-13. osztály) 
 

MICS tagok, 

munkaközösségi 

vezetők, 

2023.

12.15. 

szülő 

kérdőívek 

kiértékelt 

kérdőívek 
 



 

 

 tantestületi 

közreműködő 

csoportok 

 

Tanulói kérdőívek 

(10. 15.) 

értékelése 

 

MICS tagok, 

munkaközösségi 

vezetők, 

tantestületi 

közreműködő 

csoportok 

2023.

12.15. 

tanulói 

kérdőívek 

kiértékelt 

kérdőívek 
 

 

Duális partnerek 

elérhetőségének 

összegyűjtése. 

 

MICS tagok, 

munkaközösségi 

vezetők, 

tantestületi 

közreműködő 

csoportok, gyak. 

okt vezető 

2022. 

12.15. 

tanulószerző

dések, 

munkaszerző

dések, 

együttműköd

ési 

megállapodá

sok 

 

táblázat a 

duális 

partnerek 

elérhetősé

géről 

 

 

 

Duális partnerek 

kérdőíveinek 

értékelése 

 

MICS tagok, 

tantestületi 

közreműködő 

csoportok, gyak. 

okt vezető 

2023.

12.15. 
kérdőívek 

kérdőívek 

kiértékelés

e 

 

2.2. 

Az egyes 

önértékelési 

szempontokhoz 

az intézményi 

leírások 

elkészítése 

MICS 

vezető 

MICS tagok, 

tantestületi 

közreműködő 

csoport 

A 

folya

matsz

abály

ozási 

ütemt

ervne

k 

megf

elelőe

n 

interjúk, 

folyamatszab

ályozási 

ütemterv,  

folyamatok 

leírása, 

indikátorok 

hozzárende

lése 

 

 

2.3. 

 Az intézményi 

gyakorlat adott 

önértékelési 

szempontnak 

való 

megfelelőségéne

k %-s értékelése 

MICS 

vezető 

MICS tagok, 

tantestületi 

közreműködő 

csoport 

2024.

05.15. 

indikátorok, 

folyamatleírá

sok 

konkrét %-

os 

értékelése 

az egyes 

folyamatok

nak 

 

 

2.4. 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek 

meghatározása 

az intézmény 

működésében 

MICS 

vezető 

MICS tagok, 

tantestületi 

közreműködő 

csoport 

2024.

05.15. 

A %-s 

értékelések  

erősségek 

és 

gyengeség

ek 

meghatáro

zása, 

felsorolása 

 



 

 

2.5. 

 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek 

rangsorolása 

Igazgató MICS tagok 
2024.

05.15. 

A 60 %-s 

értékelésű 

területek 

felsorolása 

Fejlesztend

ő rangsor 

készítése 

 

 

2.6. 

Oktatótestületi 

előterjesztés a 

döntés és 

fejlesztésekről 

 

Igazgató MICS tagok 
2024.

06.15. 

Fejlesztendő 

területi 

rangsor 

Oktatótest

ületi 

döntés a 

rangsorról, 

jegyzőköny

v 

 

2.7. 

Az önértékelés 

eredményeinek 

bemutatása az 

oktatói 

testületnek 

MICS 

vezető 
MICS tagoki 

2024.

06.30. 
Önértékelés 

Jelenléti ív 

és 

jegyzőköny

v az 

önértékelő 

értekezletr

ől 

 

2.8. 

A megvalósítandó 

fejlesztés 

kijelölése 

Igazgató MICS vezető 
2024.

06.30. 

Fejlesztendő 

területek 

rangsora 

oktatói 

testület 

jóváhagyó 

jegyzőköny

ve 

 

3. Az intézményi önértékelés követése, további lépések  

3.1. 

Fejlesztési célok 

meghatározása 

 

Igazgató 
MICS vezető, MICS 

tagok 

2024.

06.15. 

Fejlesztendő 

területek 

sorrendje 

Konkrét 

célok 

definiálása 

 

3.2. 

 Cselekvési tervek 

készítése, 

megvalósítása 

MICS 

vezető 

MICS tagok, 

tantestületi 

csoport 

2025.

06.30. 

Intézményi 

gyakorlatok , 

folyamatok 

leírása, 

indikátorok 

kérdőívek 

eredményei 

Cselekvési 

tervek 

készítése 

 

3.3. 

Cselekvési tervek 

megvalósulásána

k értékelése 

MICS 

vezető 

 

MICS tagok, 

tantestületi 

csoport 

2026.

01.30 

Cselekvési 

terv 

Az egyes 

cselekvési 

tervek 

értékelése  

 

4. 

 

 Összegzés az 

önértékelés 

megvalósításának 

tapasztalatairól 

MICS 

vezető 
MICS tagok 

2026.

06.30. 

Cselekvési 

tervek 

értékelése 

Következő 

2 év 

önértékelé

si 

folyamatán

ak terve 

 

5. 
Intézményvezetői 

önértékelés 
  

2024.

06.30. 
   

6. Cselekvési tervek Igazgató  2024.    



 

 

megküldése a 

fenntartónak 

07.31. 

 

5.3. Az intézményi önértékelés sablonjai 

Iskolánk az önértékelés keretében méri és értékeli a stratégiai és a minőség céljai megvalósulását, azt, hogy 

hol tart azok elérésében; az évente gyűjtendő szakképzési indikátorokat, a szabályozott folyamatok 

eredményességét, a cselekvési terv végrehajtásának eredményességét, az oktatói értékelési rendszer 

működtetését és eredményességét. Az önértékelés során tényekre alapozva tudja tehát megállapítani azokat 

az erős ségeit, amelyekre építve további sikereket tud elérni, és azonosítani tudja a fejlesztendő folyamatait, 

tevékenységeit és működési területeit is. 

Iskolánk az önértékeléséhez a mellékletekben megadott munkasablonokat használja. 

Önértékelési munkasablon (2. sz. melléklet) 

Az önértékelés során iskolánk meghatározza az Erősségeket és fejlesztendő területeket, majd rangsorolja 

azokat. Az oktatói testület jóváhagyását követően a kijelölt fejlesztési feladatok megtervezésére cselekvési 

terveket készülnek.  A cselekvési terveket a Fejlsztő csoport végzi a MICS tagjaival. 

A cselekvési tervek elkészítéséhez a (3. sz. mellékletet) használja iskolánk. 



 

 

6. Az intézmény vezetőjének önértékelése 

6.1. Az intézményvezetői önértékelés szervezeti kereteinek, eljárásrendjének meghatározása 

Az intézményvezetői önértékelés előkészítését a MICS koordinálja, az értékelést a Nagykanizsai Szakképzési 

Centrum végzi főigazgatójának bevonásával, a módszertani útmutatókban meghatározottak szerint. 

6.2. Az intézményvezető önértékelése folyamata 

Az intézményvezető önértékelése folyamata kapcsolódik az intézményi önértékelési folyamathoz. 

A feladatot az intézményi önértékelés folyamtába ágyazva végezzük el (5.2 fejezet folyamatszabályozása) 

6.3. Az intézményvezetői önértékelési szempontsor 

Az intézményvezető értékelése megegyezik az oktatók értékelési folyamatával. A munkakör értékelési 

szempontjai megegyeznek az oktatók értékelési szempontjaival. A szakmai tapasztalatok esetében 

figyelembe kell venni a vezetői tapasztalatot, illetve a vezetői munkaerő-piaci tapasztalatot. A munkaerő-

piaci értéknél fontos szempont a vezetői szerep. Az igazgatói értékelésnél figyelembe kell venni az előző 

külső értékelés intézményi, intézmény vezetői önértékelés és kérdőíves felmérések eredményeit.   

Iskolánk a vezetői önértékeléshez a 4. sz. mellékletben meghatározott szempontokat veszi figyelembe 



 

 

7. Mellékletek 

1. melléklet: Az intézmény indikátorrendszere 
2. mellékelt: Az intézmény önértékelésének munkasablonja 
3. melléklet: Cselekvési terv sablon 
4. melléklet: Az Intézményvezetői önértékelési szempontsor 
5. melléklet: Az intézményi önértékelés keretében a tanulók elégedettségét mérő kérdőív 
6. melléklet: Az intézményi önértékelés keretében a szülők elégedettségét mérő kérdőív 
7. melléklet: Az intézményi önértékelés keretében az oktatók elégedettségét mérő kérdőív 
8. melléklet: Az intézményi önértékelés és az intézményvezetői önértékelés keretében a duális 

képzőhelyek elégedettségét mérő kérdőív 
9. melléklet: Az intézményi önértékelés és az intézményvezetői önértékelés keretében   a 

szakképző intézményben végzetteket foglalkoztató gazdálkodó szervezetek elégedettségét 
mérő kérdőív 

10. melléklet: A kapcsolódó folyamatok, indikátorok és partneri mérések hozzárendelése az 
intézményi önértékelési szempontokhoz 

11. melléklet: Oktatói értékelés módszertana és szempontrendszere 
12. melléklet: Igazgatóhelyettesi értékelés módszertana 
13. melléklet: Tanulói kérdőív az oktató értékeléséhez 

  



 

 

1.sz. melléklet  

Az intézmény indikátorrendszere 

Sor- 

szám 

Kötelezően mérendő intézményi szakképzési indikátorok 

megnevezése 

A szakképzési indiká- 

tor részletezettsége 

 
1. 

 
Tanulólétszám 

intézménytípusonként, 

ágazatonként, szakmán- 

ként 

2. 
A szakképző intézmény 9. évfolyamára jelentkezők és felvet- 

tek száma és aránya 

intézménytípusonként, 

ágazatonként 

 
3. 

A szakképző intézményben egy oktatóra jutó tanulói jogvi- 

szonyú szakképző intézményi tanulók száma 

feladatellátási helyen- 

ként számított oktatólét- 

szám alapján 

 
4. 

A szakképző intézményben szakképzési munkaszerződéssel 

rendelkezők aránya az intézmény szakirányú oktatásában 

résztvevő tanulók összlétszámához viszonyítva 

intézménytípusonként, 

ágazatonként, szakmán- 

ként 

 
5. 

A szakmai oktatásban felnőttképzési jogviszonnyal résztve- 

vők aránya az intézmény teljes tanulói létszámához viszo- 

nyítva 

 

6. Országos kompetenciamérés eredményei  

7. NSZFH mérések eredményei  

 
8. 

 
Szakmai, közismereti, kulturális és sporteredmények 

nemzetközi, országos, 

regionális, megyei és te- 

lepülés szinten 

9. Elhelyezkedési mutató  

10. 
A végzett tanulók és a munkaadók elégedettsége a megszer- 

zett képességekkel / kompetenciákkal 

 

 
11. 

 
Vizsgaeredmények 

érettségi vizsga, ágazati 

alapvizsga, szakmai 

vizsga 

12. 
Sikeres szakmai vizsgát tett tanulók aránya, az összes, adott 

vizsgaidőszakban vizsgázók számához viszonyítva 
összesen, szakmánként 

13. Intézményi elismerések 
intézmény, intézményi 

csoport szinten 

14. Szakmai bemutatók, konferenciák, szakmai rendezvények  

15. Intézményi lemorzsolódási mutató  

 
16. 

 
Elégedettségmérés eredményei 

szülő, oktató, tanuló, 

duális képzőhely, mun- 

kaerőpiac 

 
17. 

 
Intézményi neveltségi mutatók 

fegyelmi esetek, igazo- 

latlan mulasztások 

száma, dicséretek 



 

 

Sor- 

szám 

Kötelezően mérendő intézményi szakképzési indikátorok 

megnevezése 

A szakképzési indiká- 

tor részletezettsége 

18. 
Hátrányos helyzetű tanulók aránya a teljes tanulói létszámhoz 

viszonyítva 

 

19. 
Sajátos nevelési igényű tanulók aránya a teljes tanulói lét- 

számhoz viszonyítva 

 

20. 
Dobbantó programban tanulók aránya a teljes tanulói létszám- 

hoz viszonyítva 

 

21. 
Műhelyiskolában részszakmát szerzők aránya a képzésben 

résztvevők összlétszámához viszonyítva 

 

22. 
Szakmai továbbképzésen részt vevő oktatók aránya és a to- 

vábbképzésbe fektetett összeg 

 

 
23. 

Szakértői, szaktanácsadói, vizsgáztatói tevékenységet foly- 

tató oktatók aránya a teljes oktatói testület létszámához viszo- 

nyítva 

 

24. 
A szakképző intézmény nyertes pályázatainak száma és az el- 

nyert összegek 
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A szakképzési indikátorok részletes leírása, értelmezési és számítási útmutatója 

 

Ssz. 
Kötelezően mé- 

rendő szakkép- 

zési indikátor 

 
Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az indi- 

kátor, mit mutat meg? 

 
Adatforrás 

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

száma. 

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 ten- 

dencia 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 

KRÉTÁban a szakma, és 

nem csak az ágazati alap- 

vizsgát követően. 

  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, oszlop- 

diagram) 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 

  Létszámváltozás az előző   
= 

  az adott tanév létszámadata 
* 100 

év adatához viszonyítva az előző tanév létszámadata 

  
Létszámváltozás az első 

= 
  az adott tanév létszámadata 

* 100 
év adatához viszonyítva  az első adatgyűjtés évének 

létszámadata 

  Megjegyzés: A létszámváltozás vizsgálatánál figyelni kell az intézmény rendhagyó 

ütemezésű képzéseiből adódó változások kiszűrésére (keresztféléves képzések, fel- 

nőttek oktatása keretében tanév közben indult képzések). 
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2. A szakképző in- 

tézmény 9. évfo- 

lyamára jelentke- 

zők és felvettek 

száma [fő] és ará- 

nya [%] intéz- 

ménytípusonként, 
ágazatonként 

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

ménytípus esetén. 

A mutató számítása 

Jelentkezők és felvettek   
=  

  a 9. évfolyamra jelentkezők száma 
* 100 

aránya a 9. évfolyamra felvettek száma 

Az arány évről évre történő 

vizsgálata segíti az intézmé- 

nyeket annak eldöntésében, 

hogy melyik szakmára vonat- 

kozóan kell nagyobb intenzi- 

tású pályaorientációs tevé- 

kenységet folytatniuk annak 

érdekében, hogy az adott 

A szakképző intézmény 

9. évfolyamára jelentke- 

zők száma és a szak- 

képző intézmény 9. évfo- 

lyamára felvettek száma: 

KIFIR. 



32 / 170 

 

 

 

Ssz. 
Kötelezően mé- 

rendő szakkép- 

zési indikátor 

 
Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az indi- 

kátor, mit mutat meg? 

 
Adatforrás 

   szakma osztályszinten indít- 
ható legyen. 

 

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: 

Egy oktatóra jutó tanulói 
=  

  tanulói jogviszonyú tanulók száma     
* 100, 

jogviszonyú tanulók számított oktatói létszám 
száma 

Az intézmény működésének, 

emberi erőforrás menedzse- 

lésének hatékonyságát mu- 

tatja a mutató. 

Tanulói jogviszonyú ta- 

nulók száma: KRÉTA 

 
Heti órakeret: KRÉTA 

tantárgyfelosztás 

  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 óraszá- 

mai 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. 

  

4. A szakképző in- 

tézményben szak- 

képzési munka- 

szerződéssel ren- 

delkezők aránya 

az intézmény 

szakirányú oktatá- 

sában résztvevő 

A mutató számítása: 

Szakképzési   
szakképzési munkaszerződéssel 

munkaszerződéssel =
   rendelkező tanulók száma 

* 100 

rendelkezők aránya  
szakirányú oktatásban részt vevő 

tanulók összlétszáma 

Az indikátor megmutatja, 

hogy az intézmény mennyire 

tud megfelelni azon elvárás- 

nak, hogy a képzés során a ta- 

nulót a munkaerőpiacon 

hasznosítható tudáshoz jut- 

tassa. 

Szakképzési munkaszer- 

ződéssel rendelkező ta- 

nulói jogviszonyú tanu- 

lók száma: KRÉTA. 

 

Szakirányú oktatásban 

résztvevő tanulói jogvi- 
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Ssz. 
Kötelezően mé- 

rendő szakkép- 

zési indikátor 

 
Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az indi- 

kátor, mit mutat meg? 

 
Adatforrás 

 tanulók összlét- 

számához viszo- 

nyítva 

[%] 

Példa: 
A vizsgált tanévben az intézménytípusonkénti összesítés alapján a szakképzési mun- 

kaszerződéssel 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. 

 szonyú tanulók összlét- 

száma: KRÉTA. 

5. A szakmai okta- 

tásban felnőttkép- 

zési jogviszonnyal 

résztvevők aránya 

az intézmény tel- 

jes 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: 

Felnőttképzési  
felnőttképzési jogviszonyú tanulók 

jogviszonyú tanulók =
  száma 

* 100 

aránya 
szakmai oktatásban tanulók össz- 

létszáma 
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 in- 

dult 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 mi- 

lyen mértékben támogatja az 

élethosszig tartó tanulás cél- 

jait. Biztosítja-e, hogy az ál- 

tala képzett alapszakmákhoz 

való hozzáférés minél széle- 

sebb 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 átlag- 

eredményét kell intézménytípus és vizsgálati terület szerinti bontásban megadni 

szakképző intézményként, feladatellátási helyenként (telephelyenként), mérési terü- 

letenként (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. 

 Az Oktatási Hivatal hon- 

lapján közzétett jelenté- 

sek (https:// 

www.kir.hu/okmfit). 

A jelentések közül a Te- 

lephelyi jelentés haszná- 

http://www.kir.hu/okmfit)


34 / 170 

 

 

 

Ssz. 
Kötelezően mé- 

rendő szakkép- 

zési indikátor 

 
Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az indi- 

kátor, mit mutat meg? 

 
Adatforrás 

  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). 

 lata adja a legrészlete- 

sebb adatokat az értéke- 

léshez, elemzéshez. 

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 elha- 

gyók számának csökkentése” elnevezésű kiemelt projektje által szervezett országos 

kompetenciamérés folyt. 

 Az NSZFH által megkül- 

dött eredményeket tartal- 

mazó Excel-tábla. 

A Nemzeti Szakképzési 

és Felnőttképzési Hivatal 

GINOP-6.2.2-VEKOP- 

15-2016-00001 azono- 

sító számú, „A szakkép- 

zést végzettség nélkül el- 

hagyók számának csök- 

kentése” elnevezésű ki- 

emelt projektje által szer- 

vezett országos kompe- 

tenciamérés célja a le- 

morzsolódással veszé- 

lyeztetett 9. évfolyamos 

tanulók nyomon köve- 

tése, és az alapkészségek 

fejlesztésének támoga- 

tása. 

8. Szakmai, közis- 

mereti, kulturális 

és sporteredmé- 

nyek 

Az eredmények tanévenkénti bemutatása és a tanévenkénti eredmények összehason- 

lítása 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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9. Elhelyezkedési 

mutató 

A szakmai oktatásban sikeresen végzettek elhelyezkedési aránya. 

A mutató számítása: 

Szakmai oktatásban vég- 
=

  elhelyezkedők száma 
* 100 

zettek elhelyezkedési szakmai oktatásban sikeresen 

aránya végzettek száma 

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 meg- 

felelő 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, fej- 

lesztéseihez megfelelő információkat szolgáltat. 

Adatot szolgáltat, hogy a si- 

keresen végzett tanulók mi- 

lyen arányban tanulnak to- 

vább vagy helyezkednek el a 

munkaerőpiacon. Segíti az 

intézményeket jövőbeni kép- 

zési kínálatuk alakításában. 

Szakmai oktatásban sike- 

resen végzett tanulók 

száma: KRÉTA. (Fontos 

megemlíteni, hogy a 

KRÉTA október 1-jei 

SZIR-STAT adattáblája 

az előző tanévben vég- 

zettekre vonatkozóan tar- 

talmaz adatot.) 

 

A sikeresen végzett tanu- 

lók közül az érettségire 

felkészítő képzésben 

résztvevők száma, a fel- 

sőoktatásban továbbta- 

nulók száma, a további 

szakma vagy szakképesí- 

tés megszerzése érdeké- 

ben továbbtanulók 

száma, a szakmájukban 

elhelyezkedettek száma: 

a szakképző intézmény 

által működtetett pálya- 

követési rendszer. 

10. A végzett tanulók 

és a munkaadók 

elégedettsége a 

megszerzett ké- 

pességekkel / 

kompetenciákkal 

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

zett 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- 

Segíti az intézményt a szak- 

mai programban, helyi tan- 

tervekben, tanmenetekben 

megjelenő módszerek, tudás- 

tartalmak, fejlesztendő kom- 

petenciák, készségek felül- 

vizsgálatában, módosításá- 

A szakképző intézmény 

által működtetett pálya- 

követési rendszer. 
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  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 befeje- 

zett 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 befeje- 

zett munkavállalóik általános munkavállalói kompetenciáival. 

Megjegyzés: Mindkét indikátor értelmezhető az intézmény egészére, ágazatonként, 

szakmánként. 

ban az eredményes és haté- 

kony szakmai oktatás érdeké- 

ben. 

Az indikátor értékelése nö- 

veli az intézmény alkalmaz- 

kodó képességét a munkaerő- 

piac változó igényeihez. 

 

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 át- 

laga: 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. 

12. Sikeres szakmai 

vizsgát tett tanu- 

lók aránya, az ösz- 

szes, adott vizsga- 

időszakban vizs- 

gázók számához 

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

res vizsgát. 

A mutató számítása: 

Sikeres szakmai vizsgát 
sikeres szakmai vizsgát tett tanulók 

tett tanulók aránya 
= száma * 100

 
vizsgára bocsátható tanulók 

Megmutatja az intézményi 

oktatási-képzési tevékenysé- 

gének eredményességét. Az 

ágazatonkénti, szakmánkénti 

vizsgálat segíti az intéz- 

ményt, hogy mely képzési te- 

rületeken kell beavatkoznia. 

A szakmai vizsga 

törzslapnyilvántartási 

rendszere vagy KRÉTA. 
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 viszonyítva össze- 

sen és szakmán- 

ként 

[%] 

száma 

Példa: 

A május–júniusi vizsgaidőszakban az összes vizsgázó, azaz az összes vizsgára bo- 

csátható 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. 

  

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 sze- 

replő 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 mi- 

lyen a külső érintettek általi 

megítélése, milyen az együtt- 

működés a helyi gazdasággal 

(a duális partnereken és a 

végzetteket foglalkoztató 

gazdálkodókon kívül), mi- 

lyen a tehetségtámogatás, a 

felzárkózás támogatása az in- 

tézményben. Azt is megmu- 

tatja, hogy a szakmapolitikai 

célok közül melyek megvaló- 

sításában 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 nyilvántar- 

tása alapján. 

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 verse- 

nyek, 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 

Az indikátor megmutatja, 

hogy az intézmény részt 

vesz-e az országos, regioná- 

lis, helyi tudásmegosztást 

ösztönző együttműködések- 

ben, amelyek biztosítják a 

szakmai tantárgyakat oktatók 

számára, hogy naprakészen 

A vizsgált tanévben a 

szakképző intézmény ál- 

tal – intézményen belül 

és/vagy kívül – megren- 

dezett szakmai bemuta- 

tók listája saját nyilván- 

tartás alapján. 
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  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 sze- 

replő 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. 

követni tudják a szakmájuk- 

hoz kapcsolódó fejlődést. 

 

15. Intézményi lemor- 

zsolódási mutató 

[%] 

A mutató azt mutatja meg, hogy az intézményt elhagyók/kilépettek/lemorzsolódók 

száma milyen arányú az intézménybe adott tanévben beiratkozottak számához viszo- 

nyítva. 

A mutató számítása: 

Lemorzsolódás mértéke   =
 lemorzsolódó tanulók száma 

* 100, 
október 1-jei létszám + belépett ta- 

nulók száma 

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, aki- 

nél 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 kép- 

zésbe 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 intéz- 

ményt a végzés előtt elha- 

gyók terén meghozott intéz- 

ményi intézkedések hatéko- 

nyak, eredményesek voltak- 

e. 

A szakképző intézmény- 

ben adott tanítási év ok- 

tóber 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 in- 

tézményből október 1. 

után kilépett tanulók 

száma: KRÉTA. 
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Ssz. 
Kötelezően mé- 

rendő szakkép- 

zési indikátor 

 
Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az indi- 

kátor, 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 té- 

mákra vonatkozóan. 

Az indikátor kiszámítása: Az adott partner elégedettségének egyedi és átlagos száza- 

lékos értéke, amely megmutatja, hogy mennyire elégedett az adott témában az intéz- 

mény működésével, folyamataival. 

Megjegyzés: Az indikátor értelmezhető az intézmény egészére, ágazatonként, szak- 

mánként. 

A mutató adatot szolgáltat az 

önértékeléshez. Segít feltárni 

az intézmény erősségeit, fej- 

lesztendő területeit. Egyaránt 

segíti a stratégiai és az opera- 

tív 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, di- 

cséretek és az igazolatlan mulasztások számáról. 

A mutatót az intézmény házirendjében szabályozott fegyelmezési intézkedések for- 

máira vonatkozóan kell számolni (pl. szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyel- 

meztetés, 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 segít- 

séget jelent a pedagógiai munka fejlesztése során (osztályonként, szakmánként, jog- 

viszonyonként). Trendvizsgálat alkalmazása itt is ajánlott. 

Megállapítható-e azon intéz- 

ményi gyakorlat, amely so- 

rán az intézmény vizsgálja a 

neveltségi mutatók alakulá- 

sát és az eredményeket fel- 

használja pedagógiai mun- 

kája során? 

A neveltségi mutatók segíte- 

nek a pedagógiai tevékeny- 

ség során alkalmazott mód- 

szerek hatékonyságának 

vizsgálatában, az eltérő tanu- 

lócsoportokhoz igazodó leg- 

hatékonyabb módszer megta- 
lálásában. 

Adatforrás lehet a 

KRÉTA vagy az intéz- 

mény saját nyilvántar- 

tása. 

18. Hátrányos hely- 

zetű (HH) tanulók 

aránya a teljes ta- 

nulói létszámhoz 

viszonyítva 

[%] 

A mutató számítása: 

HH tanulók aránya =
 HH tanulók száma 

* 100 
tanulói összlétszám 

 
 

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 csopor- 

tok számára elérhetők az in- 

tézmény által kínált képzé- 

sek. 

Az intézmény működési kör- 

nyezetét, helyzetét is meg- 

mutatja a mutató. 

Jogviszonnyal  rendel- 

kező tanulók (tanulói és 

felnőttképzési) október 

1-jei létszáma: KRÉTA. 

Hátrányos helyzetű tanu- 

lók száma október 1-jén: 

KRÉTA. 
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Ssz. 
Kötelezően mé- 

rendő szakkép- 

zési indikátor 

 
Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az indi- 

kátor, mit mutat meg? 

 
Adatforrás 

19. Sajátos nevelési 

igényű (SNI) ta- 

nulók aránya a tel- 

jes tanulói lét- 

számhoz viszo- 

nyítva 

[%] 

A mutató számítása: 

SNI tanulók aránya =
 SNI tanulók száma 

* 100 
tanulói összlétszám 

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 kép- 

zések. 

Tanulói jogviszonnyal 

rendelkező tanulók októ- 

ber 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: 

Dobbantó programban 
Dobbantó programban 

tanulók aránya 
= tanulók száma * 100 

tanulói összlétszám 

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 tanu- 

lási zavarokkal küzdő, az is- 

kolai rendszerű oktatásban 

lemaradó, vagy a rendszerből 

már kisodródott 15–25 éves 

fiataloknak a szakiskolai 

képzés bázisán az oktatás 

vagy a munka világába tör- 

ténő visszavezetéséhez, a si- 

keres 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: 

Műhelyiskolában rész- 
= 

  részszakmát szerző tanulók száma     
*  100 

szakmát szerzők aránya  műhelyiskolai tanulói összlétszám 

Példa: Adott tanévben a műhelyiskolában tanulók összlétszáma 11 fő. A műhelyis- 

kolai 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. 



41 / 170 

 

 

 

Ssz. 
Kötelezően mé- 

rendő szakkép- 

zési indikátor 

 
Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az indi- 

kátor, mit mutat meg? 

 
Adatforrás 

22. Szakmai tovább- 

képzésen részt- 

vevő oktatók ará- 

nya [%] és a to- 

vábbképzésbe fek- 

tetett összeg 

[Ft/fő] 

1. A mutató számítása: 

Szakmai továbbképzésen 
szakmai továbbképzéseken részt- 

résztvevő oktatók =
 vevő oktatók száma 

* 100, 

aránya  
oktatók összlétszám 

ahol 

 szakmai továbbképzésen résztvevő oktatók száma: az október 1-jén a szakmai 

továbbképzésen résztvevő, teljes munkaidőben és részmunkaidőben foglalkozta- 

tott 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 októ- 

ber 1-jei adat alapján 19 fő. 

A mutató számítása tehát (19 fő / 107 fő) * 100 = 17,8%. 

2. A mutató számítása: 

Szakmai képzésre fordí-   
=  

    szakmai képzésre fordított összeg 
* 100 

tott, egy főre jutó költség oktatók összlétszáma 

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 célok- 

nak, hogy a szakképzés érzé- 

kenyebben reagáljon a 

munkaerőpiaci igényekre, 

hogy az oktatók folyamato- 

san kövessék a szakmájuk- 

ban 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, vizsgáz- 

tatói tevékenysé- 

get folytató okta- 

tók aránya a teljes 

oktatói testület lét- 

számához viszo- 

nyítva 

A mutató számítása: 

Szakértői, szaktanács- 
szakértői, szaktanácsadói, 

adói, vizsgáztatói tevé- 
vizsgáztatói tevékenységet 

kenységet folytató okta-   
= folytató oktatók száma * 100 

tók aránya 
oktatók összlétszáma 

ahol 

 Oktatók összlétszáma 

október 1-jén: KRÉTA. 

 

Szakértői, szaktanács- 

adói, vizsgáztatói tevé- 

kenységet folytató okta- 

tók száma október 1-jén: 
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Kötelezően mé- 
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zési indikátor 
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kátor, mit mutat meg? 

 
Adatforrás 

   szakértői, szaktanácsadói, vizsgaelnöki tevékenységet folytatók száma: az októ- 

ber 1-jén a szakértői, szaktanácsadói, vizsgáztatói tevékenységben rész vevő, tel- 

jes munkaidőben foglalkozatott oktatók és a részmunkaidőben foglalkoztatott ok- 
tatók száma (minden oktatót egy főnek számítva, függetlenül attól, hogy milyen 

mértékű a részmunkaidő),
 oktatók összlétszáma: az október 1-jén teljes munkaidőben foglalkozatott okta- 

tók és a részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók száma.

Példa folytatása: Adott tanévben október 1-jei adatok alapján az oktatók teljes lét- 

száma 106 fő, a szakértői, szaktanácsadói, vizsgáztatási tevékenységet folytató okta- 

tók száma az október 1-jei adat alapján 8 fő. 
A mutató számítása tehát (8 fő / 106 fő) * 100 = 7,5%. 

 KRÉTA vagy az intéz- 

mény saját nyilvántar- 

tása. 

24. A szakképző in- 

tézmény nyertes 

pályázatainak 

száma és az el- 

nyert összegek 

Az indikátor az egy-egy tanévben megnyert pályázatok összegyűjtését, felsorolását 

teszi szükségessé. Fontos, hogy az egymást követő tanévek összeállított listáit az in- 

tézmény 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 for- 

rásokon kívül milyen forrá- 

sokat tud még bevonni a gaz- 

dálkodásába. 

Az intézmény nyilván- 

tartása. 



 

 

2. sz. Mellékelt 

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 

Önértékelési munkasablon 

 

 

 

 

 

Intézmény neve: 

Az önértékelés időpontja: 



 

 

 
 

Önértékelési terület 

TERVEZÉS 

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

Önértékelési szem- 

pont 

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 „Szak- 

képzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapoliti- 

kai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívása- 

ira” 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 szak- 

mai program részét képezik, valamint nyomon követhetőek az egyéb dokumentu- 

mokban: a vezetői pályázatban/vezetési programban, szervezeti és működési sza- 

bályzatban, házirendben, továbbképzési programban, és amennyiben releváns, a fej- 

lesztési tervekben, alapkészség-fejlesztési tervben, a komplex pedagógiai módszer- 

tani 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. 

 

Intézményi működési 

gyakorlat értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés: 
 



 

 

 

 
 

 
Önértékelési terület 

TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai jövőképét, és egyértelműen meghatározott célokat, intézke- 

déseket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési szem- 

pont 

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 szak- 

képzési centrummal egyeztetve konkrét mérőszámokat, értékelési sikerkritériumokat 

rendel, amelyekkel rendszeres mérés és adatgyűjtés mellett figyelemmel kíséri és ér- 

tékeli 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 mér- 

hetőségét. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy a képzések és a képzési programok összhangban van- 

nak-e a stratégiai célokkal. 

 

Intézményi műkö- 

dési gyakorlat érté- 

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés: 
 



 

 

 
 

Önértékelési terület 

TERVEZÉS 

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

Önértékelési szem- 

pont 

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 re- 

leváns 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 sport- 

szervezetek, egészségügyi, szociális támogató intézmények, egyéb szakmai szerve- 

zetek) 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, infor- 

mációt és visszajelzéseket gyűjt a releváns partnerei körében. Az adatok, informá- 

ciók 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 munka- 

erő-piaci és egyéni képzési igényeket, mennyire tudatos és szabályozott tevékenység 

ez az intézményben. 

 

Intézményi műkö- 

dési gyakorlat érté- 

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  



 

 

 
 

Önértékelési terület 

TERVEZÉS 

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

Önértékelési szem- 

pont 

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 minő- 

ségpolitikából, önértékelésből és az ezekre épülő beavatkozó, fejlesztő tevékenysé- 

gekből áll. Az intézményi minőségirányítási rendszernek része az oktatók értékelési 

rendszere is. 

Az intézmény a minőségpolitikában megalkotja a küldetését, és a jövőképét, és azok- 

hoz kapcsolódóan stratégiai célokat és minőségcélokat határoz meg. A minőségpoli- 

tikában és a kapcsolódó minőségcélokban kinyilvánítja a minőségirányítás és a mi- 

nőségfejlesztés 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 minőségirányítás- 

sal kapcsolatos felelősségét és feladatait. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény a vonatkozó jogszabá- 

lyi követelményeknek és az ágazati irányítás által biztosított módszertani támogatás- 

nak megfelelően alakította-e ki a minőségirányítási rendszerét. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy egyértelműen meghatározták-e az intézmény minőség- 

politikai céljait, ehhez kapcsolódóan a minőségirányítás szervezeti kereteit és a mun- 
katársak minőségirányítással kapcsolatos feladatait, felelősségét. 

 

Intézményi műkö- 

dési gyakorlat érté- 

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  



 

 

 
 

Önértékelési terület 

TERVEZÉS 

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

Önértékelési szem- 

pont 

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 duá- 

lis képzőhely oktatóit az intézmény cél-meghatározási, tervezési folyamataiba, ide- 

értve a minőségfejlesztési tevékenységek megtervezését is. 

 

Az intézmény vezetése a munkatársak bevonásával alkotja meg hosszú-távú és ope- 

ratív 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 fej- 

lesztések megvalósításának a folyamatába. 

Az intézmény bevonja a munkatársakat az intézményi szintű döntések meghozata- 

lába is. Az oktatói testület dönt az intézmény szakmai programjának, a duális szak- 

irányú képzés képzési programjának, a szervezeti és működési szabályzatának, házi- 

rendjének, 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 intézmé- 

nyi célok és tervek kialakításában. 

 

Intézményi műkö- 

dési gyakorlat érté- 

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  



 

 

 
 

Önértékelési terület 

TERVEZÉS 

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

Önértékelési szem- 

pont 

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 intéz- 

mény munkatársaival, tanulóival és a szülőkkel. 

Az intézmény a szabályozó dokumentumaiban, terveiben szakmai-képzési együttmű- 

ködési rendszert tervez és szervez más szakképző intézményekkel, a duális képzőhe- 

lyekkel, a területi kamarákkal, a munkaerő-piaci partnerekkel, a szakmai szervezetek- 

kel, 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 intéz- 

ménnyel a képzési kínálat kialakításában, összehangolásában és a duális szakképzés 

feltételeinek biztosításában. 

Az intézmény együttműködési formát alakít ki a területi munkaerő-piaci szervezetek- 

kel 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 ellenőr- 

zése érdekében – jogszabályban meghatározottak szerint – megtervezi az együttműkö- 

dését az oktatókkal, a tanulókkal, a kiskorú tanulók törvényes képviselőivel, a képzés- 

ben 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. 

 

 Százalékos /%-os érték  

Erősségek  



 

 

 
Intézményi műkö- 

dési gyakorlat érté- 

kelése 

 

Fejlesztendő területek 

 

Megjegyzés:  



 

 

 
 

Önértékelési terület 

TERVEZÉS 

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

Önértékelési szem- 

pont 

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 tárolásá- 

nak 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 adatvé- 

delmi szabályzattal, és megfelelő intézkedéseket határoz-e meg a biztonságos adat- 

kezelés, adattárolás és adattovábbítás biztosítására. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy a jogszabályban előírt adatok kezelése mellett biztosítja- 

e a minőségirányítási tevékenységekből származó adatok kezelését, védelmét, vala- 

mint a közérdekű adatok nyilvánosságát, ezekre milyen szabályok vonatkoznak. 

 

Intézményi műkö- 

dési gyakorlat érté- 

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  



 

 

 

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

Önértékelési szem- 

pont 

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 szak- 

mai 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 erőfor- 

rásokat. 

A megvalósítás során biztosítja a szükséges anyagi erőforrásokat a szakmai oktatás- 

hoz (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. 

 

Intézményi műkö- 

dési gyakorlat érté- 

kelése 

Százalékos /%-os érték  

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

Önértékelési szem- 

pont 

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 együttmű- 

ködési rendszert működtet más szakképző intézményekkel, a duális képzőhelyekkel, a 

területi kamarákkal, a munkaerő-piaci partnerekkel, a szakmai szervezetekkel, a pálya- 

orientációs és pályaválasztási tevékenysége során partnerként megjelenő oktatási intéz- 

ményekkel, a leendő tanulókkal és szüleikkel, és hatékony együttműködési munkaformá- 

kat működtet az egyes partnerekkel. 

Az intézmény a szakmai programjának részét képező képzési programját a duális partne- 

rek bevonásával készíti el. A duális képzőhelyen szakképzési munkaszerződéssel foglal- 

koztatott 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 rög- 

zített 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 gaz- 

dasági partnereivel a szakmai oktatói továbbképzések megvalósításában. 

Az intézmény a nevelési és egészségnevelési program megvalósítása során együttműkö- 

dik kulturális és sportszervezetekkel, egészségügyi, szociális támogató intézményekkel, 

egyéb szakmai szervezetekkel. 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény hogyan működteti a part- 

nerekkel folytatott szakmai együttműködések szervezeti kereteit, milyen gyakorlati meg- 

oldásokat alkalmaz a partneri együttműködések területén, milyen munkamegosztást, 

egyéni feladatokat határoz meg, és azok mennyire támogatják az intézményi célok eléré- 

sét. Vizsgálni szükséges az alkalmazott gyakorlat kiterjedését, a teljes partneri kör bevo- 

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

Önértékelési szem- 

pont 

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 osztály- 

ban tanító oktatók, szakmai oktatók, projekteket megvalósító oktatók) együttműkö- 

dési rendszerét, közös szabályokat alkalmaz a pedagógiai tervezésben, a tanulók ér- 

tékelésében, működteti a szakmai-képzési belső együttműködést, a belső tudásmeg- 

osztást. Az oktatók munkatervben rögzített munkaközösségi értekezleteken, projekt- 

értekezleteken történő egyeztetések alapján, a képzési és kimeneti követelmények, a 

programtantervek, a szakmai program figyelembevételével készítik el a projektter- 

veket, tanmeneteket. 

A projektek megvalósításában a szakmai és a közismereti oktatók egyaránt részt 

vesznek. 

A tanulók versenyfelkésztése és felzárkóztatása az oktatók együttműködésével való- 

sul 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 intéz- 

mény hogyan támogatja, ösztönzi ezt. 

 

Intézményi műkö- 
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Megjegyzés: 

 



 

 

 

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

Önértékelési szem- 

pont 

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 progra- 

mot és ez alapján éves beiskolázási tervet készít. 

A továbbképzési programot az intézmény szakmai programjának, szakmaszerkeze- 

tének, 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 fejlesz- 

tési igénye mellett figyelembe veszik az oktatói értékelés eredményeit és az intézmé- 

nyi 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 négyéven- 

ként legalább hatvan óra továbbképzése. 

A szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának továbbképzése esetén a to- 

vábbképzés 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 tapasztaltak- 

ról. Az intézmény értékeli a továbbképzések eredményességét, biztosítja a megszer- 

zett tudás belső továbbadását. 

 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény hogyan alakítja ki és mű- 

ködteti az oktatók továbbképzési rendszerét, az intézmény mindenkori céljaival összhang- 

ban hogyan méri fel, értékeli az oktatók szakmai tudását és képességeit, és hogyan támo- 

gatja 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 to- 

vábbá, hogyan történik az intézményben a négyéves továbbképzési kötelezettség teljesíté- 

sének egyéni szintű tervezése, a továbbképzéseken szerzett tudás, tapasztalatok tovább- 

adása. 

 



 

 

 

Intézményi műkö- 

dési gyakorlat érté- 

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  



 

 

 

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

Önértékelési szem- 

pont 

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 kime- 

neti követelmények által vezérelt tartalomszabályozást, továbbá a képzésben alkal- 

mazott korszerű szakképzési releváns módszereket, munkaformákat, kiemelten a 

projektmódszert. 

A képzési és kimeneti követelmények alapján az intézmény képzési programja egy- 

értelműen meghatározza az elvárt tanulási eredményeket, amelyek eléréséhez az in- 

tézmény 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 be- 

számításának 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 alap- 

ján fejleszti azt. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény szakmai programjá- 

ban megjelennek-e és hogyan a jogszabályban előírt tartalmak, hogyan alkalmazzák 

azokat, milyen módszereket, munkaformákat, alkalmaznak az elvárt tanulási ered- 

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

Önértékelési szem- 

pont 

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 folyamatá- 

ban alkalmazott értékelési eljárásokat, a tanulmányok alatti vizsgák részeit, annak 

követelményrendszerét, és egyértelműen leírja a továbbhaladás minimumkövetelmé- 

nyeit. A gyakorlatban működtetett értékelési eljárásokban érvényesül a kimenet-sza- 

bályozás, a tanulási eredmény alapú megközelítés és a vizsgáztatás során is alkalma- 

zandó portfólió módszere. 

A képzési programban a duális képzőhelyekkel egyeztetve meghatározzák az értéke- 

lés módszereit, eljárásrendjét, szabályait, amelyekkel pontosan és megbízhatóan tud- 

ják 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 megha- 

tározza-e és hogyan a tanulók értékelésének a módszereit, kiemelten az egyének ta- 

nulási eredményeinek az értékelésére alkalmas módszereket, az értékelés eljárás- 

rendjét, 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 program- 

ban meghatározott és leírt értékelési módszereket, eljárásokat. 

 

Intézményi műkö- 

dési gyakorlat érté- 

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

Önértékelési szem- 

pont 

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 hardve- 

rek és szoftverek, a termelésben és a szolgáltatásban alkalmazott legkorszerűbb meg- 

oldások 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 felté- 

telrendszerét: 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 tananya- 

gok fejlesztésére, a digitális tartalmak, módszerek és eszközök használatára. 
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Önértékelési terület 
ÉRTÉKELÉS 
Az intézményben az eredményeket és a folyamatokat rendszeresen ellenőrzik, értékelik, és ezt mérésekkel támasztják alá. 

Önértékelési szem- 

pont 

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 önér- 

tékelésre épül. 

Az intézmény szabályozza, ezen belül meghatározza az önértékelés szervezeti kere- 

teit, az eljárásrendet és működteti önértékelési rendszerét, indikátorokat és mérőesz- 

közöket alkalmaz. 

Az intézmény rendszeres mérés és adatgyűjtés mellett legalább kétévenként átfogó 

önértékelést végez. Az önértékelés magában foglalja az adatok gyűjtését és felhasz- 

nálását, 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 Kézi- 

könyvben meghatározott eljárásrend alapján, valamint hogy az intézményi szabályo- 

zás és a működési gyakorlat mennyire van összhangban egymással. 
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Önértékelési terület 
ÉRTÉKELÉS 
Az intézményben az eredményeket és a folyamatokat rendszeresen ellenőrzik, értékelik, és ezt mérésekkel támasztják alá. 

 
Önértékelési szem- 

pont 

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 mű- 

ködtetését 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 meg- 

állapításait, 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, munka- 

társak, 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 elégedettsé- 

gének, a szabályozott folyamatok, a cselekvési terv, az oktatói értékelési rendszer ered- 

ményességének 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 rendszeré- 

nek szabályozása, működtetése és eredményei hogyan támogatják az intézményi célok 

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

Önértékelési szem- 

pont 

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 indikátoro- 

kat, a partneri mérési eredményeket, vizsgálja az alkalmazott digitális stratégiát, 

módszertant, az intézmény infrastrukturális feltételrendszerét. 

Az intézmény a környezeti fenntarthatóság értékelése érdekében vizsgálja a fenntart- 

ható fejlődés követelményeinek, a környezet-tudatosságnak, a környezetvédelmi 

szempontoknak és intézkedéseknek a megjelenését az oktatás és képzés, és az intéz- 

ményi 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 méré- 

seket alkalmaz-e a digitális felkészültségének és a környezeti fenntarthatóságának az 

értékelése során, és hogy az értékelés eredménye koherens-e az intézményi célokkal. 
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Önértékelési terület 
ÉRTÉKELÉS 
Az intézményben az eredményeket és a folyamatokat rendszeresen ellenőrzik, értékelik, és ezt mérésekkel támasztják alá. 

Önértékelési szem- 

pont 

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 értéke- 

léshez 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) to- 

vábbi korai figyelmeztető jelzéseket határoz meg és nyomon követi azok alakulását. 

Mindezek figyelembevételével, a korai jelzőrendszer alapján azonosítja a fejlesz- 

tendő 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 mi- 

lyen további korai jelzéseket vesz figyelembe, és a céljainak elérése érdekében ho- 

gyan használja fel azokat, hogyan reagál rájuk. 

 

Intézményi műkö- 

dési gyakorlat érté- 

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés: 
 



 

 

 

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

Önértékelési szem- 

pont 

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 du- 

ális képzőhelyeket, a végzett tanulókat alkalmazó gazdálkodó szervezeteket. 

Az intézmény erőforrásokat biztosít a cselekvési tervek végrehajtásához, azok telje- 

sülését rendszeresen értékeli. A visszacsatolási mechanizmus alapján nyomon követ- 

hető 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, fej- 

lesztés” elemét. Azt kell tehát megvizsgálni, hogy hogyan elemzik, értékelik és hasz- 

nálják fel az önértékelés és a külső értékelés során megállapított erősségeket és fej- 

lesztendő területeket, a fejlesztések értékelésének eredményeit a célok elérése érde- 

kében, a szakmai-pedagógiai munka és az intézményi működés folyamatos fejleszté- 

sére, hogyan vonják be a partnereket a fejlesztendő területek, a fejlesztési célok ki- 
jelölésébe, a cselekvési tervek elkészítésébe és végrehajtásába. 

 

Intézményi műkö- 

dési gyakorlat érté- 

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés: 
 



 

 

 

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

Önértékelési szem- 

pont 

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 ön- 

értékelési 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 cselek- 

vési 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 ér- 

dekében szisztematikusan (tudatosan, rendszeresen és módszeresen) alkalmazza-e az 

EQAVET Minőségbiztosítási Ciklust. Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézményi cé- 

lok és a fejlesztések összhangban vannak-e egymással, a szakmai-pedagógia fejlesz- 

tések hogyan támogatják a tanulókat, a képzésben résztvevő személyeket, hogyan ja- 

vítják a munkaerő-piaci esélyeiket és hogyan teremtenek hozzáadott értéket az intéz- 

mény partnerei számára. 

 

Intézményi műkö- 

dési gyakorlat érté- 

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

 

Megjegyzés: 
 



 

 

 

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

Önértékelési szem- 

pont 

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 mé- 

rések, pályakövetés, megvalósított fejlesztések) eredményeit bemutatja a partnerek- 

nek. 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 in- 

tézménynek kötelező a honlapján nyilvánosságra hoznia. 

Az intézmény a meghatározott fejlesztési célokat, a cselekvési terveket is hozzáfér- 

hetővé teszi a partnerei számára, azok megvalósításában számít a közreműködésükre. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény milyen módon és mi- 

lyen formában biztosítja a partneri kör tájékoztatását az értékelés és a felülvizsgá- 

lat eredményeiről: mely partnerek számára milyen csatornákon keresztül, milyen 

fórumokon, milyen gyakorisággal, milyen felelősi rendszerben teszi elérhetővé, is- 

mertté az értékelések, visszajelzések eredményeit. 

 

Intézményi műkö- 

dési gyakorlat érté- 

kelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés: 
 



 

 

 

3.sz. melléklet: 

Cselekvési terv sablon 
 

A cselekvési terv száma és megnevezése: 

A cselekvési terv célja: 

A cselekvési terv célértéke: 

A célérték elérésének mérési módja: 

A projekt vezetője: 

A projekt időtartama: 

Cselekvési terv 

 

Ssz. Feladat Felelős Résztvevők Erőforrások Időtartam Határidő Módszer Elvárt eredmény 

         

         

         

         

         

         

         



 

 

 

4.sz. melléklet: Intézményvezetői önértékelési szempontsor  

Tervezés 

Önértékelési terület Önértékelési szempont Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás 

TERVEZÉS T1  

A tervezés tükrözi az 

intézménynek a rele- 

váns partnerekkel kö- 

zösen kialakított stra- 

tégiai jövőképét, és 

egyértelműen megha- 

tározott célokat, in- 

tézkedéseket és indi- 

kátorokat tartalmaz. 

Az intézmény által kitűzött helyi célok tükrözik az európai, 

országos és regionális szakképzés-politikai célokat. 

Az intézmény az európai, országos, regionális és helyi szak- 

képzés-politikai célokat figyelembe véve stratégiai és éves cé- 

lokat határoz meg, amelyek egymásra épülnek. 

A szakképzés jelenleg érvényben lévő európai stratégiai cél- 

jait az Európai Tanács 2020. november 24-i Ajánlása „A fenn- 

tartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és 

rezilienciát célzó szakképzésről”, az országos célokat a 

„Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításá- 

nak 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 szak- 

képzésről 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 fej- 

lesztés tervében, marketing tervben, nemzetköziesítési straté- 

giában, digitális oktatási stratégiában. 

Az intézmény éves tervezési dokumentumai (munkatervek, 

beiskolázási terv, amennyiben releváns cselekvési illetve in- 

tézkedési tervek) összhangban vannak az intézmény hosszú 

távú céljaival. 

 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője a jogszabályokra alapozva hogyan irányítja, szervezi 

az intézmény stratégiai és éves tervezési folyamatait, a szak- 

képzésre vonatkozó célok meghatározását, az intézményi in- 

nováció ösztönzését és azokban milyen személyes feladatot 

vállal. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy a vezetési programjában megfo- 

galmazott célok között megjelennek-e a szakképzés-politikai 

célok, valamint hogy a vezetési program célrendszere össz- 

hangban van-e az intézmény stratégiai céljaival. 

T2 

Az intézmény egyértelműen meghatározza a célokat és figye- 

lemmel kíséri a megvalósulásukat. 

A képzéseket úgy alakítja ki, tervezi meg, hogy elérjék a ki- 

tűzött szakképzés-politikai célokat. 

 
Az intézmény konkrét, egyértelmű és mérhető célokat, célki- 

tűzéseket 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 figyelem- 

mel kíséri és értékeli a kitűzött célok elérését. 

Az intézmény stratégiai céljait lebontják a gyakorlati megva- 

lósítás szintjére és azok megjelennek a képzések tervezésé- 

ben, tartalmában, módszertanában és az oktatás-szervezésben. 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője hogyan irányítja, szervezi a célok egyértelmű és meg- 

alapozott meghatározását és azok mérhetőségének biztosítá- 

sát, és mindezekben milyen személyes feladatot vállal. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény vezetője hogyan 

irányítja és szervezi a képzések és a képzési programok stra- 

tégiai célokkal való összhangját, és ebben milyen személyes 

feladatot vállal. 

T3  

Az intézmény a helyi munkaerő-piaci és az egyéni képzési 

igények meghatározása érdekében konzultációt folytat a rele- 

váns partnerekkel. 

Az intézmény a célok kialakításához azonosítja a képzési igé- 

nyeket megjelenítő releváns partnereit. 

A helyi munkaerő-piaci/képzési igényeket elsősorban a mun- 

kaerő-piaci partnerek (a duális képzésben együttműködő gaz- 

dasági 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 sport- 

szervezetek, 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 jele- 

nítik meg. 

Az intézmény a helyi munkaerő-piaci igények felmérése, va- 

lamint az egyéni képzési igények feltárása érdekében konzul- 

tációt, párbeszédet folytat, valamint adatot, információt és 

visszajelzéseket gyűjt a releváns partnerei körében. Az ada- 

tok, információk és visszajelzések feldolgozásába és elemzé- 

sébe bevonja a releváns partnereit, kiemelten a munkatársa- 

kat. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője hogyan irányítja, szervezi a képzési igényeket megje- 

lenítő releváns partnerekkel folytatott konzultáció megterve- 

zését, megszervezését és lebonyolítását, és ezekben a tevé- 

kenységekben milyen személyes feladatot vállal. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény vezetője milyen sze- 

mélyes feladatot vállal a helyi és az egyéni szakképzési igé- 

nyek megismerésében. 

 T4 

Az intézmény egyértelműen meghatározott és átlátható minő- 

ségirányítási rendszerrel rendelkezik. Meghatározza a minő- 

ségirányítás szervezeti kereteit és a minőségirányítással kap- 

csolatos felelősségi köröket. 

 
Az intézmény tevékenységét minőségirányítási rendszer alap- 

ján 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 kap- 

csolódó minőségcélokban kinyilvánítja a minőségirányítás és 

a minőségfejlesztés iránti vezetői és intézményi elkötelezett- 

séget, 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 egysé- 

gei és a teljes munkatársi kör minőségirányítással kapcsolatos 

felelősségét és feladatait. 

 
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője hogyan irányítja, szervezi a minőségirányítási rend- 

szer kidolgozását, és milyen személyes feladatot vállal a mi- 

nőségirányítási rendszer kialakításában és működtetésében. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény vezetője hogyan, 

milyen szervezeti keretek között irányítja, szervezi a minőség- 

irányítási tevékenységet és hogyan szabályozza a minőségirá- 

nyítással kapcsolatos felelősségi köröket. 

T5 

Az intézmény bevonja a munkatársakat az intézményi célok 

és tervek kialakításába. 

 
Az intézmény bevonja a munkatársakat (oktatókat, egyéb al- 

kalmazottakat) és a duális képzőhely oktatóit az intézmény 

cél-meghatározási, tervezési folyamataiba, ideértve a minő- 

ségfejlesztési 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 intéz- 

ményi önértékelés és az azt követő fejlesztések meghatározá- 

sának, a fejlesztési célok kijelölésének és a fejlesztések meg- 

valósításának a folyamatába. 

Az intézmény bevonja a munkatársakat az intézményi szintű 

döntések meghozatalába is. Az oktatói testület dönt az intéz- 

mény szakmai programjának, a duális szakirányú képzés kép- 

zési programjának, a szervezeti és működési szabályzatának, 

házirendjének, éves munkatervének, továbbképzési program- 

jának elfogadásáról. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője hogyan irányítja, szervezi a munkatársak, különös- 

képpen az oktatói testület tagjainak részvételét az intézményi 

célok, tervek kialakításában, illetve hogy a jogszabályokban 

és az egyéb szabályzatokban meghatározott módon bevonja-e 

a munkatársakat a tervezési munkába. 

T6 

Az intézmény meghatározza a partneri körét és együttműkö- 

déseket tervez a releváns partnerekkel. 

 
Az intézmény a szakmai programjával összhangban azono- 

sítja a külső partnereit, és kijelöli a releváns külső partnereket. 

A külső partnerek körét megismertetik az intézmény munka- 

társaival, tanulóival és a szülőkkel. 

Az intézmény a szabályozó dokumentumaiban, terveiben 

szakmai-képzési együttműködési rendszert tervez és szervez 

más szakképző intézményekkel, a duális képzőhelyekkel, a te- 

rületi kamarákkal, a munkaerő-piaci partnerekkel, a szakmai 

szervezetekkel, a pályaorientációs és pályaválasztási tevé- 



 

 

 
  kenysége során partnerként megjelenő oktatási intézmények- 

kel, 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 kialakításá- 

ban, összehangolásában és a duális szakképzés feltételeinek 

biztosításában. 

Az intézmény együttműködési formát alakít ki a területi mun- 

kaerő-piaci szervezetekkel a képzési igények megismerése, a 

duális képzés megszervezése, a képzőhelyek szakmai támo- 

gatása, az oktatói továbbképzések terén. 

Az intézmény a nevelési és egészségnevelési program terve- 

zése során együttműködik kulturális és sportszervezetekkel, 

egészségügyi, szociális támogató intézményekkel, egyéb 

szakmai szervezetekkel. 

Az intézmény a szakmai programjával összhangban azono- 

sítja a belső partnereit. Az intézmény a működésével kapcso- 

latos döntések előkészítése, végrehajtása és ellenőrzése érde- 

kében – jogszabályban meghatározottak szerint – megtervezi 

az együttműködését az oktatókkal, a tanulókkal, a kiskorú ta- 

nulók törvényes képviselőivel, a képzésben részt vevő szemé- 

lyekkel, a képzési tanáccsal és a diákönkormányzattal, vala- 

mint kölcsönös tájékoztatást tervez a vele tanulói jogviszony- 

ban álló tanulók elhelyezését biztosító kollégiummal. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője hogyan irányítja, szervezi az intézmény külső és belső 
partnereinek azonosítását és ebben a folyamatban milyen sze- 



 

 

 
  mélyes feladatot vállal, valamint hogyan vesz részt a partne- 

rekkel való együttműködés rendszerének tervezésében, kiala- 

kításában, és milyen konkrét feladatokat vállal ebben az 

együttműködési rendszerben. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy a partneri együttműködés terve- 

zése során az intézményvezető hogyan alakítja ki a partnerek 

bevonását az intézmény döntéshozatali folyamataiba. 

T7 

Az intézmény intézkedéseket határoz meg az adatvédelmi 

szabályoknak való megfelelés biztosítására. 

 
Az intézmény az adatkezelési szabályzatában meghatározza a 

természetes személyek személyes adatai kezelésének, az ada- 

tokhoz való hozzáférésnek, az adatok tárolásának és továbbí- 

tásának intézményi rendjét. Az adatkezelési szabályzat elké- 

szítésénél, módosításánál az intézmény a jogszabályi előírá- 

soknak megfelelően kikéri a képzési tanács és a diákönkor- 

mányzat véleményét. 

Az intézmény adatvédelmi szabályzata a tanuló, a képzésben 

részt vevő személy, az alkalmazottak szakmai oktatással ösz- 

szefüggésben 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 

vezetője hogyan irányítja és szervezi a biztonságos adatkeze- 

lés és adattovábbítás rendjének kialakítását és abban milyen 

személyes feladatot vállal. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy hogyan irányítja és szervezi a 

minőségirányítási tevékenységekből származó adatok kezelé- 

sét és a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítását. 



 

 

 



 

 

 

Megvalósítás 

 

Önértékelési terület Önértékelési szempont Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás 

MEGVALÓSÍTÁS 

Az intézmény a rele- 

váns partnerekkel 

együttműködésben 

összeállított terveket a 

kitűzött célok elérése 

érdekében megvaló- 

sítja. 

M1 

Az intézmény a célok elérése érdekében megtervezett tevé- 

kenységek megvalósítását a szükséges erőforrások elosztásá- 

val biztosítja. 

 
Az intézmény célrendszerében meghatározott célok koheren- 

sen megjelennek a szakmai programban és az intézmény éves 

terveiben. 

Az intézmény az éves munkatervezéshez kapcsolódóan erő- 

forrás-tervezést végez, amely során biztosítja a szükséges 

szervezeti kereteket, a humán és az anyagi erőforrásokat. 

A megvalósítás során biztosítja a szükséges anyagi erőforrá- 

sokat a szakmai oktatáshoz (közismereti oktatás, ágazati alap- 

oktatás, szakirányú oktatás) és az intézmény működtetéséhez 

(infrastruktúra karbantartása, munkavédelmi és védőfelszere- 

lések, higiénia) szükséges feltételek terén. 

A humán erőforrás-tervezésben biztosítja a munkatársak 

egyenletes terhelését. 

  
Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intéz- 

ményvezető hogyan biztosítja a humán és az anyagi erőforrá- 

sokat, az azokkal való hatékony gazdálkodást az intézmény 

céljainak elérése érdekében. Vizsgálni kell azt is, hogy az in- 

tézményvezető hogyan vonja be az intézmény munkatársait az 

erőforrás-elosztás során alkalmazott alapelvek meghatározá- 

sába és hogyan biztosítja a munkatársak egyenletes terhelé- 

sét. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézményi célok eléréséhez 

hogyan osztja meg vezetői feladatait a vezetőtársaival, az ok- 

tatókkal és az egyéb alkalmazottakkal. 



 

 

 M2 

Az intézmény az eltervezett intézkedések megvalósítása érde- 

kében egyértelműen meghatározott módon támogatja a szoros 

szakmai együttműködésen alapuló partnerségek kialakítását, 

kiemelten a duális képzőhelyekkel történő együttműködést. 

 

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 szer- 

vezetekkel, a pályaorientációs és pályaválasztási tevékeny- 

sége 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 ér- 

dekelt fél részt vesz a képzési programban meghatározottak 

szerint. A duális képzőhelyen folyó szakirányú oktatás kere- 

tében 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, ösz- 

szehangolásában és a duális szakképzés feltételeinek biztosí- 

tásában. 

Az intézmény együttműködik a területi munkaerő-piaci szer- 

vezetekkel a képzési igények megismerésében, a duális kép- 

zés működtetésében, a képzőhelyek támogatásában, a gazda- 

sági partnereivel a szakmai oktatói továbbképzések megvaló- 

sításában. 

Az intézmény a nevelési és egészségnevelési program meg- 

valósítása során együttműködik kulturális és sportszerveze- 

tekkel, egészségügyi, szociális támogató intézményekkel, 

egyéb szakmai szervezetekkel. 



 

 

 
  Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intéz- 

ményvezető hogyan működteti az együttműködési rendszert a 

releváns partnerekkel, az együttműködő partnerek közötti 

munkamegosztás kialakításával és az egyéni feladatok meg- 

határozásával hogyan biztosítja az intézményi célok elérését, 

milyen módon biztosítja az oktatók és a duális partnerek ösz- 

szehangolt szakmai munkáját. 

Vizsgálni kell azt is, hogy az intézményvezető személyes rész- 

vételével hogyan ösztönzi, támogatja a teljes partneri kör be- 

vonását és részvételét az együttműködésekben, a sikeres 

együttműködés biztosításához hogyan, milyen kommunikációs 

csatornákon kommunikál és osztja meg a szükséges informá- 

ciókat a partnerekkel, kiemelten a duális partnerekkel való 

együttműködésben. 

M3 

Az intézményben a képzési célok elérése érdekében megva- 

lósul az oktatók együttműködése. 

 

Az intézmény oktatói a szakmai program, illetve a duális kép- 

zőhelyekkel 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, pro- 

jekteket megvalósító oktatók) együttműködési rendszerét, kö- 

zös szabályokat alkalmaz a pedagógiai tervezésben, a tanulók 

értékelésében, működteti a szakmai-képzési belső együttmű- 

ködést, a belső tudásmegosztást. Az oktatók munkatervben 

rögzített munkaközösségi értekezleteken, projektértekezlete- 

ken történő egyeztetések alapján, a képzési és kimeneti köve- 

telmények, a programtantervek, a szakmai program figyelem- 

bevételével készítik el a projektterveket, tanmeneteket. 

A projektek megvalósításában a szakmai és a közismereti ok- 

tatók egyaránt részt vesznek. 



 

 

 
  A tanulók versenyfelkésztése és felzárkóztatása az oktatók 

együttműködésével valósul meg. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intéz- 

ményvezető hogyan irányítja, szervezi a szakmai programban 

és a duális képzőhelyekkel együtt kialakított képzési program- 

ban dokumentált közös oktatási tevékenységet, hogyan mű- 

ködteti az oktatók együttműködési rendszerét. Vizsgálni kell, 

hogy hogyan szervezi, irányítja a belső kommunikációt, mi- 

lyen módon működteti az információáramlást, az értekezletek 

intézményi rendjét, valamint azt, hogy hiteles és szakszerű 

kommunikációjával hogyan biztosítja az oktatói együttműkö- 

dések hatékonyságát az intézményi célok megvalósításában. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény vezetője hogyan tá- 

mogatja és ösztönzi a belső szakmai és módszertani tudás- 

megosztást, az eltérő tudással, képességekkel, készségekkel 

rendelkező kollégák együttműködését a célok elérése érdeké- 

ben, hogyan gondoskodik az oktatók együttműködéséről a ki- 

emelt figyelmet igénylő tanulók támogatása esetén, hogyan 

irányítja a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében tör- 

ténő együttműködést, mindehhez milyen szervezeti működte- 

tést, kereteket biztosít. 

M4 

Az intézményben az intézményi célokkal összhangban műkö- 

dik az oktatók továbbképzési rendszere. 

 

Az intézmény az oktatók továbbképzése céljából hosszú távú 

továbbképzési programot és ez alapján éves beiskolázási ter- 

vet készít. 

A továbbképzési programot az intézmény szakmai program- 

jának, szakmaszerkezetének, a fejlesztési terveinek, a kor- 

szerű szakképzési tartalmaknak és a szakképzési releváns 

módszertanoknak megfelelően, az intézményi célok figye- 
lembevételével tervezik és valósítják meg. 



 

 

 
  A továbbképzések tervezésében és megvalósításában az intéz- 

mény szakmai fejlesztési igénye mellett figyelembe veszik az 

oktatói értékelés eredményeit és az intézményi célokat támo- 

gató egyéni oktatói kompetenciák fejlesztésére irányuló kép- 

zési szükségleteket és igényeket. 

Az éves beiskolázási tervben biztosítják az egyenletes tovább- 

képzési terhelést, annak érdekében, hogy megvalósuljon az 

oktatók jogszabályban meghatározott négyévenként legalább 

hatvan óra továbbképzése. 

A szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának tovább- 

képzése esetén a továbbképzés elsősorban vállalati környezet- 

ben 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 szakkép- 

zési 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 meg- 

szerzett tudás belső továbbadását. 
 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intéz- 

ményvezető milyen szempontok figyelembevételével alakítja ki 

és működteti az oktatók továbbképzési rendszerét és ebbe ho- 

gyan vonja be a vezetőtársait és az oktatói testületet. Vizsgálni 

kell azt is, hogy a továbbképzések kiválasztásával hogyan biz- 

tosítja az intézményvezető az intézményi célok és az oktatók 

egyéni szakmai fejlődési igényének/szakmai karriertervének 

az összhangját. 



 

 

 
  Vizsgálni kell továbbá, hogy a továbbképzéseken megszerzett 

tudás megosztását és annak az oktatói kör tanítási gyakorla- 

tába történő beépülését az intézményvezető hogyan segíti elő, 

hogyan ösztönzi. 

Vizsgálni kell azt is, hogy az intézményvezető hogyan fejleszti 

vezetői kompetenciáit. 

M5 

A tanulóközpontú intézmény szakmai programja lehetővé 

teszi a tanulók számára, hogy elérjék az elvárt tanulási 

eredményeket, valamint hogy aktívan részt vegyenek a ta- 

nulási folyamatban. 

 

Az intézmény a közismereti kerettantervek, a képzési és ki- 

meneti követelmények és a programtantervek alapján, a helyi 

igények figyelembevételével kialakítja a szakmai programját, 

amely tartalmazza az oktatás-képzés folyamatában alkalma- 

zott oktatási, nevelési, pedagógiai stratégiákat, a tanulási 

eredmény alapú megközelítést, a kimeneti követelmények ál- 

tal vezérelt tartalomszabályozást, továbbá a képzésben alkal- 

mazott korszerű szakképzési releváns módszereket, munka- 

formákat, kiemelten a projektmódszert. 

A képzési és kimeneti követelmények alapján az intézmény 

képzési programja egyértelműen meghatározza az elvárt tanu- 

lási eredményeket, amelyek eléréséhez az intézmény olyan 

módszereket alkalmaz, amelyek a tanulókat aktív tevékeny- 

ségre, a tanulási folyamatban való aktív részvételre ösztönzik 

(pl. projektoktatás). 

Az intézmény szakmai programja tartalmazza az egyéni tanu- 

lói képzési igényeknek való megfelelés módjait, az egyéni ta- 

nulási utak lehetőségeit, az előzetes tudás beszámításának 

szabályait, valamint a hátrányokkal küzdő (SNI, BTMN, HH, 

HHH) tanulók részére ajánlott sajátos nevelési, oktatási eljá- 

rásokat. 

Az intézmény a szakmai programot rendszeresen felülvizs- 

gálja és az értékelés alapján fejleszti azt. 



 

 

 
  Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intéz- 

ményvezető hogyan biztosítja azt, hogy az intézmény szakmai 

programjában megjelenjenek azok a stratégiák, alkalma- 

zandó módszerek, munkaformák, amelyek a tanulók aktív köz- 

reműködésére építenek és elősegítik az elvárt tanulási ered- 

mények elérését, kiemelt figyelmet fordítva az egyéni haladás 

és az egyéni tanulási utak kialakításának lehetőségére. Vizs- 

gálni kell azt is, hogy a szakmai program ezen elemeinek meg- 

valósulása érdekében az intézményvezető hogyan szervezi és 

irányítja az intézmény oktatási-nevelési-képzési tevékenysé- 
gét. 

M6 

Az intézmény érvényes, pontos és megbízható módszereket 

alkalmaz a tanulók tanulási eredményeinek az értékelésére. 

 

Az intézmény szakmai programja tartalmazza az oktatás-ne- 

velés-képzés folyamatában alkalmazott értékelési eljárásokat, 

a tanulmányok alatti vizsgák részeit, annak követelményrend- 

szerét, és egyértelműen leírja a továbbhaladás minimumköve- 

telményeit. A gyakorlatban működtetett értékelési eljárások- 

ban 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, szabá- 

lyait, amelyekkel pontosan és megbízhatóan tudják a képző- 

helyekkel közösen értékelni a tanulók elért tanulási eredmé- 

nyeit. 

Az értékelés módszereit, eljárásrendjét, szabályait a tanulók- 

kal ismertetik. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intéz- 

ményvezető hogyan biztosítja a tanulók tanulási eredményei- 
nek értékelésére vonatkozó érvényes, pontos és megbízható 



 

 

 
  módszerek, eljárásrendek kialakítását és dokumentálását az 

oktatók és a duális partnerek együttműködése mellett. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézményvezető hogyan gon- 

doskodik a kialakított és a szakmai programban rögzített ér- 

tékelési módszerek, eljárások nyilvánosságáról és megvalósu- 

lásáról az intézmény napi gyakorlatában. 

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 intézmény biztosítja a digitális oktatás feltételrendszerét a 

digitális tartalom, az oktatói tudás és az infrastruktúra terüle- 

tén. 

Az intézmény szakmai programjában és azon belül kiemelten 

a képzési programban megjelennek az ágazati alap- és a szak- 

mai vizsgák sikeres teljesítéséhez szükséges, gyakorlatban al- 

kalmazható digitális tudástartalmak. 

Az intézményben az alapvető informatikai felszereltség mel- 

lett a duális képzőhelyek bevonásával a képzésben megjelen- 

nek az adott ágazatban jellemző digitális hardverek és szoft- 

verek, a termelésben és a szolgáltatásban alkalmazott legkor- 

szerűbb megoldások és eszközök. 

Az intézmény ösztönzi és támogatja a digitális tananyagtartal- 

mak 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 intéz- 

ményvezető milyen mértékű elkötelezettséget mutat az intéz- 

mény tervszerű digitális fejlesztése iránt, hogyan biztosítja a 
szükséges személyi és tárgyi erőforrásokat a digitális oktatás 



 

 

 

  feltételeinek megteremtése és fenntartása érdekében, hogyan 
szervezi és irányítja a digitális innováció folyamatát. 

Vizsgálni kell azt is, hogy az intézményvezető hogyan bizto- 

sítja az egyes duális képzőhelyek digitalizációval kapcsolatos 

igényeinek a megjelenését a szakmai oktatás folyamatában 

(például a képzőhelyen alkalmazott szoftverek felhasználói 

szintű ismerete). 

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézményvezető hogyan tá- 

mogatja az oktatók digitális tananyagfejlesztési tevékenységét 

és hogyan ösztönzi őket, hogy a mindennapi oktatási gyakor- 

latukba beépítsék a digitális tartalmak, módszerek és eszközök 

használatát. 

Ennél a szempontnál azt is vizsgálni kell, hogy az intézmény- 

vezető kommunikációjában, információközlésében megjelenő 

digitális eszközhasználat, eljárás, hogyan ösztönzi a releváns 
partnerek digitális eszközhasználatát. 

 
 

Értékelés 

 

Önértékelési terület Önértékelési szempont Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás 

ÉRTÉKELÉS É1  

Az intézményben az Az intézmény minőségirányítási tevékenysége keretében A szakképzési jogszabályok alapján az intézmény minőség- 

eredményeket és a fo- rendszeres önértékelést végez. irányítási rendszere önértékelésre épül. 

lyamatokat rendszere-  Az intézmény szabályozza, ezen belül meghatározza az önér- 

sen ellenőrzik, értéke-  tékelés szervezeti kereteit, az eljárásrendet és működteti önér- 

lik, és ezt mérésekkel  tékelési rendszerét, indikátorokat és mérőeszközöket alkal- 

támasztják alá.  maz. 
  Az intézmény rendszeres mérés és adatgyűjtés mellett leg- 
  alább kétévenként átfogó önértékelést végez. Az önértékelés 



 

 

 
  magában foglalja az adatok gyűjtését és felhasználását, és el- 

járásokat tartalmaz a belső és a külső partnerek bevonására. 

Az önértékelés során az intézmény erősségeket és fejlesz- 

tendő területeket határoz meg. 

 
 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője milyen módon vesz részt személyesen az intézmény 

önértékelési rendszerének a kialakításában és működtetésé- 

ben, milyen feladatokat vállal az önértékelésben, hogyan irá- 

nyítja és szervezi a munkát, hogyan vonja be a belső és a külső 

partnereket, az önértékelés eredményeit hogyan mutatja be a 

partnerek számára, hogyan biztosítja a megfelelő erőforráso- 

kat az önértékeléshez. 

É2 

Az intézmény az önértékelés keretében méri és értékeli a stra- 

tégiai és a minőségcélok megvalósulását, a szakképzési indi- 

kátorokat, a partnerek igényét és elégedettségét, a szabályo- 

zott folyamatok eredményességét, a cselekvési terv végrehaj- 

tásának eredményességét, az oktatói értékelési rendszer mű- 

ködtetését és eredményességét. 

 

Az intézmény évente gyűjti a szakképzési indikátorokat, vizs- 

gálja azok trendjét, az önértékelés során vizsgálja a célkitűzé- 

sek teljesülését, a tanév végi beszámolók megállapításait, az 

előző értékelések során elkészített cselekvési tervek megvaló- 

sulását és eredményességét. 

Az intézmény a jelen Önértékelési Kézikönyvben meghatáro- 

zott folyamatmodell alapján szabályozza és működteti az in- 

tézményi folyamatokat a vezetési-irányítási, a szakmai-kép- 

zési, a támogató és erőforrás folyamat-területeken. A folya- 

matokhoz kapcsolt indikátorokkal, a szabályozás és a műkö- 

dési gyakorlat összhangjának a vizsgálatával rendszeresen 

méri és értékeli az intézményi folyamatok működésének ered- 

ményességét. 

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 szer- 

vezetek) igényét és elégedettségét. 

Az önértékelés során az intézmény értékeli az oktatói értéke- 

lés helyi szabályozását, működtetését és eredményességét. 

A stratégiai és a minőségcélok megvalósulásának, a szakkép- 

zési indikátoroknak, a partneri mérések eredményeinek, a sza- 

bályozott folyamatok, a cselekvési terv, az oktatói értékelési 

rendszer eredményességének az önértékelése során az intéz- 

mény erősségeket és fejlesztendő területeket határoz meg. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője milyen személyes szerepet vállal az intézményi önér- 

tékelés folyamatában, hogyan vesz részt a célok megvalósulá- 

sának, valamint az indikátorok és egyéb mérési eredmények, 

a szabályozott folyamatok és cselekvési tervek eredményessé- 

gének az értékelésében. 

Vizsgálni kell azt is, hogy az intézmény vezetője hogyan vesz 

részt az oktatói értékelés rendszerének kialakításában, szabá- 

lyozásában, működtetésében, hogyan irányítja és szervezi az 

oktatói értékelést, személyesen milyen értékelési feladatokat 

végez. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy az oktatók értékelésének szabá- 

lyozása és a működtetés gyakorlata biztosítja-e a folyamatos 

szakmai teljesítményt megítélni képes vezetői értékelést. 

É3 

Az intézmény önértékelése kiterjed az intézmény digitális 

felkészültségének és környezeti fenntarthatóságának a 

felmérésére és értékelésére is. 

 

Az intézmény méri és értékeli a digitális felkészültséget a ve- 

zetők, a munkatársak és a tanulók körében. A digitális felké- 

szültség értékeléséhez felhasználja az indikátorokat, a part- 

neri mérési eredményeket, vizsgálja az alkalmazott digitális 

stratégiát, módszertant, az intézmény infrastrukturális felté- 
telrendszerét. 



 

 

 
  Az intézmény a környezeti fenntarthatóság értékelése érdeké- 

ben vizsgálja a fenntartható fejlődés követelményeinek, a kör- 

nyezet-tudatosságnak, a környezetvédelmi szempontoknak és 

intézkedéseknek a megjelenését az oktatás és képzés, és az in- 

tézményi működés területén. 

Az intézmény a digitális felkészültségének és a környezeti 

fenntarthatóságának az önértékelése során erősségeket és fej- 

lesztendő területeket határoz meg. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intéz- 

ményvezető vezetési programjában és vezetői gyakorlatában 

hogyan jelenik meg az elkötelezettsége a digitalizáció és a 

környezeti fenntarthatóság iránt. Rendszeresen értékeli-e az 

intézmény digitális felkészültségét és a környezeti fenntartha- 

tóság szempontjából az intézmény működését, kiterjesztve 

mindezt az infrastrukturális feltételek és a szükséges munka- 

társi kompetenciák felmérésére és értékelésére is. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy az oktatók értékelése során méri 

és értékeli-e és hogyan a digitális felkészültségüket, a digitális 

oktatási módszerek alkalmazását, a tanulók digitális kompe- 

tenciáit, továbbá a környezeti fenntarthatóság alapelveinek a 

megjelenését a tanítási-tanulási tevékenységben. 

É4 

Az intézményben a stratégiai célok elérése érdekében korai 

jelzőrendszer működik. 

 

Az intézmény a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében 

folyamatosan gyűjti a releváns adatokat (pl. a tanulókra vo- 

natkozó lemorzsolódási és a hiányzási adatokat, az ágazati 

alapvizsga, a szakmai vizsga, az érettségi vizsga eredmé- 

nyeit). Az értékeléshez felhasználja a KRÉTA rendszer korai 

jelzőrendszereit. Az intézmény elemzi az országos tanulói 
kompetenciamérés eredményeit. Az intézmény kiemelt stra- 



 

 

 

  tégiai céljai alapján (pl. beiskolázási tevékenység, duális kép- 
zés, felnőttek oktatása) további korai figyelmeztető jelzéseket 

határoz meg és nyomon követi azok alakulását. Mindezek fi- 

gyelembevételével, a korai jelzőrendszer alapján azonosítja a 

fejlesztendő területeket és fejlesztéseket indít. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője kialakított-e az intézményi célrendszernek megfelelő 

korai jelzőrendszert, eredményeit ismeri-e és hogyan hasz- 

nálja fel a szakmai-pedagógiai munka értékeléséhez és fej- 

lesztéséhez. 

 

Felülvizsgálat 

 

Önértékelési terület Önértékelési szempont Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás 

FELÜLVIZSGÁLAT 

(visszacsatolás, fej- 

lesztés) 

Az intézmény haszno- 

sítja az értékelés és a 

felülvizsgálat eredmé- 

nyeit, megvalósítja a 

szükséges visszacsa- 

tolásokat és fejleszté- 

seket. 

F1 

Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit 

megvitatja a releváns partnerekkel, felhasználja a szakmai-pe- 

dagógiai munka folyamatos fejlesztésére, megfelelő cselek- 

vési tervet állít össze. 

 

Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit 

megvitatja a releváns partnerekkel, kiemelten az oktatói tes- 

tülettel. 

Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés során meg- 

határozott fejlesztendő területek alapján az intézményi célok 

figyelembevételével fejlesztési célokat határoz meg, ame- 

lyekhez cselekvési terveket készít. A fejlesztések kijelölé- 

sébe, a cselekvési tervek elkészítésébe és végrehajtásába be- 

vonja a releváns partnereit, kiemelten a duális képzőhelyeket, 

a végzett tanulókat alkalmazó gazdálkodó szervezeteket. 

Az intézmény erőforrásokat biztosít a cselekvési tervek vég- 

rehajtásához, azok teljesülését rendszeresen értékeli. A visz- 



 

 

 
  szacsatolási mechanizmus alapján nyomon követhető az ön- 

értékelést és a külső értékelést követő fejlesztések beépülése 

a szakmai-pedagógiai munkába és az intézményi működésbe. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője hogyan használja fel az önértékelés és a külső érté- 

kelés eredményeit a szakmai-pedagógiai munka értékelésére, 

fejlesztésére. Az intézmény vezetője hogyan vesz részt szemé- 

lyesen az önértékelés és a külső értékelés eredményei alapján 

a fejlesztési célok, célkitűzések meghatározásában, a cselek- 

vési tervek elkészítésében, hogyan vonja be ebbe a munkába 

a releváns partnereit (oktatói testület, egyéb alkalmazottak, 

duális képzőhelyek és egyéb kiemelt partnerek), hogyan gon- 

doskodik arról, hogy a fejlesztési célok bekerüljenek az intéz- 

ményi célrendszerbe, hogyan biztosítja a megfelelő humán és 

infrastrukturális erőforrásokat a cselekvési tervek elkészítésé- 

hez és végrehajtásához. 

Ennél a szempontnál vizsgálni kell továbbá, hogy az intéz- 

mény vezetője milyen személyes szerepet vállal az oktatói ér- 

tékelés eredményei alapján a fejlesztések indításában, milyen 

vezetői intézkedéseket kezdeményez az oktató, a szakmai cso- 

port és az intézmény szintjén. 

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. 

 

A fejlesztési célok és a cselekvési tervek nyomon követhetően 

kapcsolódnak az önértékelési folyamathoz, az intézmény stra- 

tégiai célkitűzéseinek elérését szolgálják, elősegítik a szak- 

képzés minőségének javítását. Az intézmény önértékelési fo- 

lyamata biztosítja az adatalapú értékelést, az erősségek és a 

fejlesztendő területek partnerek bevonásával történő megha- 

tározását, a fejlesztendő területek priorizálását, a cselekvési 
tervek elkészítésének szakmaiságát, a tervek eredményeinek 



 

 

 
  értékelése során a visszacsatolást. Az intézmény a fenti önér- 

tékelési ciklus alkalmazásával képes tanuló szervezetként mű- 

ködni, biztosítva a folyamatos fejlesztést. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

vezetője hogyan irányítja és szervezi az önértékelésen alapuló 

minőségfejlesztési tevékenységet, hogyan biztosítja, hogy a 

fejlesztési célok és a cselekvési tervek az önértékelés eredmé- 

nyeire épüljenek. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy elkötelezett-e az EQAVET Minő- 

ségbiztosítási Ciklus következetes és szisztematikus működte- 

tésében, érti és alkalmazza-e a tanuló szervezetté válás elvét 

és gyakorlatát. 

F3 

Az intézmény széles körben és nyilvánosan hozzáférhetővé 

teszi az értékelés és a felülvizsgálat eredményeit. 

 

Az intézmény az értékelések (önértékelés, országos kompe- 

tenciamérés, partneri mérések, pályakövetés, megvalósított 

fejlesztések) eredményeit bemutatja a partnereknek. Az intéz- 

mény maga dönti el, hogy mely partnerek számára és hogyan, 

milyen formában teszi nyilvánossá az értékelések, visszajel- 

zések eredményeit. A vonatkozó szakképzési jogszabályok 

értelmében azonban a külső értékelés eredményét az intéz- 

ménynek 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 

vezetője hogyan biztosítja, és személyesen milyen szerepet 

vállal abban, hogy széles körben és nyilvánosan hozzáférhe- 

tőek legyenek az értékelés és a felülvizsgálat eredményei. 
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5.sz. melléklet: Az intézményi önértékelés keretében a tanulók elégedettségét 

mérő kér dőív 

 
Tanulói kérdőív 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben 

igaz. Válassza ki a véleményét tükröző értéket (a legördülő menü segítségével) 0 és 4 között, 

ahol: 

teljesen igaz = 4 

általában igaz = 3 

többnyire nem igaz = 2 

egyáltalán nem igaz = 1 

nincs információm = 0. 

A „0” megjelölést 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 

keresz- tül) a tanév feladatairól és ezek megvalósulásáról. 

2. Olyan szakmák oktatását indítja az iskola, amelyekkel a végzést követően könnyen el 

lehet helyezkedni a térségben. 

3. Az iskola figyelembe veszi a tanulók véleményét, javaslatait (pl. működtet diákönkormány- 

zatot, ötletláda áll rendelkezésre, stb.). 

4. A tanulók igényeiknek megfelelően részt vehetnek fejlesztő órákon, védőnő, 

pszichológus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő vagy egyéb előadók által tartott 

foglalkozásokon. 

5. Az iskola eredményesen segíti a tanulmányaikban lemaradó tanulókat. 

6. Az iskola lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 

7. Az iskola lehetőséget biztosít a tanórán kívüli tevékenységekre (szakkör, szabadidős 

tevé- kenységek). 

8. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a vizsgákra (ágazati alapvizsgára, érettségi vizsgára, szak- 

mai vizsgára) történő felkészítésre. 

9. Az iskolában alkalmazzák a projektoktatást. 

10. Az iskolában változatos módszereket alkalmaznak, mint pl. csoportmunka, 

számítógéppel végzendő feladatok, szemléltetés, magyarázat stb. 

11. Az iskola az elsajátítandó szakmai tartalmak kialakítása során figyelembe veszi azoknak a 

vállalkozásoknak a véleményét, ahol a tanulók munkaszerződéssel tanulnak. 

12. Az iskola egyértelműen meghatározza a tanulók értékelésének a módszereit, az 

értékelés eljárásrendjét, amelyeket megismertetnek a tanulókkal. 

13. Az oktatók azonos elvek mentén kialakított értékelési módszereket, eljárásokat 

alkalmaz- nak. 
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14. Az iskola biztosítja a digitális oktatás feltételrendszerét a digitális tartalom, az oktatói 

tudás és az eszközpark területén. 
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15. A vállalkozások (kiemelten azok, ahol a tanulók munkaszerződéssel tanulnak) az iskolában 

vagy a vállalkozásnál bemutatják a legmodernebb eszközöket, technológiákat, digitális 

esz- közöket, szoftvereket. 

16. Az iskola nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a tanulók digitális felkészültsége megfelelő le- 

gyen. 

17. Az iskola a szakmai órákon nagy hangsúlyt fektet a környezeti fenntarthatóságra, és erre 

ösztönzi a tanulókat is, illetve nagy figyelmet fordít arra, hogy a tanulók tudása fejlődjön 

a fenntarthatóság terén. 

18. 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.). 

19. Az iskola hatékony pályaorientációs és pályaválasztási tevékenységet folytat. 
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6. sz. melléklet: Az intézményi önértékelés keretében a szülők elégedettségét 

mérő kér dőív 

 
Szülői kérdőív 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben 

igaz. Válassza ki a véleményét tükröző értéket (a legördülő menü segítségével) 0 és 4 között, 

ahol: 

teljesen igaz = 4 

általában igaz = 3 

többnyire nem igaz = 2 

egyáltalán nem igaz = 1 

nincs információm = 0. 

A „0” megjelölést az átlagba nem számítjuk bele! 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az iskola munkájáról valós képet kaphassunk. 

 
1. Az iskola, rendszeresen tájékoztat az osztályfőnökön, szülői munkaközösségen keresztül 

a tanév feladatairól, és ezek megvalósulásáról. 

2. Olyan képzéseket indít az iskola, amelyekkel a végzést követően könnyen el lehet helyez- 

kedni 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 környezet- és egészségtudatos nevelésére. 

9. A tanulók igényeiknek megfelelően részt vehetnek fejlesztő órákon, védőnő, 

pszichológus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő vagy egyéb előadók által tartott 

foglalkozásokon. 

10. Az iskolával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők szá- 

mára, hogy hozzájussanak az iskolával, duális képzőhellyel és a gyermekükkel kapcsolatos 

információkhoz. 

11. Az oktatók egyértelműen meghatározzák a tanulók értékelésének a módszereit, az 

értékelés eljárásrendjét, amelyet megismertetnek a tanulókkal. 

12.  Az oktatók azonos elvek mentén kialakított értékelési módszereket, eljárásokat 

alkalmaz- nak. 

13. A tanulók munkájának ellenőrzése rendszeres. 

14. A szülők rendszeresen visszajelzést kapnak gyermekük előrehaladásáról. 

15. 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 
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nyomtatása stb.). 

16. Az iskola hatékony pályaorientációs, pályaválasztási tevékenységet folytat. 
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7. sz. melléklet: Az intézményi önértékelés keretében az oktatók elégedettségét 

mérő kér dőív 

 

 
Oktatói kérdőív 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben 

igaz. Válassza ki a véleményét tükröző értéket (a legördülő menü segítségével) 0 és 4 között, 

ahol: 

teljesen igaz = 4 

általában igaz = 3 

többnyire nem igaz = 2 

egyáltalán nem igaz = 1 

nincs információm = 0. 

A „0” megjelölést az átlagba nem számítjuk bele! 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az intézmény munkájáról valós képet kaphassunk. 

 

 
1. Az intézmény megalapozottan és egyértelműen meghatározta a céljait, célkitűzéseit, és 

biz- tosítja 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 

fel- adatait, 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 

terve- zése 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 in- 

tézményi 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 

képessé- geit, és támogatja az oktatók képzettségének növelését, egyéni 

kompetenciafejlesztését. 

11. Az intézmény továbbképzési programot és éves beiskolázási tervet készít, amelyben 
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figye- lembe veszi az oktatók szakmai felkészültségének és szakmai munkájának 

értékeléséből adódó egyéni fejlesztési célokat. 

12. Az intézményben a továbbképzéseken szerzett tudás, tapasztalatok továbbadása 

megtörté- nik. 

13. Az intézményben alkalmazzák azokat a módszereket, munkaformákat, amelyek 

hozzájárul- nak 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 

szak- mai programban megjelennek a gazdaság helyi igényei. 

16. Az intézmény a duális képzőhelyek bevonásával egyértelműen meghatározza a tanulók 

ér- tékelésének a módszereit, az értékelés eljárásrendjét, és az elvárásokat megismertetik 

a ta- nulókkal. 

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 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 

fej- lesztésére. 

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-

peda- gógiai munka fejlesztése érdekében. 

27. Az intézmény működése során törekszik a fenntarthatóság elvének érvényesítésére. 

28. A fenntartható, környezettudatos gondolkodás a képzési tartalmakban, tanulói 

programok- ban 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, 

vir- tuális tanulási környezet alkalmazására. 
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8. sz. melléklet: Az intézményi önértékelés és az intézményvezetői önértékelés 

keretében a duális képzőhelyek elégedettségét mérő kérdőív 

 

 
Duális képzőhelyek kérdőíve 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben 

igaz. Válassza ki a véleményét tükröző értéket (a legördülő menü segítségével) 0 és 4 között, 

ahol: 

teljesen igaz = 4 

általában igaz = 3 

többnyire nem igaz = 2 

egyáltalán nem igaz = 1 

nincs információm = 0. 

A „0” megjelölést 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 

kere- teit, 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 biztosítja oktatói számára a korszerű szakmai 

tudás megszerzését. 

7. Az intézmény együttműködik a duális képzőhellyel a tanulói értékelési rendszer kialakítá- 

sában 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 

folya- matait, valamint azokban személyes feladatot vállal. 
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12. Az intézmény vezetője irányítja és szervezi a képzési igényeket megjelenítő partnerekkel 

folytatott konzultációt és információmegosztást, az együttműködés megtervezését és 

lebo- nyolítását, valamint ezekben a tevékenységekben személyes feladatot is vállal. 

13. Az intézményvezető irányítja és szervezi a szakmai programban és a duális 

képzőhelyekkel együtt kialakított képzési programban dokumentált közös oktatási 

tevékenységet. 

14. Az intézményvezető biztosítja a tanulók tanulási eredményeinek értékelésére vonatkozó 

ér- vényes, pontos és megbízható módszerek, eljárásrendek kialakítását és 

dokumentálását az oktatók és a duális képzőhelyek együttműködése mellett. 

15. Az intézmény vezetője személyesen részt vesz az önértékelés és a külső értékelés 

eredményei alapján a fejlesztési célok, célkitűzések meghatározásában, a cselekvési 

tervek elkészítésé- ben, és ebbe a munkába bevonja a partnereit. 
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9. sz. melléklet: Az intézményi önértékelés és az intézményvezetői önértékelés 

keretében a szakképző intézményben végzetteket foglalkoztató gazdálkodó 

szervezetek elégedettségét mérő kérdőív 

 

 
A szakképző intézményben végzetteket foglalkoztató gazdálkodó szervezetek kérdőíve 

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben 

igaz. Válassza ki a véleményét tükröző értéket (a legördülő menü segítségével) 0 és 4 között, 

ahol: 

teljesen igaz = 4 

általában igaz = 3 

többnyire nem igaz = 2 

egyáltalán nem igaz = 1 

nincs információm = 0. 

A „0” megjelölést 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, 

milyen ágazatban foglalkoztatja a végzett tanulókat? 

Kérjük, adja meg a megfelelő ágazato(ka)t! 

…………………………………………………….. 

 
1. Az intézmény képzési szerkezete megfelel a munkaerő-piaci igényeknek, és ez 

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 biztosítja duális partnerei részére a konzultációt, bevonja őket a 

szakképzés- sel kapcsolatos tervezési-végrehajtási feladataiba, kikéri a véleményüket. 

4. Az intézményben végzettek rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges szakmai kompe- 

tenciákkal. 

5. Az intézményben végzettek rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges általános munka- 

vállalói kompetenciákkal (pl. pontos munkakezdés, problémamegoldó képesség, 

együttmű- ködésre való készség, alkalmazkodó készség, kreativitás, innovációs képesség). 

6. Az intézményben végzettek rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges digitális 

kompeten- ciákkal. 

7. A duális képzőhelyeket bevonják a termelésben és a szolgáltatásban alkalmazott korszerű 

digitális eszközök, szoftverek megismertetésébe. 

8. Az intézményben elemzik, értékelik és felhasználják az önértékelés és a külső értékelés 

során megállapított erősségeket és fejlesztendő területeket, a partnereket bevonják a 

fejlesz tendő területek, a fejlesztési célok kijelölésébe, a cselekvési tervek elkészítésébe 
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és végre- hajtásába. 

9. Az intézmény vezetője irányítja és szervezi az intézmény stratégiai és éves tervezési folya- 

matait, valamint azokban személyes feladatot vállal. 

10. Az intézmény vezetője irányítja és szervezi a partnerekkel folytatott konzultációt és abban 

személyes feladatot vállal. 

11. Az intézmény vezetője a képzési szerkezet kialakításában figyelembe veszi a munkaerő-

piaci környezet igényeit. 

12. Az intézmény vezetője személyesen részt vesz az önértékelés és a külső értékelés 

eredményei alapján a fejlesztési célok, célkitűzések meghatározásában, a cselekvési 

tervek elkészítésé- ben. 

 



 

 

 

10. sz. melléklet 

Kapcsolódó folyamatok, indikátorok és partneri mérések hozzárendelése az 

intézményi önértékelési szempontokhoz 

 
 

Tervezés 

 

Önértékelési 

terület 

Önértékelési szempont Kapcsolódó 

folyamatok 

Kapcsolódó 

indikátorok 

Kapcsolódó 

partneri méré- 

sek 

TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi 

T1 

Az intézmény által kitűzött helyi célok tükrözik az európai, országos 

V1 

V2 

1 
2 

4 

5 

9 

10 

15 
24 

duális képzőhe- 

lyek 

a végzetteket 

foglalkoztató 

gazdálkodó szer- 

vezetek 

az intézménynek a és regionális szakképzés-politikai célokat.  

releváns partnerek-   

kel közösen kialakí-   

tott stratégiai jövő-   

képét, és egyértel-   

műen meghatáro- 
zott célokat, intéz- 

kedéseket és indiká- 

torokat tartalmaz. 

  

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. 

V2 

V4 

SZK1 

SZK4 

T1 

1 

3 

4 

5 

szülői 

tanulói 

oktatói 

duális képzőhe- 

    lyek 

 T3 

Az intézmény a helyi munkaerő-piaci és az egyéni képzési igények 

meghatározása érdekében konzultációt folytat a releváns partnerek- 

V1 

V5 

 

4 

5 

14 

duális képzőhe- 

lyek 



 

 

 kel. SZK1   



 

 

 
  SZK2  a végzetteket 

foglalkoztató 

gazdálkodó szer- 

vezetek 

 T4 V3 

V4 

V5  

T1 
T3 

1 
4 

5 

9 

10 

oktatói 

Az intézmény egyértelműen meghatározott és átlátható minőségirá- 
nyítási rendszerrel rendelkezik. Meghatározza a minőségirányítás 

szervezeti kereteit és a minőségirányítással kapcsolatos felelősségi 

duális képzőhe- 

lyek 

köröket.  

T5 

Az intézmény bevonja a munkatársakat az intézményi célok és ter- 

vek kialakításába. 

V1 
V2 

V3  

14 
22 

23 

oktatói 

duális képzőhe- 

lyek 
 SZK1   

T6 

Az intézmény meghatározza a partneri körét és együttműködéseket 

tervez a releváns partnerekkel. 

V1 

V2 

V5 

SZK1 

SZK2 

2 
4 

5 

14 

tanulói 

szülői 

oktatói 

duális képzőhe- 

lyek 

T7 

Az intézmény intézkedéseket határoz meg az adatvédelmi 

szabályoknak való megfelelés biztosítására. 

T2 

T3 

 
oktatói 



 

 

 

 

 

Megvalósítás 

 

Önértékelési 

terület 

Önértékelési szempont Kapcsolódó 

folyamatok 

Kapcsolódó 

indikátorok 

Kapcsolódó 

partneri méré- 

sek 

MEGVALÓSÍTÁS 

Az intézmény a rele- 

váns partnerekkel 

M1 

Az intézmény a célok elérése érdekében megtervezett tevékenysé- 

gek megvalósítását a szükséges erőforrások elosztásával biztosítja. 

V3 

T1  
 

3 
22 

24 

oktatói 

együttműködésben    

összeállított terve-    

ket a kitűzött célok 
elérése érdekében 

megvalósítja. 

   

M2 

Az intézmény az eltervezett intézkedések megvalósítása érdekében 

V5 

SZK1 

SZK2 

SZK3 

3 
4 

5 

10 

14 
24 

duális képzőhe- 

lyek 

 egyértelműen meghatározott módon támogatja a szoros szakmai  

 együttműködésen alapuló partnerségek kialakítását, kiemelten a du-  

 ális képzőhelyekkel történő együttműködést.  

 M3 

Az intézményben a képzési célok elérése érdekében megvalósul az 

oktatók együttműködése. 

SZK3 
 

6 

7 

8 
11 

oktatói 

duális képzőhe- 

lyek 

   12  

   18  

   19  

 M4 

Az intézményben az intézményi célokkal összhangban működik az 

oktatók továbbképzési rendszere. 

V3 

SZK3 
SZK4 

22 
23 

oktatói 

duális képzőhe- 

lyek 



 

 

 
 

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. 

V1 
SZK1 

SZK4  

10 
12 

17 

18 

19 

20 

21 

oktatói 

tanulói 

a végzetteket 

foglalkoztató 

gazdálkodó szer- 

vezetek 

M6 

Az intézmény érvényes, pontos és megbízható módszereket al- 

kalmaz a tanulók tanulási eredményeinek az értékelésére. 

SZK3 
SZK4 

T3 

6 
7 

11 

12 

tanulói 

oktatói 

szülői 

   duális képzőhe- 

   lyek 

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. 

SZK1 
SZK4 

T1  

8 
10 

11 

14 

24 

oktatói 

tanulói 

duális képzőhe- 

lyek 

a végzetteket 
   foglalkoztató 
   gazdálkodó szer- 

   vezetek 

 

 

 

 



 

 

 

Értékelés 

 

Önértékelési 

terület 

Önértékelési szempont Kapcsolódó 

folyamatok 

Kapcsolódó 

indikátorok 

Kapcsolódó 

partneri mé- 

rések 

ÉRTÉKELÉS 

Az intézményben az 

eredményeket és a 

folyamatokat rend- 

szeresen ellenőrzik, 

értékelik, és ezt mé- 

résekkel támasztják 

alá. 

É1 

Az intézmény minőségirányítási tevékenysége keretében rendszeres 

önértékelést végez. 

V4  
 

 oktatói 

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 ered- 

ményességét, a cselekvési terv végrehajtásának eredményességét, 

az oktatói értékelési rendszer működtetését és eredményességét. 

V4  1 
4 

5 

9 

10 

oktatói 

 É3 

Az intézmény önértékelése kiterjed az intézmény digitális felké- 

szültségének és környezeti fenntarthatóságának a felmérésére és 

értékelésére is. 

V1 

V4 

SZK1 

 

8 
10 

11 

14 

24 

oktatói 

tanulói 

 É4 

Az intézményben a stratégiai célok elérése érdekében korai jelző- 

rendszer működik. 

V1 

V2  

T2 

2 
4 

5 

15 

oktatói 



 

 

 

Felülvizsgálat 

 

Önértékelési 

terület 

Önértékelési szempont Kapcsolódó 

folyamatok 

Kapcsolódó 

indikátorok 

Kapcsolódó 

partneri mé- 

rések 

FELÜLVIZSGÁLAT 

(visszacsatolás, fej- 

lesztés) 

F1 

Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit 

megvitatja a releváns partnerekkel, felhasználja azokat a szak- 

mai-pedagógiai munka folyamatos fejlesztésére, megfelelő cse- 

lekvési tervet állít össze. 

V1 

V2 

V4 

V5 

1 
4 

5 
9 

oktatói 

duális képző- 

helyek 

Az intézmény haszno- 

sítja az értékelés és a 

 10 
15 

a végzett ta- 

nulókat fog- 
felülvizsgálat eredmé-   lalkoztató 

nyeit, megvalósítja a   gazdálkodó 

szükséges visszacsato-   szervezetek 

lásokat és fejlesztése- 
ket. 

   

F2 

A visszacsatolási és a felülvizsgálati eljárások támogatják az in- 

tézmény tanuló szervezetként való működését és a szakmai-pe- 

dagógiai fejlesztéseket, valamint javítják a tanulók, a képzésben 

résztvevő személyek esélyeit. 

V1 

V2 

SZK1 

1 
4 

5 

9 

10 
15 

oktatói 

 F3 

Az intézmény széles körben és nyilvánosan hozzáférhetővé te- 

szi az értékelés és a felülvizsgálat eredményeit. 

V4    



 

 

11. melléklet: Az oktatói értékelési rendszer szempontrendszere, illetve  

a Nagykanizsai Szakképzési Centrum és Zsigmondy Vilmos Technikum által 

elfogadott és használandó súlyszorzók  
 

 

 

 Értékelési terület Értékelési szempont Magyarázat Szempontok 
adatforrásai 

Érték 1-
6-ig 

Súlyszor
zó 

Súlyozott 
pontszám 

 
 
 

 

 

  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 

 
 

 
5 

 
 

 
30 

   Keresett, magas munkaerőpiaci értékű szakma 
képviselője (pl. nehezen 

munkaköri értékek    

  Stratégiai szakterület betöthető munkakör (mérnöktanár), minimális 
létszámú felsőfokú végzett     

   (matematika, természettudományos tantárgy), stb. )     

     tanulói eredmények 
(KRÉTA 

   

   
Pedagógiai eredményesség 

Szakmai területén mérhetően, bizonyíthatóan 

eredményes oktató. A tanulói teljesítményben 

mérhető a pedagógiai tevékenység hozzáadott 

értéke. 

adatok), központi 

mérések, 

vizsgaeredmények, 
versenyeredmények, 

   

    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,

 (óraterve

k), egyéni fejlesztési 

tervek, óralátogatás, 

munkaerőpiaci, 
duális partneri 
visszajelzés 

 
6 

 
11 

 
66 

   Figyelemmel kíséri és beépíti a tanulási-tanítási 
folymatba a szakmai 

tanmenetek,
 (óraterve
k), 

   

  A korszerű ismereteket 
beépíti a 

területének változó tartalmát, az új ismeretek, 
a duális partnerek 

egyéni  fejlesztési  
tervek,    

  tanulás-tanítás folyamatába. elvárásait, az általuk alkalmazott eszközöket, 
technológiát, modern 

óralátogatás, 
munkaerőpiaci,    

   módszertant alkalmaz. 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,

 (óraterve

k), egyéni fejlesztési 

tervek, tanmenetek 

   

 
 
5. 

 
A 
szakképzésreleváns 
korszerű 
módszertan 

Digitális eszközök, 

módszerek alkalmazása 

Tanulási-tanítási folymatban rendszeresen 
alkalmazza a digitális eszközöket, azokat tudatosan 
a pedagógiai folyamat céljainak megfelelően, 
rutinszerűen alkalmazza. 

óralátogatás,
 (óraterve
k), egyéni fejlesztési 
tervek, tanmenetek 

 
 

6 

 
 

12 

 
 

72 

 alkalmazása 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,

 (óraterve

k), 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,

 (óraterve

k), 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
 tanyag
ok, 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,

 tanmene

tek, (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,

 (óraterve

k), egyéni fejlesztési 

tervek, óralátogatás, 

tanulói vélemény 

 
6 

 
15 

 
90 

  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,

 (óraterve

k), 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,

 (óraterve

k), egyéni fejlesztési 

tervek, óralátogatás, 

tanulói, duális 
partneri vélemény 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagógiai 
értékelés 

A pedagógiai folyamathoz 

illeszkedve diagnosztikus, 

fejlesztő és összegző 

értékelést alkalmaz. A 

visszajelzései 

rendszeresek,

 egyértelm

űek, tárgyilagosak, 

fejlesztő hatásúak. 

 
 

Ismeri és pedagógiailag tudatosan alkalmazza az 
értékelési módszereket. 

 

óralátogatás, tanulói 

vélemény, tanulói 

eredmények (KRÉTA 

napló) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 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

 gyakorl

at 
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

 gyakorl

at 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
 mérésein
ek, 

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 

 
 
 
 
 
 
 

8. 

 
 
 
 
 

 
Együttműködés 

más oktatókkal, 

a szülőkkel és a 

gyakorlati 

oktatási 

partnerekkel 

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 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 

60 

Részt vesz 
tudásmegosztásban. 

Tudását megosztja és nyitott a szakmai 
együttműködésre, támogatja, segíti 
kollégáinak a munkáját. 

munkatervek és 
beszámolók 

 
Együttműködik a szülőkkel 

és a pedagógiai

 munkát

 segítő 

A szülőkkel való kapcsolat fenntartására törekszik, 

ehhez használja a digitális eszközöket is (KRÉTA, 

stb.). A tanulók érdekében együttműködik a segítő 

munkatársakkal és szervezetekkel (pszichológus, 

 

munkatervek és 

beszámolók, szülői 

vélemény 



 

 

szakemberekkel. iskolaorvos, védőnő, gyógypedagógus, szociális 

munkás, gyámügyi szakemberek stb.) 

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. 

 
 
 

Személyiségfejlesztő

, 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 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

90 

Támogatja a tanulók 

önálló gondolkodását, a 

tanulási-tanítási folyamat 

részévé teszi a tanulók 

ötleteit, önálló 

kezdeményezéseit, ezzel 

támogatva a munkavállalói 

és a vállalkozói

 kompetenc

iáik 
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

 fejlesztések

ben, 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 

 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 

 
60 

Külső-belső
 szakm
ai 
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 

Összesen 60 100 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.sz. melléklet :Az igazgatóhelyettesi szintű intézményi vezetők értékelési rendszer 

szempontrendszere, iulletve a Nagykanizsai Szakképzési Centrum és Zsigmondy Vilmos Technikum 

által elfogadott és használandó súlyszorzók 

 

 

  
Értékelési terület 

 
Értékelési szempont 

 
Magyarázat 

 
Szempontok 
adatforrásai 

 
Érték 1-
6-ig 

 
Súlyszorz
ó 

 
Súlyozott 
pontszám 

ak
ö

r 
ér

té
ke

lé
se

 

 
 
 
 

 
1. 

 
 
 
 
 

Képzettség -

szakképzettség 

Szakirányú végzettség 
A tanított szakmának, tantárgynak megfelelő szakirányú 
végzettség, vezetői munkakörhöz előírt végzettség 

 
 
 
 
 
 
 
oklevelek, bizonyítványok, 

tanúsítványok 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

1
8 

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
un

k 

 

 
2. 

 

 
Szakmai tapasztalat 

Pedagógusként eltöltötött idő, azon 
belül vezetői 
tapasztalat 

Szakmai gyakorlati (oktatói), azon belül vezetői 
tapasztalat 

 
 

 
szakmai önéletrajz (KIRA 
adatok) 

 
 
 

6 

 
 
 

4 

 
 
 

2
4 

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 

 

 
5 

 

 
3
0 Stratégiai szakterület, vezetői szerep Keresett, magas munkaerőpiaci értékű szakma 

képviselője. Szakmai 
végzettsége kapcsolódik az intézmény szakmai 
profiljához. 

  
 
 
 

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 

 
 
 
 
 

 
13 

 
 
 
 
 

 
7
8 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 
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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 

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 

 

 
A közismereti és szakmai képzés együttműködését 

biztosítja a megfelelő szervezeti keretek 

 

 
munkatervek, beszámolók, 

oktatói és duális partneri 



 

 

együttműködést a szakmai oktatók 

és a duális képzőhely között, a 

szakmai tartalom, a korszerű 

módszertan és az 
összehangolt értékelési 

rendszer területén. 

működtetésével, szakmai támogatást nyújt a duális 

parrtnerekkel való képzési együttműködéshez. 

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

et
ő

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 
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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 

 

 

 

 

 

 
7. 

 

 

 

 

 

 

 

Vezetői 

kommuniká

ció 

 

 

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 
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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 

 

 

 

 

 

Oktatói 

 

Átlátható ellenőrzési 

rendszert működtet, 

 

Differenciáló értékelési rendszert működtetnek az 

intézményben, az elvárások és az értékelések 

SZMSZ, munkatervek és 

beszámolók, értékelési 

dokumentumok, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. 
munka 

ellenőrzése, 

értékelése, 

fejlesztések 

támogatása 

azonosítja az erősségeket, a 

fejlesztendő területeket, 

támogatja a fejlesztéseket. 

átláthatóak és koherensek. Az oktatói értékelés 

kiemelt célja a fejlesztés, amelyhez vezetői 

támogatást ad. 

minőségirányítási 

dsokumentumok, oktatói 

vélemények, felettes 

vezetői 
és fenntartói interjú 

 

 

 

6 

 

 

 

12 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolatrend

szer 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 
10. 

 

 

 

 

 

 

 

Innováció, 

iskola 

menedzselés

e 

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 
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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 
  

       

 

 

 

13. melléklet: Tanulói kérdőív az oktató értékeléséhez 
 

Kérjük, gondold végig és értékeld, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben 

igaz. Válaszd ki a véleményedet tükröző értéket (a legördülő menü segítségével) 0 és 4 között, 

ahol: 

teljesen igaz = 4 

általában igaz = 3 

többnyire nem igaz = 2 



 

 

egyáltalán nem igaz = 1 

nincs információm = 0. A „0” megjelölést az átlagba nem számítjuk bele! 

Pontos válaszaid segítenek abban, hogy oktatód munkájára vonatkozóan a véleményedet 

megismerjük. Segítő közreműködésedet köszönjük. 

(Duális képzőhely: az a vállalkozás, ahol a szakmát tanulod szakképzési munkaszerződéssel.) 

 

Oktató neve: …………………………………………………………………………………… 

1. Év elején a tantárgya oktatásának megkezdésekor vagy egy-egy projekt előtt ismerteti az 

elvárásokat a szülőkkel, tanulókkal. 

2. A tanulók értékelése következetes, fejlesztő hatású. 

3. Tervezésében figyelembe veszi a tanulói igényeket és adottságokat, a tehetséges tanulóknak 

fejlődési lehetőséget biztosít, a lemaradó tanulókat igyekszik felzárkóztatni. 

4. Oktató-nevelő munkájában szerepet kap a tanulók motiválása, épít a tanulók tevékeny 

részvételére. 

5. Tervezésében épít a tanulók előzetes tudására, valamint a duális képzőhelyen szerzett 

ismeretekre, tapasztalatokra. 

6. A tanítási órákon használja a digitális oktatás módszereit és eszközeit (pl. szakmára jellemző 

szoftverek vagy számítógép, okostelefon). 

7. A tanítási órákon figyelembe veszi a tanulók szakmáját, a duális képzőhely szerepét. 

8. Feleltetésnél, dolgozatírásnál mindig ismerteti az elvárásokat, amelyek segítenek felkészülni a 

vizsgára. 

9. Teljesíthető követelményeket támaszt, és aszerint értékel. 

10. A házi feladatokat, a tanulói munkákat rendszeresen ellenőrzi és értékeli, a visszajelzései 

egyértelműek, tárgyilagosak, fejlesztő hatásúak. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




