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I.  Bevezetés  

 

I.1. A szakképző intézmény bemutatása 
Jogi státusz, alapadatok 

Az intézmény neve 
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Technikum és Kollégium 

Az intézmény rövidített neve 

BGéSZC Szily Kálmán Technikum és Kollégium 

Az intézmény székhelye: 1097 Budapest, Timót u. 3. 

Telefon: 280-6859, 505-4300 

E-mail: titkar@szily.hu 

Az intézmény telephelye: 1084 Budapest, Tolnai L. u.4-10. 

Telefon: 314-1654 

Az intézmény fenntartója 

Kulturális és Innovációs Minisztérium 

Az intézmény típusa 

o szakképző iskola 

o technikum 

o kollégium / diákotthon 

o felnőttképzés 

o tanfolyami képzés 

Az intézmény tevékenységi köre 

Az érvényes alapító okiratba foglalt tevékenységek és feladatok 

 

I.2. Minőségirányítási rendszer személyi és szervezeti hatálya 

A minőségirányítási rendszer személyi és szervezeti hatálya kiterjed az intézmény oktatóira, más 

dolgozóira, valamint a releváns partnerekre. 

 

I.3. Elfogadás, felülvizsgálat, módosítás 

Az intézmény minőségirányítási rendszerét az oktatói testület fogadja el egyszerű többséggel. 

A módosításra szükség szerint, a felülvizsgálatot követően a következő tanév kezdete előtt kerül 

sor. 

 

mailto:titkar@szily.hu
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I.4. Jogszabályi háttér 
- 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

- 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

- 1168/2019. (III. 28.). Korm. határozat a “Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés 

megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a 

negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedésekről 

- 2013. évi törvény a felnőttképzésről 

- 11/2020. (II.7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
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II. Minőségpolitika  

II.1. Az intézmény küldetése  

Az iskolánk a magyar és európai gazdasági és oktatási környezet nagy hagyományokkal 

rendelkező szakképző intézménye. Hivatásunknak tekintjük a tanulók oktatását és nevelését. 

Célunk, hogy a 21. század kihívásainak megfelelő, jól képzett fiatalokat bocsássunk ki, akik a 

folyamatosan átalakuló hazai és nemzetközi gazdasági és társadalmi környezetben képesek az 

egész életen át tartó tanulás követelményeinek való megfelelésére. 

Célunk, hogy tanulóink felismerjék a bennük rejlő képességeket, azt a megalapozott 

szakmaválasztás után tovább fejlesszék az általános és a szakmai képzés keretében. Legyenek 

büszkék szakmájukra, a munka szeretete legyen része egyéni boldogulásuknak.  

Célunk, hogy tanulóink ismerjék a nemzeti és európai értékeket, legyenek képesek elfogadni saját- 

és más európai népek kultúráját, szokásait.  

Célunk a korszerű, nemzetközi szintű szakképzés megvalósítása, a szakmai igényességre, 

nyitottságra való nevelés, a folyamatos továbbképzés belső igényének kialakítása, továbbá az Ipar 

4.0 stratégiának való megfelelés. A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzési szerkezetet 

működtetünk, a duális szakképzés megvalósításában együttműködünk a gazdálkodó 

szervezetekkel és más intézményekkel. 

A kollégiumi nevelésünknek figyelemmel kell lennie a társadalmi változásokra, a gazdasági, 

szociális, környezeti, kulturális tényezőkre, és mindezeket be kell építenie a napi pedagógiai 

gyakorlatába. Célunk a tankötelezettség teljesítésének és a szakma megszerzésének elősegítése az 

esélyegyenlőség biztosításával. 

Célunk, hogy az intézmény legyen része az európai tudást és kultúrát integráló nemzetközi 

hálózatnak, korszerű ismereteket, adjunk át másoknak és sajátítsunk el mások jó példáiból eseti és 

rendszeres nemzetközi projektek segítségével, akár a határokon túli magyar lakta területeken, akár 

Európa más régióiban.  

További célunk, hogy iskolánk az ismeretek átadásának és az emberi kapcsolatok sokféleségének 

olyan színtere legyen, melyet a tanítványok és  közösen az oktatók alakítanak és formálnak a 

számukra legtöbbet adóvá. Végzett diákjaink meglévő értékeiknek biztos tudatában képesek 

legyenek saját sorsuk legkedvezőbb alakítására.  
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El kívánjuk érni, hogy tanulóink ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük értékeit, a 

társadalmi szokásokat, viselkedési normákat; legyen igényük az egészségmegőrző életvitelre.  

Az intézmény minőségirányítási rendszerének működtetésével biztosítjuk, hogy a jövőben az 

iskola minden területén lehetőség nyíljon a folyamatos fejlesztésre és belső szükségletté váljon a 

minőségi munkavégzés. 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei1 
 

A hagyományok és korunk modern elvárásai fogalmazódnak meg az oktatói ület állásfoglalásában: 

● Személyiségközpontú fejlesztés: A tanulók megismerésén alapuló pedagógiai fejlesztés, 

amely igazodik a tanulók egyéni fejlődési üteméhez. Fontos alapelv a gyengébbek 

felzárkóztatása és a tehetségesek képességeinek kibontakoztatása. Az ismeretközlés 

mellett fontosnak tartjuk a kompetenciák fejlesztését. A teljes személyiség fejlesztése 

magába foglalja az ismeretek elmélyítését, az érzelmi nevelést, a testi fejlesztést, a 

művészeti nevelést és a társas kapcsolatokra épülő személyiségfejlesztést. 

● Tanulóközpontúság: Az iskola fontos feladatának tekinti a személyiségfejlesztést, 

tiszteletben tartja a diákok jogait, segíti a diákokat kötelességeik végrehajtásában,igyekszik 

bevonni őket az iskola életébe, számít véleményükre, ötleteikre, aktivitásukra, és mind az 

elméleti, mind a gyakorlati munkában magas szintű teljesítményt vár el a diákjaitól. 

● Egyéni tanulási utak biztosítása: A tanulók megismerésén és egyéni fejlesztésén alapuló 

pedagógia célja, hogy minden tanuló találja meg a helyét az iskola oktatási rendszerében. 

Rugalmas oktatás-szervezési eljárásokkal támogatjuk a tanulók egyéni fejlődési ütemének 

érvényesülését. 

● Értékközvetítés: A nevelő-oktató munka segítsen eligazodni a tanulók számára; tudjanak 

értékítéleteket megfogalmazni, megtalálni az értékest, a követendő példát a sok őket érő 

hatás útvesztőjében. 

● Korszerű tevékenységközpontú módszertan és tanulásszervezés alkalmazása: A 

módszertan és a tanulásszervezés eszköz, amely a tanulói csoport képességeihez és 

igényeihez igazodva támogatja a tanulási-tanítási folyamatot. Az IKT és a 

tevékenységközpontú módszertan alkalmazása az oktatásban a mai korszerű oktatás 

alapkövetelménye. 

 
1 Ld. Szakmai Program 
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● Nyitottság: Az iskola kapcsolatrendszerén keresztül figyeli a társadalmi környezetét. 

Kapcsolatot tart a gazdaság szereplőivel, a munkaerőpiac elvárásai szerint alakítja a képzés 

szerkezetét. Az oktatás tartalmi elemeit a tantervi kereteken belül a gazdasági környezet 

elvárásai szerint alakítja ki. 

● Tolerancia: Az oktatás nevelés területén fontosnak tartjuk az idegen kultúrák, a 

kisebbségek kulturális hagyományainak megismertetését, hiszen az Európai Unió 

tagjaként szükséges a sikeres jövőért. 
● Motiváció és pozitív korlátozó pedagógiai attitűd: Az iskola pedagógusai a tanítási 

nevelési folyamatok során pozitív motivációt és meleg, korlátozó módszereket 

alkalmaznak. 

● Együttműködés a családdal az oktató-nevelő munkában: A nevelés sikerének 

érdekében maximálisan együttműködünk a szülőkkel, a kölcsönös bizalom és támogatás 

elvei alapján. 

● Esélyegyenlőség biztosítása: Pedagógiai szeretettel és nyitottsággal közelítünk minden 

tanulóhoz, hisszük, hogy a munkánkkal értéket teremtünk, és minden tanulóval szemben 

feladatunk az értékek ápolása és fejlesztése. A sajátos nevelési igényű tanulók számára 

biztosítjuk a személyre szóló fejlesztést, a támogató, segítő pedagógiai környezetet. 

● Nemzetköziesítési stratégia: Iskolánk tanulói számára lehetősége teremtünk nemzetközi 

programokban való részvételre. A programok segítik idegen nyelvi kompetenciáik 

fejlődésér, a nyitottságuk kialakulását, a szakmájukat jobban értő és sikeresebben művelő 

tanulókat bocsátunk ki. 

 

Pedagógiai munkánkat meghatározó értékeink2 
● a tanulás, a tudás, 

● a gyakorlatban alkalmazott tudás, kompetencia, 

● az egészséges életmód, 

● a sport, a mozgás a személyiség életében, 

● humanista, demokratikus gondolkodás, közösségi magatartás, 

● munkafegyelem, megbízhatóság, felelősségérzet, 

● kreativitás, az alkotó önkifejezés,  

● egészséges nemzettudat, hazaszeretet, lokálpatriotizmus, 

 
2 Ld. Szakmai Program 
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● az újra való nyitottság, 

● pozitív, motiváló hozzáállás, 

● az együttműködés, 

● tolerancia. 

 

II.2. Az intézmény jövőképe  
A modern iskolának a 21. század kihívásaira kell felkészítenie a diákjait. Fontosnak tartjuk az 

alábbi területeken az iskolánk hatékonyabb működését: 

● A tanulóink régió munkaerő-piaci igényeit kielégítő széles szakmai alapozású, gyakorlat-

centrikus, a vállalkozói szemlélet alapjain nyugvó oktatás keretében szerezzék meg a 

társadalom által elvárt, differenciált szakmai végzettségeket, s készüljenek fel a munkaerő-

piaci mobilitásra.  

● A duális szakképzés megvalósítása érdekében szoros együttműködést alakítunk ki minden 

érintett gazdasági szereplővel, szakképzési irányító szervezettel, és egyéb nemzeti vagy 

nemzetközi szervezettel, céggel. 

● A felnőttképzés iskolánk fontos szegmensévé válik az új Szakmajegyzék szerinti és tanfolyami 

képzések indítását is beleértve. 

● Elérjük, hogy az oktatás folyamatában a diákok szerezzenek a munkába állást segítő, 

problémakezelő ismereteket, szóbeli, írásbeli, informatikai kommunikációs készségük 

fejlődjön, segítve a további ismeretszerzést, a társadalmi kapcsolatok alakítását. Képesek 

legyenek az önálló eligazodásra, rendelkezzenek jogi, pénzügyi, munkaügyi ismeretekkel.  

● A tanulási nehézségekkel küzdő diákok olvasásértését magasabb szintre emeljük. 

● A hátrányos helyzetű diákok számára a felzárkózás lehetőségét nyújtjuk, pozitív motivációval 

késztetve őket a sikeres teljesítményekre 

● Fontosnak tartjuk a diákok humán nevelését, és ezen keresztül is a nemzeti tudat formálását. 

● Az Európai Unió tagjaként segítjük a tanulók idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztését. 

● Az idegen nyelvi és szakmai kompetenciák fejlesztése érdekében kiemelten fontos a meglévő 

nemzetközi kapcsolatok ápolása és újak keresése. 

● A modern társadalomban az informatikai eszközök biztonságos és készségszintű kezelésének 

elsajátíttatása elengedhetetlen. 
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● A természettudományos megközelítés a tudásalapú társadalom megteremtése érdekében. A 

sikeres problémamegoldás érdekében a természettudományos képzés, és a gyakorlati 

megközelítés szükséges alkalmazása. 

● A fenntartható fejlődés érdekében fontosnak tartjuk a környezettudatos életre nevelést. 

● A sport az egészséges életre való nevelés, a közösségépítés egyik legjobb eszköze. 

● A tanulók ismerjék meg a kisebbségek és más népek kultúráját és tegyék magukévá a toleráns 

viselkedés szabályrendszerét.  

● A diákönkormányzati munka erősítése, a felnőtt életre nevelés, a személyiségfejlesztés, a 

demokratikus társadalom értékeinek jobb megértése, az önálló cselekvés megtanulása, a 

tolerancia elsajátítása és sok egyéb képesség megszerzésének érdekében.  

● Erősítjük az iskola szerepét a szülői ház nevelési hiányosságainak kiküszöbölésében. Erre csak 

jól képzett, magukat rendszeresen továbbképző oktatókból álló oktatótestület képes.  

● Az intézmény alkalmazza az új pedagógiai elméleteket és módszereket a sikeresebb oktatás-

nevelés érdekében 

● Az idegen nyelvi és szakmai kompetenciák fejlesztése érdekében kiemelten fontos a meglévő 

nemzetközi kapcsolatok ápolása és újak keresése. 

● Fontos, hogy a tanulók az oktatás során a közismereti tárgyakon és az általános tudnivalókon 

kívül megszeressék a tanult szakmát a diákokkal, így is biztosítva a választott szakma magas 

szintű elsajátítását. 

● Az iskola dolgozói és tanulói idejük jelentős részét az iskolában töltik. Az itt zajló 

tevékenységek során a tanárok pozitív meleg, korlátozó módszerekkel és viselkedéssel 

alakítják ki a pozitív kötődést a tanulókban, amelyet a visszajáró „öregdiákok” igazolnak. 

● Az oktatói testület tagjai azonosulnak a közösen elfogadott pedagógiai programmal, annak 

céljait magukévá téve dolgoznak az intézmény sikeréért 

● Intézményünk keretében kollégium is működik. Célunk egy esztétikus, higiénikus és korszerű 

kollégiumi környezet megteremtése, amely biztosítja az itt lakó tanulóknak a nyugodt életet és 

a felkészülés lehetőségét. 

● Az iskolai partnerkapcsolatok erősítésével, a technikai háttér jobb kihasználásával, a szülők 

intenzívebb bevonásával eredményesebbé kívánjuk tenni oktató-nevelő munkánkat. Célunk a 

különböző cégekkel meglévő iskolai kapcsolatok fejlesztésével, az iskolai nevelés-oktatás 

minőségének javításával és a pályázatokon történő eredményesebb részvétellel az iskola 

hatékonyságának növelése. 
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II.3. Intézményi célrendszer  
 

II.3.1 Helyzetelemzés - SWOT elemzés 

Erősségek 
● a szakképzés területén szerzett több mint 

fél évszázados tapasztalat 

● jól felkészült, szakmai megújulásra kész 

oktatók 

● versenyeredmények 

● versenyek szervezésében szerzett több 

éves tapasztalat 

● széles képzési kínálat, több lábon állás 

az tanulói jogviszony és a felnőttképzési 

jogviszony keretében 

● kollégiumi ellátás a székhelyen 

valamennyi jelentkező részére 

● széles, változatos kapcsolatrendszer a 

társadalomban, a gazdaságban, iparban 

és a partner hivatalokban 

● szakmailag önálló tagintézmény-vezetés 

● innovatív szellem az iskola vezetésében 

és az oktatói karban 

● enyhén növekvő tanulólétszám 

● fiatal oktatók létszámának emelkedése 

● rugalmas, egész héten nyitva tartó 

kollégium biztosítása 

Gyengeségek 
● lassan elöregedő épületek és 

infrastruktúra 

● az oktatói testület átlagos életkora 

magas 

● szülői közösségek beintegrálása az 

iskola napi életébe 

● pénzügyileg és munkaügyileg nem 

önálló vezetés 

● az oktatói túlterheltség érzése 

● a diákönkormányzat lehetőségeinek 

nem elégséges kiaknázása 

● a nyomdaipari/kreatív beiskolázás 

kudarcai 

● az oktatók és egyéb dolgozók 

nyelvtudásának hiányosságai 

● a bejövő tanulók általános 

kompetenciáinak relatív alacsony 

szintje 

● a beruházások elmaradása, az 

eszközpark elöregedése 

● információáramlási nehézségek  

● tanulói differenciálás nehézségei 
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Lehetőségek 
● digitális oktatás, online platformok 

lehetőségeinek széles körű kihasználása 

● szakképzési pedagógus életpálya-modell 

bevezetésének lehetősége 

● szorosabb kapcsolat kialakítása a 

gazdaság szereplőivel a duális 

szakképzés bevezetésével 

● az átalakuló magyar szakképzési 

rendszer elvárásaihoz való igazodás 

● a Centrum erőforrásaira való 

támaszkodás (anyagi és emberi 

erőforrások) 

● a Centrum által rendelkezésre bocsátott 

fejlesztési eszközök minél célszerűbb 

felhasználása 

● a Centrum által biztosított felújítási 

eszközök jó felhasználása 

● nemzetközi együttműködések és 

mobilitási projektek fokozása 

● a beiskolázás hatékonyságának növelése 

● a Centrummal együttműködő 

beiskolázási rendezvények szervezése 

● egyeztetett osztályindítási döntések a 

Centrum többi iskolájával 

Veszélyek 
● megváltozott jogszabályi háttér 

● öregedő pedagógus közösség 

● a szakmai oktatók bevonásának 

csökkenő lehetősége, a szakmai 

oktatók hiánya 

● a felnőtt esti tanulói létszám 

stagnálása 

● lemorzsolódás nagy mértéke a felnőtt 

esti oktatásban  

● a gyakorlati képzőhelyeknek a 

jogszabályok általi kiszervezése 

● az oktatók túlterhelése 

● a Centrum és más hasonló profilú 

iskolák osztályindítási szándékai 

egyeztetésének elmaradása 

● a gimnáziumok elszívó ereje 

● az anyagi megbecsülés hiányából 

adódó oktatói lemorzsolódás 

● a kollégium vegyes tanulói 

összetételéből adódóan a folyamatos 

alkalmazkodás nehézségei 

● a Centrum vezetőségével való jó 

együttműködés 

● a digitális kultúra nem megfelelő 

használata 
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II.3.2 Az intézmény működési környezetének kihívásai 

Klienscsoportok 

 
Tanulók 
Intézményünk tanulóközössége életkort tekintve széles skálán mozog, 14 éves kortól kezdve 

járnak hozzánk tanulók. Az eltérő életkor, társadalmi, szociális és családi háttér eltérő kihívásokat 

jelent. 

Technikumi osztályaink a szakmai képzés mellett az érettségire készítenek fel. Náluk is 

tapasztalható motivációhiány, ők is küzdenek az alapvető készségek hiányával, sokuk családi, 

szociális háttere nem megfelelő, de kisebb mértékben, mint a szakközépiskolai osztályok.  

A szakképző iskolai osztályok az elmúlt évekhez képest javuló tendenciát mutatnak. Nagyobb a 

motiváció, megbízhatóbb, jobb a tanulók családi, szociális háttere. 

A lemorzsolódás mértéke kb. 9%. Több tanuló számára kiderül, hogy mégsem érdekli őket az adott 

szakma, nem ezt várták, vagy az alapvető készségek hiánya annyira nagy, hogy nem érzik 

teljesíthetőnek a 9. évfolyamot. A magasabb évfolyamokon már kisebb a lemorzsolódás.  

A felnőttképzési jogviszonyban résztvevők már tudatos döntés eredményeként választják 

intézményünket, náluk az iskolai, családi és a munkahelyi elfoglaltság összeegyeztetése jelenti a 

legnagyobb problémát.  

A tanulók idegen nyelvi kompetenciája széles skálán mozog. A technikumi képzésbe belépő 9. 

évfolyamos tanulók az angol nyelvet tanulják iskolánkban. A több éves általános iskolai 

nyelvtanulás ellenére egy részüknél a legalapvetőbb nyelvi ismeretek hiánya tapasztalható. Az 

idegen nyelvi órák csoportban, valamint a tanulók nyelvi szintjének megfelelő bontásban való 

tartása biztosítja a felzárkózás, illetve a gyorsabb előrehaladás lehetőségét. A csoportok közötti 

átjárás lehetősége biztosított. 

Az érettségi utáni szakképzésbe bekapcsolódók már rendelkeznek idegen nyelvből érettségivel, de 

nyelvtudásuk így is nagy szórást mutat. Számukra a munkavállalói idegen nyelv biztosítja további 

nyelvi képzés lehetőségét. Bizonyos ágazatok esetében (pl. informatika) további szakmai idegen 

nyelvi órák állnak rendelkezésre.  

A szakképző iskolai osztályokban az alacsony idegen nyelvi óraszám nem elég a hatékony nyelvi 

képzésre. 
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A tapasztalatok alapján az európai uniós projektek vonzóak a tanulók számára. Az esetleges 

kezdeti félelmek és bizonytalanságok ellenére az idegen nyelvi környezetben eltöltött idő pozitív 

hatást mutat. Erősödik a tanulók önbizalma, fejlődik idegen nyelvi tudásuk.  

 

 
Munkaerőpiac 

A gazdaság és a munkaerőpiac folyamatosan változik. Intézményünk, mint a magyar 

szakképzési rendszer része ezekre a változó kihívásokra reagál, és keresi a megoldásokat. Tekintve 

a mai magyar munkaerő-piaci helyzetet, fontos, hogy olyan szakmát tanuljanak a tanulók, amellyel 

a későbbiekben, tanulmányaik eredményes befejezését követően sikeresek lehetnek akár 

Magyarországon, akár külföldön az Európai Unió országaiban vagy más országokban. Ehhez a 

célkitűzéshez nagyon jó eszközként szolgálnak a nemzetközi szakmai projektek. Az európai uniós 

pályázatokban részt vett tanulók betekintést nyerhetnek más országok szakképzési rendszerébe, 

illetve a munkavégzési, munkahelyi szokásokba, elvárásokba. Ez hozzájárulhat a szakmájukról és 

magukról alkotott reális kép kialakításához, és az itthoni vagy esetleges külföldi munkavállalási 

célok megfogalmazásához.  

Ehhez szervesen illeszkednek a Határtalanul pályázati lehetőségek, igaz az más régióban és 

szűkebb keretek között ad kitekintési lehetőséget. 

Nagyon fontos szakmai projekt számunkra, hogy intézményünk 2017 óta részt vesz a WorldSkills-

EuroSkills világversenyeken induló magyar épületgépész tanulók szakmai felkészítésében.  

Az épületgépész, gépész és informatika, távközlés ágazatokba tartozó szakmák hazai és 

nemzetközi szinten is keresettek, szükség van jól képzett szakemberekre. A nyomdaipar bekerült 

a kreatív ágazatba, az ágazatba tartozó más szakmákat is beemeljük a képzési kínálatunkba. 

Vonzó, hogy 2020 szeptemberétől a belépő technikumi és szakképző iskolai tanulók ösztöndíjat 

kapnak. A technikumi tanulók a 10. év végén, a szakképző iskolai tanulók a 9. év végén, az 1/13. 

évfolyamos tanulók a félév végén ágazati alapvizsgát tesznek. A sikeres ágazati alapvizsgát 

követően a lehető legnagyobb mértékben duális képzés keretei között folytatják tanulmányaikat. 

Mindez a munkaerőpiac szereplőivel való még szorosabb együttműködést kívánja meg a 

részünkről 

Az intézményünkben végzett tanulóink jelentős része helyezkedik el választott szakmájában.  

Mindezek figyelembevételével, a szakképzési rendszer átalakulásának megfelelve igyekszünk 

folyamatosan bővíteni a szakmai gyakorlatban résztvevő cégek körét. 
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Társadalmi környezet  
Intézményünk fő beiskolázási területe Budapest és Pest megye, így ezek gazdasági igénye és 

helyzete van leginkább hatással ránk. A tanulók családi, szociális hátterét mindez érzékenyen 

érinti.  

A magyar társadalomban a kisiskoláskorú népesség száma növekedést mutat, ez egyelőre kis 

mértékben jelentkezik intézményünk létszámában. Az egész életen át tartó tanulás kormányzati 

szintű támogatása pozitívan hatott a felnőtt korú társadalomra, képzésük újabb kihívást jelent 

intézményünknek, aminek a lehető legmagasabb színvonalon igyekszünk megfelelni. 

 
Munkatársak 

Az intézmény oktatóinak száma 100 fő felett van, ami minden tanévben változik. A közismereti 

és szakmai oktatók mellett vannak kollégiumi nevelőtanárok és óraadó tanárok is. A pedagógusok 

a jogszabályi és fenntartói követelményeknek megfelelően 4 munkaközösséget alkotnak. 

 

Oktatói testületünk lassan öregszik, bár a szakképzési rendszer átalakulása miatt a jobb anyagi 

lehetőségek miatt több fiatal, frissen végzett szakember választja a tanítást. Kihívás, hogy olyan 

fiatal szakembereket találjunk, akik élethivatásuknak tekintik a tanári pályát és hogy meg is tudjuk 

őket tartani. Az oktatói fluktuáció állandó kihívást jelent, különösen a szakmai oktatók terén. 

Tanulóink egy részének hátrányos családi, szociális háttere, valamint az alapvető készségek 

hiánya, vagy alacsony volta miatt kiemelt figyelmet kell fordítanunk a nevelést-oktatást segítő 

tevékenységekre. Fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, iskolapszichológus és szociális munkás 

áll a rendelkezésünkre, de szabadidő-szervező, ifjúságvédelmi felelős kolléga nem. Ez utóbbi 

terület feladatait kerületi szervezetekkel való együttműködés keretében igyekszünk megoldani. 

Az egészséges és környezettudatos életre nevelés, drogprevenció is állandóan változó kihívást 

jelentenek az oktatói testület számára. 

Az intézmény vezetősége elkötelezett a nemzetközi tevékenységek iránt. Ebben kiemelkedő 

szerepe van a közismereti és szakmai munkaközösség tagjainak, akik közül egyre többen vesznek 

részt aktívan. Fontos megemlíteni, hogy az esetleges egészségügyi problémák (pl. allergia) nem 

jelentenek akadályt a nemzetközi kapcsolatokban való részvételben, a fogadó partnerek megoldják 

a felmerülő problémákat.  
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Gazdasági környezet, anyagi erőforrások 
Térségünkben a munkanélküliség a korábbi évekhez képest javuló tendenciát mutat, azonban 

bizonyos szektorokban továbbra is magas a munkanélküliség, nem áll rendelkezésre megfelelő 

számban szakképzett fiatal munkaerő. 

A 2020 tavaszán megjelenő COVID-19 járvány árnyalja a munkanélküliség helyzetét, időszakosan 

változó számokat és területeket mutat. 

Megbízható szakmai ismeretekkel rendelkező, önálló munkavégzésre alkalmas fiatalok képzése, 

nevelése a cél. Az egész életen át tartó tanulás az idősebb korosztály bekapcsolódását jelenti a 

szakképzési rendszerbe. 

Az anyagi erőforrások csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésünkre, ezért a nemzetközi 

pályázatokban, szakmai ösztöndíjprogramokban való részvétel kiemelt jelentőségű. 

Az intézmény infrastrukturális fejlesztése a folyamatos szakmai megújulás és fejlődés érdekében 

kiemelt feladat, ez azonban elsősorban a fenntartó lehetőségein múlik. 

 

Iskolavezetés 
Az iskolavezetés feladata az intézmény pedagógiai, szakmai, módszertani fejlesztése, amely 

alkalmas a hátránykompenzáló hatások csökkentésére, valamint a gazdaság és munkaerőpiac 

állandóan változó igényeinek a kielégítésére. 

Az oktatók pedagógiai- szakmai ellenőrzése, értékelése, az önértékelés szervezése a minőségi 

nevelés-oktatás eszköze. Kiemelendő, hogy a szakképzés rendszerében nem kötelező a 

pedagógusminősítés. 

A tanulók különleges igényeihez való alkalmazkodás, az alapvető készségek hiánya, alacsony 

volta, a motivációhiány folyamatos módszertani megújulást igényel az oktatói testület tagjaitól. 

Az iskolavezetés feladata, hogy az oktatói testületet felkészítse a kihívásoknak megfelelő 

pedagógusi magatartásra, hozzáállásra.
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II.3.3. Stratégiai és fejlesztési célok 

Stratégiai célok 
 

Stratégiai cél Fejlesztési cél Minőségcélok Várt eredmények 
Indikátorok 

megnevezése és 

értékek 

Befejezés 

tervezett éve 

Európai Unió 

állampolgárává válás 

elősegítése, „európai 

tudat” erősítése 

kommunikációképes 

idegen nyelvi tudás 

nemzetközi 

kapcsolatok bővítése 

az idegen nyelvi 

képzés további 

erősítése 

használható nyelvtudás 

külföldön való 

munkavállaláshoz 

idegen nyelvből 

az év végi 

tanulmányi átlag 

növelése 10%-al 

2024 

munkaerő-piaci igényeket 

kielégítő széles szakmai 

alapozású, gyakorlat-

centrikus, vállalkozói 

szemléletű oktatás 

 

gyakorlat-orientált 

módszertan 

alkalmazása a 

szakképzésben 

a duális képzés 

keretén belül minél 

több tanuló 

megismertetése a 

partnereken 

keresztül a modern 

technikával 

az intézményünkben 

végzett tanulók, 

munkaerő-piaci esélyeinek 

javítása 

az utánkövetés 

eredményeinek 

folyamatos 

javítása az előző 

év 

eredményeihez 

viszonyítva 

2024 

duális szakképzés 

megvalósítása keretében 

partneri kapcsolat 

működtetése a 

gazdaság szereplőivel 

duális partnerek 

megismertetése a 

tanulókkal 

a munkaerőpiac 

igényeinek folyamatos 

minden tanuló, 

lakóhelyének 

közelében 

2024 
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szoros együttműködés a 

gazdaság szereplőivel 

 

figyelése, felülvizsgálata, 

beépítése az oktatásba 

legalább egy 

duális partnert 

megismerjen 

új pedagógiai elméletek, 

módszerek alkalmazása a 

sikeresebb nevelés-oktatás 

érdekében 

 

újszerű 

tanulásszervezési 

eljárások 

bevezetésével a 

tanulók 

motiváltságának 

növelése 

intézményen belül, 

belső szakmai 

képzéseken 

keretében, új 

pedagógiai 

módszerek 

megismertetése az 

oktatókkal 

változatos és színes 

pedagógiai módszerek 

használata az oktatásban 

éves szinten, egy 

képzés 

szervezése 

2024 

esélyegyenlőség elvének 

biztosítása 
hátránykompenzálás 

az iskolai élet minden 

területén, 

differenciálással 

történő fejlesztés 

 

újszerű 

tanulásszervezési 

eljárások 

bevezetésével a 

motiváció erősítése 

és az iskolai 

fejlesztések erősítése 

a hátrányos helyzetű 

tanulók 

lemorzsolódásának 

csökkenése 

a lemorzsolódás 

csökkenése, 

illetve stagnálása 

az előző évi 

eredményekhez 

viszonyítva 

2024 

informatikai eszközök 

biztonságos használata 
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II.4. A minőségirányítási rendszer működtetésének szervezeti keretei, intézményi 

feltételei  
 

A minőségirányítási rendszer elemei, működése, kapcsolati rendszere 

 
A minőségirányítási csoport működtetésének feltételei 

Személyi feltételek 

- a BGéSZC Szily Kálmán Technikum és Kollégium Minőségirányítási Csoportját (a 

továbbiakban MICS) 5 fő alkotja 

- a MICS tagjait az intézmény igazgatója nevezi ki határozott időre 

Finanszírozási feltételek 

- a MICS tagjai a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum által meghatározott 

finanszírozás keretében  végzik tevékenységüket 

Infrastrukturális feltételek 

- a MICS számára az iskola Timót utcai székhelyén önálló helyiség kerül biztosításra 

- a MICS által használt helyiség kulcsát csak a MICS tagjai vehetik fel kulcsfelvételi 

jegyzék alapján, így biztosított a felelős őrzés  

- a MICS tagjai a helyiségben tartják az éves ütemterv szerint, illetve szükség szerint a  

megbeszéléseiket 

- a MICS működése során keletkezett iratokat a felelős őrzés szabályai szerint a kijelölt 

helyiségben tárolják 
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- a MICS működéséhez szükséges módon az iskolai szerveren önálló tárhely áll 

rendelkezésre, amihez csak a MICS tagjai férnek hozzá 

- a keletkezett dokumentumok itt kerülnek tárolásra, amelyekről minden nap biztonsági 

mentés történik 

- az adatok tárolása és felhasználása a mindenkori hatályos uniós és hazai jogszabályok 

alapján történik 

-  

A munkatársak  minőségirányítási feladatai 

A MICS-vezető minőségirányítási feladatai: 

- irányítja a és szervezi a MICS munkáját 

- képviseli a MICS-et az igazgató, a vezetőség és az oktatói testület előtt 

- vezeti a MICS adminisztrációját 

- a MICS tagjaival együttműködve összeállítja és jóváhagyja a MICS éves ütemtervét 

- javaslatot tesz az igazgatónak a fejlesztendő területekről 

- javaslatot tesz az igazgatónak az oktatói értékeléshez kapcsolódó cselekvési tervre 

 

 

A MICS-tagok minőségirányítási feladatai: 

- óralátogatásokat végeznek a MICS éves ütemterve szerint (összehangolva a vezetői 

óralátogatásokkal) 

- részt vesznek a MICS éves ütemtervének összeállításában 

- dokumentumelemzéseket végeznek a MIR rendszer keretein belül, azokból 

következtetéseket vonnak le és javaslatokat dolgoznak ki a fejlesztendő területekről 

- az oktatói értékelésekhez kapcsolódóan összeállítják a cselekvési tervet 

- lebonyolítják a partneri elégedettségmérést a MIR rendszer keretein belül, azokból 

következtetéseket vonnak le és javaslatokat dolgoznak ki a fejlesztendő területekről 

- végzi az intézményi önértékeléshez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási feladatokat 

Munkatársak minőségirányítási feladatai: 

- részvétel az önértékelésben, adatok gyűjtése és szolgáltatása 

- partneri mérésekben való közreműködés 

- részvétel a területenkénti értékelési feladatokban, a célok meghatározásában 

- részvétel a  Fejlesztő csoport (a továbbiakban FCS) tevékenységében 
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- a munkatársak minőségirányítási feladatait az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzata szabályozza 

Fejlesztő csoport feladata: 

- az önértékelés során meghatározott erősségek és fejlesztendő területek alapján 

fejlesztési célokat tűz ki és elindítja az intézményi fejlesztéseket  

- szükség esetén elemzi a fejlesztendő területeket, okkeresést, kiegészítő vizsgálatokat 

végez, kijelöli a fejlesztési célt (mérhető indikátorokkal), cselekvési tervet készít 

- tagjait az Igazgató bízza meg a fejlesztendő terület ismeretében a releváns 

kompetenciákkal rendelkező vezetők, oktatók közül, szükség szerint külső szakértők 

bevonásával 

 

II.5. Az oktatók értékelési rendszere 

Az oktatók értékelésére először 2023-ban, majd ezt követően háromévente kerül sor. 

Az oktatók értékelését a MICS közreműködésével – a minőségpolitikában meghatározottak 

szerint – az igazgató végzi. Az oktatók értékelési rendszere keretében az igazgató a további 

intézményi vezetők és – döntése alapján – külső szakértő bevonásával háromévente értékeli az 

oktató munkáját: erősségeket és fejlesztendő területeket határoz meg, jóváhagyja az oktató által 

az értékelés megállapításaihoz kapcsolódóan készített cselekvési tervet. Vizsgálja az 

elvárásrendszer teljesülését, ennek keretében az oktató 

● szakmai felkészültségét, 

● a szakképzés-releváns korszerű módszertan alkalmazását, 

● pedagógiai tervezését, 

● pedagógiai értékelését, 

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

személyiségfejlesztő, csoportvezetői, tanulás támogató tevékenységét, innovációs 

tevékenységét és szakmai elkötelezettségét. 

Az értékelési területek és szempontok elvárásokként definiálhatók a szakképzésben dolgozó 

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

felkészült oktatók és intézményi vezetők nélkül.  

 

1. Az értékelési rendszer elméleti háttere 
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Az új oktatói értékelési szempontsor szolgál alapjául a kialakítandó értékelési rendszernek, 

amelyben az értékelési feladatokat az intézmény vezetője végzi háromévente, támaszkodva 

vezető társai munkájára, szükség esetén szakértőt is bevonva. Az oktatói értékelés szempontjai 

az „EQAVET” és a „Hay-rendszer” alapján készültek. 

Az EQAVET (Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer) 

szakképzési indikatív jellemzőket (minőségi elvárásokat) és indikátorokat fogalmaz meg a 

szakképzésben dolgozó oktatókra vonatkozóan. A részletes anyagok megismerhetőek az  

www.eqavet.nive.hu  oldalon. 

A Hay-rendszer egy munkakör-értékelési rendszer, amelyet Edward N. Hay (USA) fejlesztett 

ki, Magyarországon a nagyvállalatok a 90-es évek eleje óta alkalmazzák. Az értékelési 

folyamat során a munkakör szervezeti értékét a munkaköri profilok, az összehasonlíthatóság 

alapján – pontozásos rendszer határozza meg (pontszámokban). 

 

2. Az oktatói értékelési rendszer célja 

 

Az új értékelési szempontrendszer, alapjául szolgál a pedagógusminősítés helyébe lépő – 

szakképzésben alkalmazandó - oktatói értékelési rendszernek. A szakképzési ágazati irányítás 

az oktató értékelésében elkötelezett a minőségi szempontok érvényesülésének.  A 

meghatározott értékelési területek és szempontok elvárásokként fogalmazódnak meg a 

szakképzésben dolgozó oktatókra vonatkozóan. 

 

3. Az értékelési rendszer szerkezete, felépítése, főbb fogalmak 

 

Az oktatói értékelési rendszer a szakképző intézmény minden oktatói munkakörére 

alkalmazható (közismereti -, szakmai oktatók, pszichológus, könyvtáros tanár, fejlesztő 

pedagógus). A szakképző intézmény vezetőinek értékelésére a vezetői kompetenciákra 

vonatkozó kiegészített vezetői értékelési rendszer készül. 

http://www.eqavet.nive.hu
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A folyamatos foglalkoztatásban álló oktatókat, illetve munkakörüket minden értékelési 

területre vonatkozóan értékelni kell. Az újonnan belépő oktatók esetében csak a munkakör 

értékelhető, a szakmai kompetenciáik nem, így az 1-3. értékelési területet kell csak figyelembe 

venni. 

Az oktató megismerheti értékelését és egyeztethet a szakképző intézmény vezetőjével az 

értékelés eredményéről. 

Az oktatói értékelési táblázat felépítése (lásd: a lenti táblázat struktúrája szerint): 

Az értékelési rendszer tíz értékelési területből áll  

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

● 4-10. értékelési terület a munkakört betöltő oktató szakmai kompetenciáinak 
teljesítményértékelése 

Az értékelési szempontok az értékelési terület lebontását jelenti, amelyek az összes területtel 

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

nem kell egyes szempontonként értékelni az oktató teljesítményét, hanem a szempontok 

figyelembevételével az egész értékelési területre kell 1-6 ponttal értékelni az oktató 
teljesítményét, kompetenciáit. Természetesen nem minden oktatói munkakörben releváns 

minden szempont, a nem releváns szempontoktól eltekintve a teljes értékelési területre nézve 

kell pontozni az oktató teljesítményét. 

A magyarázat az értékelési területek szempontjaiként segíti a használó számára az adott 

értékelési szempont szakképző intézményi értelmezését. 

Az indikátorok oszlopban szempontonként megtalálhatók azok az információs források, 

amelyek a vezetői értékelésnek az alapját jelentik. Az első besorolásnál ezek közül a 

rendelkezésre álló információforrásokat kell felhasználni. 

Az értékelési terület pontszáma 1-től 6 pontig terjed, amely az oktató kompetenciáinak, 

teljesítményének elért szintjét jelenti. 
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4. Az oktatói értékelési rendszer terület és szempontrendszere 
  

  Értékelési 
terület 

Értékelési szempont Magyarázat Mérési 
indikátorok 

(szempontok 
adatforrásai) 

Érték 
1-6-ig 

  1. Képzettség - 

szakképzettség 

Szakirányú 

végzettség, 

A tanított szaknak, 

tantárgynak 

megfelelő szakirányú 

végzettség. 

oklevelek, 

bizonyítványok

, tanúsítványok 

6 

Pedagógiai végzettség Tanári, szakoktatói 

végzettség. 

Szakirányú 

továbbképzés 

Szakmai és 

pedagógiai 

továbbképzések. 

Nyelvismeret Igazolt nyelvismeret. 

Megállapítás szabályai: 6: az "5" túl 

szakirányú további diploma,, szakvizsga, 

akkreditált továbbképzések (az iskola 

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) + 
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mestervizsga;  1: középfokú szakirányú 

végzettség 

 2. Szakmai 
tapasztalat 

Pedagógusként 

eltöltött idő 

  szakmai 

önéletrajz, 

KIRA adatok 

6 

Releváns munkaerő-

piaci tapasztalat 

A pedagóguspályára 

szakirányú 

munkaerőpiaci 

tapasztalattal érkező 

oktatók, szakirányú 

gyakorlati ideje. 

Nemzetközi 

szakirányú tapasztalat 

A fenti gyakorlati 

tapasztalat  

külföldön. 

  3. Munkaerőpiac
i érték 

Szervezeten belüli 

hatása az intézményi 

eredményességre 

Az iskolán belül az 

iskola 

eredményességére 

gyakorolt közvetlen 

hatása (pl: 

meghatározó szakmai 

vizsgatárgy, érettségi 

tárgy, hátrányos 

helyzetűek 

támogatása, segítése 

stb.). 

az intézményi 

jövőkép és 

stratégia 

alapján 

meghatározott 

munkaköri 

értékek 

6 

Stratégiai szakterület Az iskola 

meghatározó szakmai 

területének oktatója, 

keresett, magas 
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munkaerő-piaci 

értékű szakirány. 

  4. Szakmai 
felkészültség 

Pedagógiai 

eredményesség. 

Szakmai területén  

mérhetően, 

bizonyíthatóan 

eredményes oktató. 

központi 

mérések, 

vizsgaeredmén

yek, 

versenyeredmé

nyek 

6 

A duális partnerek 

által alkalmazott 

korszerű ismereteket 

beépíti a tanulás-

tanítás folyamatába. 

Figyelemmel kíséri és 

beépíti a tanulási-

tanítási folyamatba a 

szakmai területének 

változó tartalmát, a 

duális partnerek 

elvárásait. 

tervezési 

dokumentumok

, óralátogatás, 

munkaerőpiaci, 

duális partneri 

visszajelzések 

Szakirányában biztos, 

megalapozott korszerű 

szakmai tudással 

rendelkezik. Szakmai 

Pedagógiai céljai 

elérése érdekében 

képzi önmagát. 

Biztos szakmai tudás, 

önképzés, képes  és 

kíván is megújulni, 

tudása korszerű és 

naprakész. 

tervezési 

dokumentumok

, óralátogatás, 

munkaerőpiaci, 

duális partneri 

visszajelzések 

 

5. A szakképzés 
releváns 
korszerű 

módszertan 
alkalmazása 

A tantervi 

követelményekhez és 

a KKK-hez 

viszonyított 

hozzáadott érték. 

Pedagógiai 

tevékenységének 

hozzáadott értéke, a 

mérhető tanulói 

teljesítmény. 

KRÉTA 

adatok, 

lemorzsolódás, 

tanulói 

eredmények, 

6 
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Gyakorlatorientált, 

tevékenységközpontú, 

tanulási eredmény 

alapú módszereket 

alkalmaz. 

Tanulási-tanítási 

tevékenysége során 

alkalmazza a 

korszerű 

módszereket, a 

kooperatív 

módszertant, a 

digitális tanulást, az 

önálló tanulást, a 

projektmódszert. 

Fejleszti a "soft skill" 

-eket, 

problémamegoldás, 

kreativitás, 

együttműködés, stb. 

A tanulási eredmény 

eléréshez tudatosan 

választja meg az 

eredményes  

módszereket. 

óralátogatás, 

tervezési 

dokumentumok 

Digitális eszközök, 

módszerek 

alkalmazása. 

Tanulási-tanítási 

folyamatban 

rendszeresen 

alkalmazza a digitális 

eszközöket, azokat 

tudatosan a 

pedagógiai folyamat 

céljainak 

megfelelően, 

rutinszerűen 

alkalmazza. 

óralátogatás, 

tervezési 

dokumentumok 
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A tanulók, 

tanulócsoportok 

egyéni 

szükségleteihez 

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,  

tervezési 

dokumentumok 

A szakképzési 

tartalomhoz megfelelő 

munkaformákat 

alkalmaz. 

Pedagógiai 

folyamathoz választja 

a munkaformákat, 

korszerűen. A 

szakképzés 

elvárásainak 

megfelelően  

alkalmazza a 

frontális, csoportos és 

egyéni 

munkaformákat. 

óralátogatás,  

tervezési 

dokumentumok 

  6. Pedagógiai 
tervezés 

Részt vesz az 

intézmény belső 

tananyagfejlesztési 

tevékenységében, a 

tudásmegosztásban. 

Foglakozásaira 

rendszeresen készít 

tananyagot, amely 

tükrözi a szakmai 

korszerűséget 

(tartalom, módszer, 

digitalizáció) a 

szakmai munkáját, 

tudását megosztja 

kollégáival. 

óralátogatás, 

digitális 

tananyagok, 

belső 

továbbképzése

k 

dokumentumai, 

munkaközössé

gi tervek és 

beszámolók 

6 
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Részt vesz a 

munkaterv 

elkészítésében, a saját 

dokumentumaiban 

nyomon követhető az 

összhang az 

intézményi célokkal. 

Az iskolai tervek 

elkészítésében részt 

vesz; pedagógiai 

tervei összhangban 

vannak a szakképzés 

ágazati és intézményi 

céljaival. 

dokumentumel

emzés (saját 

anyag - 

KRÉTA napló 

tartalma) 

óralátogatás 

tanulói, duális 

partneri 

vélemény 

Tervezésében 

figyelembe veszi a 

tanulói igényeket és 

adottságokat, beépíti a 

digitális oktatás 

módszereit és 

eszközeit. 

Pedagógiai tervei 

tanuló és csoport 

fókuszúak, 

differnciáltan tervezi 

meg a pedagógiai 

folyamatokat; 

terveiben korszerű 

digitális oktatás 

hangsúlyosan jelen 

van. 

dokumentumel

emzés (saját 

anyag - 

KRÉTA napló 

tartalma) 

óralátogatás 

tanulói 

vélemény 

Tervező 

tevékenységében épít 

a tanulók aktív 

részvételére. 

Tervezett módszerei, 

munkaformái a 

tanulói aktivitást, a 

gyakorlatorientált 

képzést támogatják. 

dokumentumel

emzés, 

óralátogatás 

Terveiben szerepet 

kap a tanulók 

motiválása, 

motivációjuk 

fejlesztése. 

Tudatosan tervezi 

meg a tanulók 

motivációját, a 

feladatok 

kijelölésével, 

változatos, figyelmet 

dokumentumel

emzés, 

óralátogatás 
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igénylő 

munkaszervezéssel. 

Tervezésében épít a 

duális képzőhelyen 

szerzett ismeretekre, 

tapasztalatokra, 

valamint a tanulók 

előzetes tudására. 

Minden oktató 

terveiben figyelembe 

veszi a tanuló 

szakirányát, épít a az 

ezzel kapcsolatos 

előzetes tudásuk és a 

duális képzőhelyen 

megszerzett tudásra 

és tapasztalatokra. 

dokumentumel

emzés (saját 

anyag - 

KRÉTA napló 

tartalma), 

tanulók 

előzetes 

eredményei 

óralátogatás 

tanulói, duális 

partneri 

vélemény 

  

  Értékelési 
terület 

Értékelési 
szempont 

Magyarázat Mérési 
indikátorok 

(szempontok 
adatforrásai) 

Érték 
1-6-ig 

  7. Pedagógiai 

értékelés 

A pedagógiai 

folyamathoz 

illeszkedve 

diagnosztikus, 

fejlesztő és összegző 

értékelést alkalmaz. 

Ismeri és 

pedagógiailag 

tudatosan alkalmazza 

az értékelési 

módszereket. 

dokumentumele

mzés (saját 

anyag - 

KRÉTA napló 

tartalma), 

tanulók előzetes 

eredményei 

óralátogatás 

tanulói 

vélemények 

6 
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A pedagógiai 

célokhoz, a tantervi 

követelményekhez 

és KKK-hoz 

illeszkedő  értékelést 

alkalmaz. 

Értékelési rendszere 

koherens, a 

követelmények 

alapján meghatározott. 

dokumentumele

mzés 

(munkaközössé

gi tervek, 

beszámolók, 

szakmai 

program) 

Az oktatási folyamat 

elején ismerteti az 

elvárásokat a 

szülőkkel, 

tanulókkal. 

  dokumentumele

mzés, szülői, 

tanulói 

kérdőívek, 

(munkaközössé

gi tervek, 

beszámolók, 

szakmai 

program) 

A visszajelzései 

rendszeresek, 

egyértelműek, 

tárgyilagosak, 

fejlesztő hatásúak. 

  dokumentumele

mzés 

(munkaközössé

gi tervek, 

beszámolók, 

szakmai 

program) Kréta, 

A duális gyakorlati 

képzőhely értékelési 

gyakorlatát 

összehangolja az 

iskola értékelési 

gyakorlatával. 

Szakmai elméleti és 

gyakorlati oktatóként 

értékelési rendszerét 

összehangolja a duális 

képzőhely értékelési 

rendszerével. 

duális partneri 

vélemények 



 

32 / 199   

Ellenőrzéseinek 

méréseinek, 

értékeléseinek 

eredményeit 

rendszeresen 

szakszerűen elemzi, 

felhasználja a 

tanulók fejlesztési 

céljainak és 

feladatainak 

kijelölésében. 

Az értékelés 

eredményeinek 

elemzésével 

visszacsatol a 

pedagógiai folyamatra 

(tartalom, módszer, 

munkaforma), annak 

fejlesztéséhez 

használja fel. 

vizsgaeredmén

yek, külső 

mérési 

eredmények, 

 8. Együttműködés 
más 

oktatókkal, a 

szülőkkel és a 

gyakorlati 

oktatási 
partnerekkel 

Együttműködik az 

egy osztályban tanító 

oktatókkal, a 

tantárgyköziség 

megvalósításában és 

a tanulók 

személyiség-

fejlesztése 

érdekében. 

Kiemelten fontos a 

szakmai elméleti - és a 

gyakorlati oktatók 

együttműködése. 

munkatervek, 

beszámolók 

6 

Részt vesz 

tudásmegosztásban. 

Tudását megosztja és 

nyitott a szakmai 

együttműködésre, 

átadja tudását, 

támogatja, segíti 

kollégáinak a 

munkáját. 

munkatervek, 

beszámolók 

Együttműködik a 

szülőkkel és a 

pedagógiai munkát 

A szülőkkel való 

kapcsolat 

fenntartására 

törekszik, ehhez 

szülői 

vélemények, 

részvétel a 

szülői 
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segítő 

szakemberekkel. 

használja a digitális 

eszközöket is (Kréta 

stb.). A tanulók 

érdekében 

együttműködik a a 

segítő munkatársakkal 

és szervezetekkel 

(pszichológus, 

iskolaorvos, védőnő, 

gyógypedagógus, 

szociális munkás, 

gyámügyi 

szakemberek stb.) 

rendezvényeke

n 

Aktív 

pályaorientációs 

tevékenységet végez. 

Feladatkörének 

megfelelően 

bekapcsolódik a 

pályaorientációs 

munkába 

(rendezvények, 

társszervezetek, 

általános iskolák, 

gazdálkodói 

szervezetek) 

rendezvényterv, 

beiskolázási 

eredmények 

Együttműködik a 

duális gyakorlati 

képzőhelyekkel. 

  duális partneri 

vélemények 

  9. Személyiségfejle

sztő, 
csoportvezetői, 

Pedagógiai 

munkájában épít a 

szociális tanulásban 

rejlő lehetőségekre. 

A foglalkozásokon és 

az azon túli iskolai 

pedagógiai 

munkájában segíti a 

közösségépítést, a 

munkatervek, 

tanmenetek, 

óralátogatás 

6 
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tanulás 
támogató 

tevékenység 

tanulók 

együttműködését, 

közös programokat, 

kirándulásokat 

szervez. 

Támogatja a tanulók 

önálló 

gondolkodását, a 

tanulási-tanítási 

folyamat részévé 

teszi a tanulók 

ötleteit, önálló 

kezdeményezéseit, 

ezzel támogatva a 

munkavállalói és a 

vállalkozói 

kompetenciák 

fejlesztését. 

Épít a tanulói 

kreativitásra, jól 

kezeli a tanulói 

sokszínűségét, az 

egyéni ötleteket, 

kezdeményezéseket 

támogatja. Fejleszti a 

munkaerőpiac által 

igényelt 

kompetenciákat: 

önállóság, kreativitás, 

problémamegoldás, 

csapatmunka, 

felelősségvállalás, 

érzelmi intelligencia, 

rugalmasság stb. 

munkatervek, 

tanmenetek, 

óralátogatás 

  10
. 

Innovációs 
tevékenység és 

szakmai 

elkötelezettség 

Aktívan részt vesz 

projektekben, iskolai 

fejlesztésekben.  

  munkatervek, 

beszámolók 

6 

Külső-belső szakmai 

kapcsolatrendszerrel 

rendelkezik. 

Szakmai kapcsolati 

támogatják, segítik és 

ösztönzik a pedagógiai 

munkájának 

fejlesztését. 

munkatervek, 

beszámolók 
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Elhivatottság jellemzi 

iskolai munkáját. 

Biztosítja, 

támogatja, 

megvalósítja  a 

korszerű, szakmai 

tartalmak, - 

módszertan és a 

digitális oktatás 

alkalmazását. 

Az iskolai élet aktív 

tagja, nyitott az újra, 

aktívan részt vállal az 

iskola 

eredményességében, a 

külső megítélésének 

alakításában. 

munkatervek, 

beszámolók, 

Szakmai céljaihoz 

illeszkedve 

tudatosan tervezi 

szakmai munkáját, 

oktatói karrierjét. 

Szakmai munkáját 

reálisan értékeli, 

tisztában van 

értékeivel, nyitott 

annak fejlesztésére 

képzi önmagát. 

tanéves 

beszámoló, 

továbbképzési 

program 

 

5. Az oktatói értékelés folyamata 

Az intézményvezetés tagjai a MICS tagokkal együttműködve óralátogatásokat végeznek a 

MICS ütemterve keretében.  

Az oktatók értékelik tevékenységüket a MIR-ben foglaltak szerint. 

A MICS lebonyolítja a partneri elégedettségmérést a MIR rendszer keretein belül.  

A MICS tagjai a dokumentum-elemzésekből következtetéseket vonnak le és javaslatokat 

dolgoznak ki a fejlesztendő területekről. 

A MICS az oktatói értékelésekhez kapcsolódóan összeállítja a cselekvési tervet. 

 

Az oktatói értékelés három pilléren nyugszik: 

1. vezetői értékelés: súlya 50 % 
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2. oktatói önértékelés: súlya 30 % 

3. tanulói (partneri) értékelés: súlya 20 % 

Az oktatói értékelés során az alábbi kérdőíveket, értékelőlapokat alkalmazzuk: 

● oktatói kérdőív 

● tanulói kérdőív 

● szülői kérdőív 

● kollégium tanulói kérdőív 

● kollégium szülői kérdőív 

II.6. Az intézményi vezetők értékelési rendszere 
 

Az intézményi vezetők értékelésének rendszere alapjaiban megegyezik az oktatói értékelés 

rendszerével. 

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

 

III.1. Intézményi indikátorrendszer  
 

Az indikátorok gyűjtésének, felhasználásának szervezeti keretei 

 

Bármely szervezet önmaga által végzett értékelésében kiemelt szerepe van az intézmény 

működéséhez kapcsolódó eredmények számszerű értékelésének. Ennek az értékelésnek fontos 

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

szervezetek eredményeivel történő összehasonlítása. A szakképzési indikátorrendszer 

tartalmazza a szakképzési intézmények értékeléséhez szükséges mutatókat. 

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

működtetett folyamatokhoz. 

Az indikátorok méréséhez kapcsolódó adatgyűjtés megszervezése és lebonyolítása a MICS 

feladata, amelybe szükség esetén az intézmény más munkatársai is bekapcsolódnak.  

Az adatgyűjtés időszaka igazodik a tanév rendjéhez (szeptember 1- től a következő év 

augusztus 31-ig) , így mérhető módon követhetőek nyomon a változások. 

 

Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények 

 

Az indikátor legyen   

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

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

az önértékelés szempontjából,   

● megbízható, statisztikailag pontos: azonos mérés két különböző személy által azonos 

értéket adjon,   

● érthető és értelmezhető: az indikátor számításával kapott eredmény világos és 

meggyőző legyen a felhasználók számára,   

● hozzáférhető: ami a könnyen előállíthatóság és számszerűsíthetőség követelményét 

jelenti,  időszerű, naprakész,   

● összehasonlítható az intézmény által évről évre gyűjtött adatokra vonatkozóan, 

● valamilyen alkalmas referenciaszinthez mérhető (normativitás), valamint változása jól 

mutassa a tevékenység eredményességének változását. 
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A szakképző intézmények által kötelezően mérendő intézményi szakképzési indikátorok 

felsorolása 

 

Sorszá

m  

Kötelezően mérendő intézményi szakképzési 

indikátorok megnevezése  

A szakképzési 
indikátor 

részletezettsége  

1.   Tanulólétszám  

intézménytípusonként, 

ágazatonként, 

szakmánként  

2.   
A szakképző intézmény 9. évfolyamára jelentkezők és 

felvettek száma és aránya   

intézménytípusonként, 

ágazatonként  

3.   
A szakképző intézményben egy oktatóra jutó tanulói 

jogviszonyú szakképző intézményi tanulók száma   

feladatellátási 

helyenként számított 

oktatólétszám alapján  

4.   

A szakképző intézményben szakképzési 

munkaszerződéssel rendelkezők aránya az intézmény 

szakirányú oktatásában résztvevő tanulók összlétszámához 

viszonyítva  

intézménytípusonként, 

ágazatonként, 

szakmánként  

5.   

A szakmai oktatásban felnőttképzési jogviszonnyal 

résztvevők aránya az intézmény teljes tanulói létszámához 

viszonyítva  

  

6.   Országos kompetenciamérés eredményei    

7.   NSZFH mérések eredményei    

8.   Szakmai, közismereti, kulturális és sporteredmények  

nemzetközi, országos, 

regionális, megyei és 

település szinten  

9.   Elhelyezkedési mutató    

10.   
A végzett tanulók és a munkaadók elégedettsége a 

megszerzett képességekkel / kompetenciákkal  
  



 

39 / 199   

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, 

munkaerőpiac  

17.   Intézményi neveltségi mutatók   

fegyelmi esetek, 

igazolatlan mulasztások  

száma, dicséretek  

Sorszá
m  

Kötelezően mérendő intézményi szakképzési 
indikátorok megnevezése  

A szakképzési 

indikátor 
részletezettsége  

18.   
Hátrányos helyzetű tanulók aránya a teljes tanulói 

létszámhoz viszonyítva  
  

19.   
Sajátos nevelési igényű tanulók aránya a teljes tanulói 

létszámhoz viszonyítva  
  

20.   
Dobbantó programban tanulók aránya a teljes tanulói 

létszámhoz viszonyítva  
  

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  
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24.   
A szakképző intézmény nyertes pályázatainak száma és az 

elnyert összegek  
  

 

Az intézmény által meghatározott indikátorok értelmezési és számítási útmutatója 

Az előző pontban felsorolt kötelezően mérendő intézményi szakképzési indikátorok 

értelmezéséhez és számításához a melléklet nyújt segítséget. Az útmutató segítséget nyújt az 

intézmény által felhasznált adatok helyes értelmezéséhez, az eredmények elemzéséhez és 

értékeléséhez, ezáltal biztosított az indikátorokkal szemben támasztott követelmények 

érvényesülése. 

 

III.2. Partneri igény- és elégedettségmérések  

 

A partneri mérések elvégzésének szervezeti keretei, lebonyolítása 

 

Az intézményi önértékelés lényege, hogy az értékelési területeken az intézmény megvizsgálja 

a működését és az adatokkal alátámasztott eredmények alapján erősségeket és fejlesztendő 

területeket határoz meg. Az eredmények vizsgálatához szükséges a releváns partneri kör 

véleménye is az intézményi és az intézményvezetői munkáról.  

A partnerek közül releváns partnerek azok, akik/amelyek az intézmény stratégiai céljaihoz 

kapcsolódóan kiemelt jelentőségűek, érdekeltek a szakképzés eredményességében, elvárásaik, 

elégedettségük meghatározó az intézmény számára, továbbá az intézmény eredményes, 

hatékony működéséhez elengedhetetlen a jó partneri együttműködés.  

A külső partnerek közül relevánsak például a munkaerő-piaci partnerek, az általános iskolák, 

egyéb szakmai szervezetek, de közülük csak a duális képzésben együttműködő gazdasági 

társaságok, vállalkozások vagy a végzetteket foglalkoztató gazdálkodó szervezetek azok, 

akiknek/amelyeknek a véleményét az önértékelés kétéves ciklusában legalább egyszer partneri 

igény- és elégedettségmérés keretében ki kell kérni.  

A belső partnerek közül relevánsak a diákönkormányzat, a képzésben résztvevők vagy az 

egyéb alkalmazottak, de a tanulók, a törvényes képviselőik, illetve az oktatók véleményét kell 

kikérni igény- és elégedettségmérés keretében.  
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A kötelező partneri méréseken túl az intézmény a fejlesztési céljainak teljesülése, vagy a 

problémák okainak feltárása érdekében további partneri méréseket is alkalmazhat, illetve a 

méréseket kiegészítheti interjúval, fókuszcsoportos interjúval vagy más empirikus adatfelvételi 

módszerrel is.  

 

A partneri mérések szervező, koordináló munkáját a MICS végzi, amelybe szükség esetén az 

intézmény más munkatársai is bekapcsolódnak.  

Az adatgyűjtés időszaka igazodik a tanév rendjéhez (szeptember 1- től a következő év 

augusztus 31-ig) , így mérhető módon követhetőek nyomon a változások. 

 

A partneri mérések elektronikus kérdőív-szerkesztő és kiértékelő programok használatával 

kerülnek lebonyolításra.   

A felmérés érvényességének kritériumát a mintavételi arány figyelembevételével a MICS 

határozza meg. 

A teljes mérési folyamat során biztosított a névtelenség, az iratkezelési és adatvédelmi 

szabályok betartása.  

A partnerek azonosítása, a partnerek igényeinek és elégedettségének mérése folyamat 

meghatározása részletesen a mellékletben van szabályozva. 

 

 A kötelező és a választható partneri mérések körének felsorolása 

 

A szakképző intézményi és intézményvezetői önértékelés, valamint az oktatói 

teljesítményértékelés keretében az alábbi kötelező és választható partneri méréseket kell 

elvégezni. 

 

Partneri 
kérdőív típusa 

A kérdőív 
felhasználási 
területe 

Milyen körben 
kell a partneri 
mérést 
elvégezni? 

Milyen mintán 
kell a partneri 
mérést 
elvégezni? 

Megjegyzés / 
Melléklet száma 

Oktatói kérdőív intézményi 
önértékelés 

Az 
intézményben 

100 %-os minta Melléklet/Kérdőívek 
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foglalkoztatott 
oktatók 

Oktatói/képzési 
tanács kérdőív 

intézményvezet
ői önértékelés 

Az 
intézményben 
foglalkoztatott 
oktatók 

100 %-os minta Melléklet/Kérdőívek 

Tanulói kérdőív intézményi 
önértékelés 

Az 
intézménnyel 
tanulói 
jogviszonyban 
álló tanulók 

100 %-os minta Melléklet/Kérdőívek 

Szülői kérdőív intézményi 
önértékelés 

Az 
intézménnyel 
tanulói 
jogviszonyban 
álló tanulók 
szülei 

Reprezentatív 
felmérés, 
minden 
ágazatot, 
évfolyamot 
lefedő 20%-os 
mintavétellel 

Melléklet/Kérdőívek 
 

 

Duális 
képzőhely 
kérdőív 1. 

intézményi és 
intézményvezet
ői önértékelés 

Az 
intézményben 
munkaszerződés 
vagy 
tanulószerződés 
keretében 
képzést végző 
gazdálkodó 
szervezetek 

Reprezentatív 
felmérés, 
minden ágazatot 
lefedő legalább 
50%-os 
mintavétellel 

Melléklet/Kérdőívek 

Végzetteket 
foglalkoztató 
gazdálkodó 
szervezet 
kérdőív 

intézményi és 
intézményvezet
ői önértékelés 

Az elmúlt három 
tanévben végzett 
tanulókat 
foglalkoztató 
gazdálkodó 
szervezetek 

Reprezentatív 
felmérés, 
minden ágazatot 
lefedő legalább 
20%-os 
mintavételle 

Melléklet/Kérdőívek 

Tanulói kérdőív 
az oktatói 
értékeléshez 

oktatói értékelés  Az adott oktató 
által oktatott, az 
intézménnyel 
tanulói 

100 %-os minta Melléklet/Kérdőívek 
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jogviszonyban 
álló tanulók 

Szülői kérdőív 
az oktatói 
értékeléshez 
(Nem kötelező) 

oktatói értékelés Az adott oktató 
által oktatott, az 
intézménnyel 
tanulói 
jogviszonyban 
álló tanulók 
szülei 

20 %-os minta Melléklet/Kérdőívek 

Duális 
képzőhely 
kérdőív 2. az 
oktatói 
értékeléshez 
(Nem kötelező) 

oktatói értékelés Az adott 
oktatóval 
szakmai 
oktatóként 
és/vagy 
csoportvezetőké
nt kapcsolatban 
álló duális 
képzőhelyek. 

20 %-os minta Melléklet/Kérdőívek 

 



 

44 / 199   

IV.  Intézményi folyamatmodell  

1. Vezetési-irányítási folyamatok  

 

Az intézmény kötelező és választható vezetési-irányítási folyamat-területének folyamatai: 

V1. Stratégiai tervezés 

V2. Tanévi tervezés 

V3. Emberi erőforrások menedzselése 

V4. Intézményi önértékelés 

V5. Vezetői ellenőrzés 

V6. Partnerek azonosítása, a partnerek igényeinek és elégedettségének mérése 

V7. Információáramlás 

 

V1. Stratégiai tervezés 

Az egyes folyamatok meghatározása részletesen a mellékletben van szabályozva. 

V2. Tanévi tervezés 

Az egyes folyamatok meghatározása részletesen a  mellékletben van szabályozva. 

V3. Emberi erőforrások menedzselése 

Az egyes folyamatok meghatározása részletesen az mellékletben van szabályozva. 

V4. Intézményi önértékelés 

Az intézményi önértékelés folyamat a Minőségirányítási Rendszer V. pontjában kerül 

szabályozásra 

V5. Vezetői ellenőrzés 

Az egyes folyamatok meghatározása részletesen a mellékletben van szabályozva. 

V6. Partnerek azonosítása, a partnerek igényeinek és elégedettségének mérése 

A partnerek azonosítása, a partnerek igényeinek és elégedettségének mérése a 

Minőségirányítási Rendszer III. 2. pontjában kerül szabályozásra. 

V7. Információáramlás 

Az egyes folyamatok meghatározása részletesen a mellékletben van szabályozva. 
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2. Szakmai-képzési folyamatok  
Az intézmény kötelező és választható szakmai-képzési folyamat-területének folyamatai: 

 

SZK1. Szakmai-képzési tervezés 

SZK2. Pályaorientáció, beiskolázás, tanulói felvétel 

SZK3. Oktatók szakmai-képzési együttműködése 

SZK4. Módszertani kultúra és eszköztár működtetése, fejlesztése 

SZK5. Tanulás támogatása 

SZK6. A tanulók mérése és értékelése 

 

SZK1. Szakmai-képzési tervezés 

Az egyes folyamatok meghatározása részletesen a mellékletben van szabályozva. 

SZK2. Pályaorientáció, beiskolázás, tanulói felvétel 

Az egyes folyamatok meghatározása részletesen a mellékletben van szabályozva. 

SZK3. Oktatók-szakmai képzési együttműködése 

Az egyes folyamatok meghatározása részletesen a mellékletben van szabályozva. 

SZK4. Módszertani kultúra és eszköztár működtetése, fejlesztése 

Az egyes folyamatok meghatározása részletesen a mellékletben van szabályozva. 

SZK5. Tanulás támogatása 

Az egyes folyamatok meghatározása részletesen a mellékletben van szabályozva. 

SZK6. A tanulók mérése és értékelése 

Az egyes folyamatok meghatározása részletesen a mellékletben van szabályozva. 
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3. Támogató és erőforrás folyamatok 
Az intézmény kötelező és választható támogató és erőforrás folyamat-területének folyamatai: 

 

T1. Gazdasági erőforrások biztosítása, beszerzési tevékenység működtetése 

T2. Intézményi adminisztráció, Kréta rendszer kezelése 

T3. Panaszkezelés 

T4. Pályázati rendszer működtetése 

 

T1. Gazdasági erőforrások biztosítása, beszerzési tevékenység működtetése 

Az egyes folyamatok meghatározása részletesen a mellékletben van szabályozva. 

T2. Intézményi adminisztráció, Kréta rendszer kezelése 

Az egyes folyamatok meghatározása részletesen a mellékletben van szabályozva. 

T3. Panaszkezelés 

Az egyes folyamatok meghatározása részletesen a mellékletben van szabályozva. 

T4. Pályázati rendszer működtetése 

Az egyes folyamatok meghatározása részletesen a mellékletben van szabályozva.
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4. Folyamatszabályozások elkészítésének intézményi ütemterve  
 

Folyamat neve Határidő Felelős 

V1. Stratégiai tervezés 2022. október 30. MICS vezetője 

V5. Vezetői ellenőrzés 2022. október 30. MICS vezetője 

V7. Információáramlás 2022. október 30. MICS vezetője 

SZK1. Szakmai-képzési tervezés 2022. november 30. MICS vezetője 

SZK3. Oktatók-szakmai képzési együttműködése 2022. december 30. MICS vezetője 

SZK4. Módszertani kultúra és eszköztár működtetése, fejlesztése 2023. március 30. MICS vezetője 

SZK5. Tanulás támogatása 2023. március 30. MICS vezetője 

T1. Gazdasági erőforrások biztosítása, beszerzési tevékenység 

működtetése 

2022. december 15. MICS vezetője 

T2. Intézményi adminisztráció, Kréta rendszer kezelése 2022. október 30. MICS vezetője 

T3. Panaszkezelés 2023. február 30. MICS vezetője 

T4. Pályázati rendszer működtetése 2023. március 30. MICS vezetője 
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V.  Intézményi önértékelés  

1. Az intézményi önértékelési szempontsor  

 

Az intézményi önértékelés célja, tartalma és szerepe az intézményi minőségfejlesztésben 

 

A szakképzési jogszabályokban meghatározott minőségirányítási rendszerkövetelmények 

központi eleme az intézményi önértékelés, amelynek célja, hogy segítse az intézményeket 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.  

Az önértékelés a minőség mérésének, értékelésének és fejlesztésének releváns eszköze, a 

hosszú távú szervezet- és minőségfejlesztés meghatározó eljárása. Vezetői eszköz, amely a 

tényeken alapuló, teljes körű értékelés alapján átfogó és átlátható képet ad az intézményvezetés 

számára az intézmény működéséről és teljesítményéről, ennek részeként az oktatási-nevelési-

képzési tevékenységének eredményességéről, javítja az intézmény rezilienciáját és reagáló, 

alkalmazkodó képességét a változó körülményekhez, munkaerő-piaci igényekhez, és segíti a 

tényeken alapuló döntéshozatalt, a tényekre alapozott fejlesztések megvalósítását.  

A szakképző intézményi minőségirányítási rendszeren belül az intézményi önértékeléshez 

azonos szempont- és elvárásrendszer alapján rendszeres időszakonként – négyévente – 

elvégzett külső értékelés is társul. Az intézményi átfogó önértékelés keretében sor kerül az 

intézményvezető önértékelésére is. 

 

Az intézményi önértékelés területei, elvárásrendszere 

 

Az intézményi önértékelési szempontsor a szakképző intézmények hatályos jogszabályi 

környezetéhez, feladataihoz és működéséhez, szakmai-működési sajátosságaihoz illeszkedő, 

szakképzés-specifikus önértékelési eszköz a teljes körű intézményi önértékeléshez, és ez által 

az intézményi fejlesztések megalapozásához. Az önértékelési szempontok a szakképzést 

folytató intézmény működésének és eredményességének minőségközpontú vizsgálatára 

irányulnak.  

Az intézményi önértékelési szempontsor az EQAVET Keretrendszer logikáját és felépítését 

követi. Alapja az EQAVET Keretrendszer szakképző intézményi szintre érvényes 25 indikatív 

jellemzője. Ezek olyan alapvető minőségkövetelményeket – elvárásokat – határoznak meg, 
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amelyek valamennyi szakképzést folytató intézmény számára értelmezhetőek, és amelyeket 

minden szakképzést folytató intézménynek teljesítenie kell ahhoz, hogy jó képzési minőséget 

szolgáltasson.  

 

EQAVET Minőségbiztosítási Ciklus lépései:3 

EQAVET Minőségbiztosítási Ciklus 

lépése 

A szakképzés minőségbiztosításának közös 

alapvető kritériumai 

Tervezés Világos cél(ok) és a kitűzött cél(ok) elérésére 

irányuló, következetes tervezés. Egy 

szisztematikus (tudatos, rendszeres, 

módszeres) minőségbiztosítási megközelítés 

megléte. 

Végrehajtás / Megvalósítás  Egy megvalósítási / bevezetési terv megléte, 

erőforrások és egyértelmű felelősségi körök 

meghatározása és hozzárendelése. 

Értékelés Egy jól körülírt értékelési rendszer és egy 

szisztematikus értékelési stratégia megléte. 

Következetes és megbízható 

(elszámoltathatóságot biztosító) módszertan 

alkalmazása mind a mérésben, mind pedig az 

értékelésben.  

Felülvizsgálat (visszacsatolás, változtatás, 

fejlesztés) 

Látható és dokumentált kapcsolat a 

visszacsatolási mechanizmusok (értékelési 

eredmények) és a tervezési folyamat között 

 
3 https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/eqavet_onertekeles_utmutato.pdf 

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/eqavet_onertekeles_utmutato.pdf
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Az EQAVET Keretrendszer szakképző intézményi szintre érvényes 25 indikatív jellemzője, önértékelési szempontsora 

 

Önértékelési terület  

 

Önértékelési szempont 

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

szakképzés-politikai célokat   

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 

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

érdekében konzultációt folytat a releváns partnerekkel 

T4 Az intézmény egyértelműen meghatározott és átlátható minőségirányítási rendszerrel 

rendelkezik. Meghatározza a minőségirányítás szervezeti kereteit és a minőségirányítással 

kapcsolatos felelősségi köröket 

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

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

partnerekkel 

T7 Az intézmény intézkedéseket határoz meg az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés 

biztosítására 
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Megvalósítás M1 Az intézmény a célok elérése érdekében megtervezett tevékenységek megvalósítását a 

szükséges erőforrások elosztásával biztosítja 

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 

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

M4 Az intézményben az intézményi célokkal összhangban működik az oktatók továbbképzési 

rendszere 

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 

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

eredményeinek az értékelésére 

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 

Értékelés É1  Az intézmény minőségirányítási tevékenysége keretében rendszeres önértékelést végez 

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

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

szabályozott folyamatok eredményességét, a cselekvési terv végrehajtásának eredményességét, 

az oktatói értékelési rendszer működtetését és eredményességét 
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É3 Az intézmény önértékelése kiterjed az intézmény digitális felkészültségének és környezeti 

fenntarthatóságának a felmérésére és értékelésére is 

É4 Az intézményben a stratégiai célok elérése érdekében korai jelzőrendszer működik 

Felülvizsgálat 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 

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 

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

felülvizsgálat eredményeit 
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Az intézményi önértékelési szempontokhoz kapcsolódó folyamatok, indikátorok és partneri mérések rendszere 

  

Önértékelési  
terület  

Önértékelési szempont  Kapcsolódó  
folyamatok  

Kapcsolódó  
indikátorok  

Kapcsolódó  
partneri 
mérések  

TERVEZÉS  

A tervezés tükrözi 

az intézménynek 

a releváns 

partnerekkel 

közösen 

kialakított 

stratégiai 

jövőképét, és 

egyértelműen 

meghatározott 

célokat, 

intézkedéseket és 

T1  

Az intézmény által kitűzött helyi célok tükrözik az európai, országos 

és regionális szakképzés-politikai célokat.  

  

V1  

V2  

  

1  

2  

4  

5  

9  

10  

15  

24  

duális 

képzőhelyek  

a  végzetteket 

foglalkoztató 

gazdálkodó 

szervezetek  

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 

képzőhelyek  
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indikátorokat 

tartalmaz.  

  

  

T3  

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

meghatározása érdekében konzultációt folytat a releváns 

partnerekkel.  

V1  

 V7  

V8  

SZK1  

4  

5  

14  

  

duális 

képzőhelyek  

   SZK2  

  

 a  végzetteket 

foglalkoztató 

gazdálkodó 

szervezetek  

  

  T4  

Az intézmény egyértelműen meghatározott és átlátható 

minőségirányítási rendszerrel rendelkezik. Meghatározza a 

minőségirányítás szervezeti kereteit és a minőségirányítással 

kapcsolatos felelősségi köröket.  

V3  

V4  

V5  

  

V7  

  

T1  

T3  

1  

4  

5  

9  

10  

oktatói  

duális 

képzőhelyek  

  

T5  

Az intézmény bevonja a munkatársakat az intézményi célok és tervek 

kialakításába.  

V1  

V2  

V3  

V8  

14  

22  

23  

oktatói duális 

képzőhelyek  
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SZK1  

T6  

Az intézmény meghatározza a partneri körét és együttműködéseket 

tervez a releváns partnerekkel.  

  

V1  

V2  

  

V7  

V8  

SZK1  

SZK2  

2  

4  

5  

14  

  

tanulói szülői 

oktatói duális 

képzőhelyek  

T7  

Az intézmény intézkedéseket határoz meg az adatvédelmi 

szabályoknak való megfelelés biztosítására.  

V6  

V9  

  

T2  

T3  

  oktatói  

  

   

Megvalósítás  

Önértékelési  
terület  

Önértékelési szempont   Kapcsolódó  
folyamatok  

Kapcsolódó  
indikátorok  

Kapcsolódó  
partneri 

mérések  
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MEGVALÓSÍTÁ

S  

Az intézmény a 

releváns 

partnerekkel 

együttműködésbe

n összeállított 

terveket a kitűzött 

célok elérése 

érdekében 

megvalósítja.   

  

  

  

M1  

Az intézmény a célok elérése érdekében megtervezett tevékenységek 

megvalósítását a szükséges erőforrások elosztásával biztosítja.  

  

  

V3  

T1  

 T4  

T5  

T6  

T7  

3  

22  

24  

oktatói  

 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.  

V7  

V8  

  

SZK1  

  

SZK2  

SZK3  

3  

4  

5  

10  

14  

24  

duális 

képzőhelyek  

M3  

Az intézményben a képzési célok elérése érdekében megvalósul az 

oktatók együttműködése.  

  

V8  

V9  

  

SZK3  

SZK5  

6  

7  

8  

11  

12  

18  

19  

oktatói 

duális 

képzőhelyek  
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M4  

Az intézményben az intézményi célokkal összhangban működik az 

oktatók továbbképzési rendszere.  

V3  

V9  

  

SZK3  

SZK4  

22  

23  

  

oktatói 

duális 

képzőhelyek  

 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  

SZK5  

SZK7  

10  

12  

17  

18  

19  

20  

21  

oktatói 

tanulói  

a  végzetteket 

foglalkoztató 

gazdálkodó 

szervezetek  

M6  

Az intézmény érvényes, pontos és megbízható módszereket alkalmaz 

a tanulók tanulási eredményeinek az értékelésére.  

SZK3  

SZK4  

SZK6  

T3  

6  

7  

11  

12  

  

tanulói  

oktatói szülői 

duális 

képzőhelyek  
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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  

 T4  

T6  

T7  

  

8  

10  

11  

14  

24  

oktatói 

tanulói duális 

képzőhelyek  

a  végzetteket 

foglalkoztató 

gazdálkodó 

szervezetek  

  

    

  

Értékelés   

Önértékelési  
terület  

Önértékelési szempont  Kapcsolódó  
folyamatok  

Kapcsolód
ó  
indikátoro
k  

Kapcsolódó  
partneri 
mérések  

ÉRTÉKELÉS  

Az intézményben 

az eredményeket 

és a folyamatokat 

É1   

 Az intézmény minőségirányítási tevékenysége keretében rendszeres  

önértékelést végez.  

V4  

V7  

  

V8  

V9  

  oktatói  
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rendszeresen 

ellenőrzik, 

értékelik, és ezt 

mérésekkel 

támasztják alá.  

  

 É2  

Az intézmény az önértékelés keretében méri és értékeli a stratégiai  

és a minőségcélok megvalósulását, a szakképzési indikátorokat, a 

partnerek igényét és elégedettségét, a szabályozott folyamatok 

eredményességét, a cselekvési terv végrehajtásának 

eredményességét, az oktatói értékelési rendszer működtetését és 

eredményességét.  

V4  

V7  

  

V8  

  

V9  

  

  

1  

4  

5  

9  

10  

  

oktatói  

É3   

Az intézmény önértékelése kiterjed az intézmény digitális 

felkészültségének és környezeti fenntarthatóságának a felmérésére és 

értékelésére is.  

V1  

V4  

V7  

  

SZK1  

T6  

T7  

8  

10  

11  

14  

24  

oktatói tanulói  

É4  

Az intézményben a stratégiai célok elérése érdekében korai 

jelzőrendszer működik.  

V1  

V2  

SZK5  

SZK7  

T2  

2  

4  

5  

15  

oktatói  
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Felülvizsgálat  

Önértékelési 
terület  

Önértékelési szempont  Kapcsolódó 
folyamatok  

Kapcsolódó 
indikátorok  

Kapcsolódó 
partneri 
mérések  

FELÜLVIZSGÁLA

T  

(visszacsatolás, 

fejlesztés)  

Az intézmény 

hasznosítja az 

értékelés és a 

felülvizsgálat 

eredményeit, 

megvalósítja a 

szükséges 

visszacsatolásokat és 

fejlesztéseket.  

F1  

Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit 

megvitatja a releváns partnerekkel, felhasználja azokat a 

szakmai-pedagógiai munka folyamatos fejlesztésére, megfelelő 

cselekvési tervet állít össze.  

V1  

V2  

V4  

V5  

  

1  

4  

5  

9  

10  

15  

oktatói duális 

képzőhelyek  

a végzett 

tanulókat 

foglalkoztató 

gazdálkodó 

szervezetek  

F2  

A visszacsatolási és a felülvizsgálati eljárások támogatják az 

intézmény tanuló szervezetként való működését és a szakmai-

pedagógiai 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 teszi 

az értékelés és a felülvizsgálat eredményeit.  

V4  

V6  

V9  
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2. Az intézményi önértékelés folyamata  
  

Az intézményi önértékelés szervezeti háttere 

A szakképző intézményi minőségirányítási rendszeren belül az intézményi önértékelést a MICS 

tagjai irányítják, és koordinálják az önértékelést. Rajtuk kívül szükség szerint más 

munkatársakat is be lehet vonni a folyamatba.  

Az önértékelésben résztvevő munkatársak megbízás keretében végzik tevékenységüket, amit 

írásban kell rögzíteni. 

 

Az intézményi önértékelés során elvégzendő feladatok  

 

1. Az intézményi önértékelés előkészítése  
Az előkészítő szakasz célja egyrészt az, hogy az önértékelést felkészült munkatársak végezzék, 

másrészt, hogy az önértékelés megvalósításához a munkatársak egyeztetett, dokumentált 

tervvel rendelkezzenek.  

Az előkészítő szakasz lépései: 

1.1. A MICS tájékoztatja az oktatói testületet az önértékelésről  

Az önértékelés megkezdése előtt szükséges, hogy az oktatói testület tájékoztatást kapjon az 

önértékelés céljáról, az önértékelési munka és folyamat részleteiről, az elvégzendő feladatokról 

és az elvárt eredményről, a munkatársak feladatokba való bevonásáról. Ezek a feladatok vezetői 

felhatalmazást is adnak a munkához. A feladatok ismertetésén túl a munkatársak 

érdeklődésének a felkeltése, a felmerülő kérdések megválaszolása képezi az oktatói testületi 

tájékoztató elsődleges célját.  

A csoport tagjai tájékoztatást adnak az oktatói testület részére az önértékelés céljáról, az elvárt 

eredményeiről, az EQAVET Keretrendszer céljáról, felépítéséről, előnyeiről, hozzáadott 

értékéről, az önértékelés folyamatáról, a szükséges erőforrásokról, az önértékelés 

módszertanáról és az eredményről, amely az önértékelésen alapuló fejlesztésekben jelenik meg.  

1.2. Az önértékelésben résztvevő munkatársak felkészítése  

Az önértékelés szakszerű megvalósítása érdekében szükséges azoknak a munkatársaknak a 

felkészítése, akik aktív szerepet vállalnak az önértékelés megvalósításában. A felkészítést a 

MICS tagjai tartják. A felkészítés célja, hogy az önértékelésben részt vevő munkatársak 

megismerjék az EQAVET Keretrendszert, annak alapelveit, logikáját, felépítését, valamint 
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alaposan tanulmányozzák és egységesen értelmezzék az önértékelés szempont- és 

elvárásrendszerét.  

A közös munka során a szempontokhoz kapcsolt értelmezések (elvárások) segítségével 

határozzák meg, mit jelentenek az egyes önértékelési szempontok a saját intézményi 

kontextusukban, működési környezetükben. Az önértékelést végző munkatársaknak képesnek 

kell lenniük arra is, hogy alkalmazni tudják az önértékelés módszertanát, az önértékeléshez 

használt eszközöket, munkasablonokat, valamint hogy helyesen értékeljenek, és megfelelő 

módszerrel határozzák meg az erősségeket, a fejlesztendő területeket és a fejlesztési célokat. 

1.3. Az önértékelés munkatervének elkészítése  

Az önértékelés megvalósítását alapos, pontos tervezés előzi meg. A MICS – vezetői 

támogatással és az önértékelésben részt vevő többi munkatárs közreműködésével – elkészíti az 

önértékelés munkatervét annak érdekében, hogy az elvégzendő feladatok és a megvalósításhoz 

szükséges erőforrások tervezhetőek legyenek. A munkaterv elkészítéséért a MICS vezetője a 

felelős. Az önértékelés folyamatát úgy kell ütemezni, hogy az önértékelés eredményeként 

elkészülő cselekvési terv jóváhagyására a fenntartónak 30 nap álljon rendelkezésére.  

A munkaterv részletesen tartalmazza az önértékelés megvalósítási folyamatát, lépéseit, 

feladatait, a részfeladatokat és ezek pontos ütemezését. Az önértékelés átfogó munkatervét 

célszerű a teljes kétéves megvalósítási folyamatra elkészíteni, és az adott tanévben elvégzendő 

önértékelési feladatokat a MICS éves önértékelési munkatervében részletesen meghatározni.  

Az önértékelési feladatokat – nagy lépésekben – be kell építeni az intézmény éves 

munkatervébe.  

Az önértékelési munkaterv elemei:   

- az önértékelési munka célja, elvárt eredmények 

- a megvalósításhoz szükséges feladatok, lépések 

- a feladatok határideje és ütemezése 

- az önértékelés megvalósításához szükséges erőforrások tervezése: 

- emberi erőforrások (MICS tagjai, egyéb közreműködő munkatársak) 

- infrastrukturális erőforrások (terem, számítógép, nyomtató, projektor stb.) 

- pénzügyi erőforrások 

Az elkészült munkatervet ismertetni és egyeztetni kell az intézmény vezetésével, és 

mindazokkal, akik közreműködnek az intézmény önértékelésében. A munkatervet az intézmény 

vezetésének kell jóváhagynia, csak ezt követően történhet meg a megismertetése a 

munkatársakkal.  
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2. Az intézményi önértékelés végrehajtása  
Az önértékelés végrehajtása során az önértékelést végző munkatársak az EQAVET alapú 

intézményi önértékelési szempontsort, mint elvárás-rendszert figyelembe véve leírják az adott 

területen az intézmény működési gyakorlatát, majd ezek elemzése, értékelése alapján rögzítik 

az erősségeket és a fejlesztendő területeket. Az így kapott helyzetkép alapján az intézmény 

vissza tud csatolni, és szükség esetén be tud avatkozni a szakmai-képzési és egyéb működési 

folyamataiba.  

 

Az önértékelés végrehajtásának lépései: 

 

2.1. Információ- és adatgyűjtés  

Az információ- és adatgyűjtés az önértékelési folyamat legmunkaigényesebb művelete, lépése. 

Az információ- és adatgyűjtés célja, hogy az önértékelési szempontokhoz és az azokhoz 

kapcsolódó elvárásokhoz rendelten az intézmény megkeresse és összegezze mindazokat az 

információkat, adatokat, tényeket, eredményeket, indikátorokat, amelyek rendelkezésre állnak.  

Össze kell gyűjteni azokat a módszereket, eljárásokat, gyakorlatokat, folyamatokat, amelyek 

bemutatják, hogyan működik az intézmény, másrészt pedig azt, hogy működése során milyen 

eredményeket ért el a célok, indikátorok megvalósulása, a folyamatok működtetése, a partnerek 

elégedettsége, a cselekvési terv(ek) végrehajtása terén.  

Ehhez szükséges, hogy a MICS tagjai – az önértékelésbe bevont intézményi munkatársakkal 

együtt – áttanulmányozzák, értelmezzék az önértékelési szempont- és elvárásrendszert. Meg 

kell határozni, hogy a működés feltárásához az intézményen belül kitől és honnan lehet a 

szükséges és megfelelő információt és adatokat beszerezni, mely dokumentumokat kell 

áttekinteni.  

Az intézményi önértékelés során alkalmazott információ- és adatgyűjtés meghatározó 

módszerei:  

- dokumentumelemzés 

A dokumentumelemzés során az írásban rögzített működési elemeket lehet feltárni, 

összegyűjteni. Ehhez tanulmányozni és tartalmilag elemezni kell az intézményi belső 

működés-szabályozó dokumentumokat (például SZMSZ, Házirend, Szakmai Program) 

és a belső szervezeti dokumentumokat (mint például az intézmény belső mérési 
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rendszere és az általa szolgáltatott adatok, vagy a szervezeti nyilvántartások, jelentések, 

beszámolók).   

- kérdőívek  

A kérdőívek elsősorban a releváns partnerek véleményének, igényeinek és 

elégedettségének a felmérésére, megismerésére adnak lehetőséget. Az intézmény az 

önértékelése során a kétéves önértékelési ciklusban legalább egyszer kérdőív 

segítségével vizsgálja a partnerek – a szülők, a tanulók és az oktatók – elégedettségét, 

továbbá a duális képzőhelyek és a végzetteket foglalkoztató gazdálkodó szervezetek 

szintén elégedettségmérő kérdőívet töltenek ki.  

- interjúk 

Az interjúk segítenek olyan működési elemek feltárásában, amelyek nem rögzítettek 

írásban, viszont az intézményben működő gyakorlat. Az interjúk segíthetnek a leírt 

szabályozások és a valós működés összevetésében, illetve további adatgyűjtési források 

azonosításában is. Ügyelni kell arra, hogy az interjúk során begyűjtött információk, az 

interjúkból származó következtetések is tényszerűek, konkrétak legyenek.  

 

2.2. Az egyes önértékelési szempontokhoz az intézményi működési gyakorlat leírások 

elkészítése  

Ennek célja az adott önértékelési szemponthoz kapcsolódóan az intézmény oktatási, nevelési, 

képzési és egyéb tevékenységeinek, alkalmazott módszereinek tényeken alapuló feltárása és ez 

alapján az intézményi működési gyakorlat tényszerű leírása: 

- Van-e jól azonosítható folyamat az adott szempont, elvárás megvalósítására, és e 

folyamat végrehajtása során milyen módszer(eke)t, gyakorlatot alkalmaz az intézmény?   

- Mióta és milyen gyakorisággal (mennyire rendszeresen) alkalmazza a kérdéses területen 

alkalmazott módszereit, gyakorlatát az intézmény?  . 

- Mennyire jellemző („mindennapos”) ezeknek a módszer(ek)nek, gyakorlatnak 

alkalmazása és mennyire terjed ki az alkalmazás a teljes intézményre?   

- Megvizsgálta-e az intézmény – és ha igen, akkor mikor és hogyan –, hogy az 

alkalmazott módszerei szakmailag megfelelőek, eredményesek-e?   

- Hogyan és milyen, indikátorokkal mérik, értékelik a módszerek megfelelőségét?   

- A felülvizsgálat és szükség esetén a mérési eredmények alapján az intézmény javítja-e, 

illetve továbbfejleszti-e a kérdéses területen alkalmazott gyakorlatát?  
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A tényszerűség érdekében a működési gyakorlat leírása során az alábbi elemeket kell 

bemutatni:  

- ki (vagy kik) 

- mit 

- mikor(tól) 

- hogyan 

- milyen rendszerességgel 

- miért 

- milyen szabályozó dokumentumok, belső szabályok alapján végez(nek) 

tevékenységeket a kérdéses területen, és hogy az intézménynél működő gyakorlat 

mennyire van összhangban a működtetésre kialakított szabályozással. 

A működési gyakorlat leírása során az intézmény szövegesen mutatja be az önértékelési 

szemponthoz kapcsolódó működési gyakorlatát, amely igazodik az EQAVET alapú intézményi 

önértékelési szempontsorhoz. 

A következő önértékelés során már csak az intézményi működési leírások felülvizsgálatát és 

korrekcióját kell az intézménynek elvégeznie.  

 

2.3. Az intézményi működés, gyakorlat adott önértékelési szempontnak való megfelelőségének 

százalékos / %-os értékelése  

Ebben a lépésben a bemutatott intézményi működési gyakorlatok elemzése és értékelése valósul 

meg. Az intézmény működésének értékeléséhez meg kell határozni, hogy az adott, jelenleg 

alkalmazott működési gyakorlat mennyire felel meg az önértékelési szempont által 

meghatározott elvárt intézményi működésnek. Fel kell tárni és rögzíteni kell a hiányosságokat, 

problémákat, amelyeket tapasztaltak és azt is, hogy mi működik jól.  

Értékelési kategóriák:  

- nem felel meg  0-20%  

- részben megfelel 21-50%  

- többnyire megfelel  51-80% 

- megfelel   81-100%  

 

2.4. Erősségek és fejlesztendő területek meghatározása az intézményi működésben  

Az intézményi működési gyakorlat önértékelése során   

- a működési gyakorlat leírás 
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- az önértékelési szempontban megfogalmazott elvárások 

- az adott önértékelési szemponthoz kapcsolódó, az intézmény eredményességét az adott 

területen jelző szakképzési indikátorok értékelése 

- a kapcsolódó folyamatok működésének az értékelése 

- a kapcsolódó partneri és egyéb mérések eredményeinek az értékelése 

- a cselekvési terv(ek) kapcsolódó megvalósult fejlesztéseinek az értékelése, elemzése 

alapján az intézménynek – önértékelési szempontonként – jó működési gyakorlatokat, 

erősségeket és problémákat, hiányosságokat, fejlesztendő területeket kell azonosítania, 

rögzítenie. A problémák, hiányosságok, fejlesztendő területek mellett – amelyekre épülnek az 

intézményi fejlesztések – fontos az intézmény erősségeinek a feltárása, összegzése is, hiszen az 

intézmény ezekre támaszkodhat a fejlesztő munka során, és szakmai-képzési tevékenysége, 

működése ezek erősítésével válhat még sikeresebbé, eredményesebbé.  

Fejlesztendő terület(ek) meghatározása azon önértékelési szempont esetében kötelező, ahol a 

megfelelőség százalékos értéke 60% alatt van. Fejlesztendő területet akkor is meghatározhat az 

intézmény, ha a százalékos érték 60% felett van, de ez alatt kötelező.  

Az önértékelés során az intézményi működést és eredményeket az alábbi szempontok mentén 

kell vizsgálni:   

- Az intézmény az adott önértékelési szempont által elvárt működési gyakorlatot alakított 

ki. 

Ennek keretében vizsgálni kell a működési gyakorlat 

- kiterjedtségét az adott önértékelési szempontra vonatkozóan 

- kiterjedtségét az intézményre vonatkozóan 

- szabályozottságát, egységes működtetését 

- időbeli szabályozottságát, rendszerességét.   

- Az intézmény a vizsgált tevékenység területen olyan működést alakított ki, amely az 

intézmény céljain és a releváns partnerek elvárásain alapul.   

- Az intézmény a vizsgált tevékenység területen egyértelmű szabályokat alakított ki, jól 

definiálta a tevékenység megvalósításának elemeit. 

- A kialakított szabályokat, a sikeres megvalósításhoz szükséges mértékben, írásban 

rögzítették.   

- Az előírásoknak, belső szabályoknak megfelelően valósul meg a tevékenység 

végrehajtása az intézmény mindennapi gyakorlatában.   
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- A kérdéses területre kialakított jó működési gyakorlatot az intézmény minden területén, 

minden munkaközösségében alkalmazzák.   

- A kérdéses területre kialakított belső szabályozást rendszeresen, és amikor az szükséges, 

minden esetben alkalmazzák.   

- Minden szükséges területen rendelkeznek mérési eredményekkel, számszerű adatokkal, 

amelyeket – ha van rá mód – összehasonlítanak más hasonló intézmények 

eredményeivel.   

- Az indikátorok, mérési eredmények (legalább 3 év távlatában) folyamatosan javuló 

tendenciát mutatnak.   

- A saját célokat elérik, illetve túlteljesítik.   

- Az indikátorok, mérési eredmények vizsgálata alapján fejlesztéseket indítottak a 

megfelelő működési területeken. 

A fenti szempontok közül az, amelyik nem vagy csak részben teljesül, fejlesztendő terület lesz. 

A fejlesztendő területek közé tartoznak még azok a működési elemek, területek is, amelyekkel 

kapcsolatos elvárásokra az intézmény nem tudott választ adni, mivel az intézményben jelenleg 

nem foglalkoznak az adott terület tudatos kezelésével. Az is fejlesztendő területnek tekintendő 

továbbá, ha az intézmény egy adott tevékenységének értékelésével kapcsolatban nem 

rendelkezik tényekkel, azaz nem tudja mérési, értékelési adatokkal alátámasztani a vizsgált 

tevékenység eredményességét.  

 

2.5. Erősségek és fejlesztendő területek összesítése  

Az erősségek és a fejlesztendő területek intézményi szintű összesítése során a MICS áttekinti 

az önértékelést, és konszenzussal meghatározza az önértékelésen belüli kapcsolatokat, 

összefüggéseket külön az egyes önértékelési szempontok esetében azonosított erősségek és 

külön a fejlesztendő területek között.  

Az intézménynek át kell gondolnia az egész önértékelését, és el kell készítenie az Erősségek és 

a fejlesztendő területek intézményi szinten összesített listáját, amelyben már összekapcsolják 

és átfogalmazzák az összetartozó erősségeket és az összetartozó fejlesztendő területeket.  

 

 

2.6. A fejlesztendő területek rangsorolása  

Az Erősségek és a fejlesztendő területek intézményi szinten összesített listájának elkészültét 

követően a MICS meghatározza az intézmény fejlesztendő területeinek priorizált listáját, így 
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elkészül a Fejlesztendő területek rangsorolt listája. Az intézményvezető közreműködik az 

erősségek és a fejlesztendő területek összesítésében, valamint a fejlesztendő területek 

rangsorolásában.  

 

2.7. Oktatói testületi előterjesztés és döntés a fejlesztésekről  

Az önértékelés eredményeit szükséges megismertetni az oktatói testület tagjaival, amely során 

az oktatói testület megvitatja és elfogadja az önértékelés eredményeit, továbbá kijelöli a 

megvalósítandó fejlesztéseket.  

2.7.1. Az önértékelés eredményeinek bemutatása az oktatói testületnek  

Az oktatói testületi előterjesztés célja, hogy a munkatársak megismerjék az önértékelés 

eredményeit, főbb megállapításait, és ennek részeként azokat a fejlesztendő területeket, 

amelyekkel – az önértékelés során feltárt információk alapján – elsődlegesen foglalkoznia kell 

az intézménynek, és döntsenek arról, hogy mely fejlesztés(eke)t indítják el az intézményben. 

Az előterjesztést megelőzően a MICS az intézményvezető közreműködésével meghatározza, 

hogy milyen információkat és milyen formában szeretnének megosztani az oktatói testülettel, 

annak érdekében, hogy közösen kijelölhessék a fejlesztési irányokat.  

Az oktatói testületi előterjesztés két fő elemből áll:  

- az önértékelési dokumentáció 

- szóbeli prezentációból.  

A szóbeli prezentáción az intézményvezető és a vezetés tagjai is részt vesznek. 

2.7.2. A megvalósítandó fejlesztések kijelölése  

A MICS a Fejlesztendő területek rangsorolt listája alapján az intézményvezetővel egyeztetett 

javaslatokat fogalmaz meg a fejlesztendő területeket illetően, amelyeket előerjeszt az oktatói 

testület számára. Az oktatói testület kiválasztja és dönt arról a 3-6 releváns fejlesztendő 

területről, amelyekre vonatkozóan az intézmény célokat tűz ki és intézkedéseket hoz, cselekvési 

tervet készít. 

 

 

 

 

3. Az intézményi önértékelés követése, további lépései  
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Az önértékelést követő lépések nagyon fontosak az intézmény (minőség)fejlesztése 

szempontjából, ugyanis az önértékelés alapozza meg az intézményben a folyamatos fejlesztés 

képességének kialakítását, működtetését, az intézmény „tanuló szervezetté” válását.  

3.1. Fejlesztési célok meghatározása  

A MICS az intézményvezető és szükség esetén más munkatársak közreműködésével az 

önértékelés eredményei alapján kiválasztott fejlesztendő területekre fejlesztési célokat határoz 

meg. A MICS gondoskodik róla, hogy a munkatársak megismerjék a kitűzött célokat.  

3.2. Cselekvési tervek készítése és megvalósítása  

A kijelölt fejlesztési feladatok megtervezésére és megvalósítására cselekvési terveket készít az 

intézmény, amelyeket az oktatói testület fogad el és a fenntartó hagy jóvá.  

A cselekvési terv készítésének célja, hogy az intézmény meghatározza a kitűzött fejlesztési 

célok elérésének részletes útját. Minden egyes fejlesztési célra külön cselekvési tervet kell 

készíteni. 

A cselekvési tervek az alábbi szükséges elemeket tarta 

- a fejlesztés eredményes megvalósításához szükséges feladatok 

- a feladatok végrehajtásának elvárt eredményei 

- a feladatok ütemezése (időigény, határidő) 

- a feladatok végrehajtásában résztvevők (felelős, közreműködő) 

- a fejlesztés főbb mérföldkövei, ellenőrzési pontjait   

- a fejlesztés megvalósításához szükséges erőforrások 

A fejlesztési célok kitűzése, a cselekvési tervek készítése és megvalósítása az FCS-k feladata, 

amelyeket az adott fejlesztési területen releváns kompetenciákkal rendelkező vezetők, 

munkatársak (oktatók, egyéb alkalmazottak) alkotnak, de külső szakértőt is bevonhatnak ebbe 

a munkába.  

Az FCS-k vezetői felhatalmazással végzik a munkájukat.  

Az FCS-k vezetői a cselekvési tervek megvalósításának folyamatában rendszeresen 

tájékoztatják az intézmény munkatársait a feladatok megvalósulásának állásáról.  

 

3.3. Cselekvési tervek megvalósulásának értékelése  

A fejlesztések megvalósítását követően – a következő önértékelés során – értékelni kell, hogy 

a befejezett fejlesztések elérték-e a kívánt céljukat, és ennek eredményeképpen az intézmény 

kielégíti-e az önértékelési szempontokban megfogalmazott elvárásokat, a kapcsolódó 

követelményeket. Amennyiben a vizsgált fejlesztés elérte a kitűzött célját, az intézmény 
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elsődleges feladata a szabályozott működés biztosítása, azaz az új folyamat működtetése. 

Amennyiben nem érte el a fejlesztés a kívánt célját, úgy az intézménynek korrekciót kell 

végrehajtania, vagy előfordulhat, hogy új fejlesztést kell indítania a vizsgált területre 

vonatkozóan.  

A cselekvési tervekbe beépített ellenőrzési pontok, mérföldkövek is biztosítják, hogy a 

fejlesztési folyamat ne akadjon el és elérje az elvárt eredményt. A cselekvési tervek 

megvalósítását a tanév végi értékelések során a mérföldköveknek megfelelően értékelni kell. A 

következő önértékelés során szükséges értékelni a fejlesztések eredményét, eredményességét. 

A sikeres cselekvési tervek jó gyakorlatként vagy intézményi folyamatszabályozásként 

beépülhetnek az intézményi dokumentumokba.  

 

4. Összegzés az önértékelés megvalósításának tapasztalatairól  
 
Az önértékelés folyamatának lezárását követően el kell végezni az önértékelési munka 

áttekintését, értékelését, a megvalósítás pozitív és negatív tapasztalatainak az összegyűjtését, 

valamint az önértékelés intézményi folyamatának, módszereinek és eszközeinek a 

felülvizsgálatát és javítását.  

Az intézmény a fenntarthatóság érdekében írásban rögzíti az önértékelés továbbfejlesztett 

folyamatát, vagyis azt a gyakorlatot, ahogyan a jövőben végezni fogja az önértékelését.  

A végső cél az intézmény önértékelési rendszerének a kialakítása és folyamatos, hosszútávon 

történő működtetése.  
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Az intézményi önértékelés folyamata 
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3. Az intézményi önértékelés sablonjai  
 

Az intézményi önértékelés során a az intézmény minőségirányítási rendszerében rögzített 

sablonokat alkalmazzuk. 

Az intézményi önértékelés sablonjat a melléklet tartalmazza. 
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4. Az intézményi önértékelés folyamatszabályozása 

  

Folyamat neve Intézményi önértékelés 

Folyamat célja Erősségek és fejlesztendő területek meghatározása az intézményi működésben, 
fejlesztési célok meghatározása, cselekvési tervek készítése, megvalósítása és értékelése 

Elvárt eredmény Intézményi önértékelési ciklus működtetése 

Folyamatgazda Igazgató 

Bevezetés 
időpontja 

2022. szeptember 1. 

  

Srsz. Tevékenységek Felelős Közreműködő Határidő Bemenő (felhasznált) 
dokumentum 

Keletkező 
dokumentumok 

Ellenőrzés, 
értékelés 

személy, 
módszer 

Intézményi önértékelés előkészítése 

1. Az oktatói testület 
tájékoztatása az 
önértékelésről 

MICS 
vezetője 

MICS tagjai, 
intézményi 
vezetés 

szeptember 
30. 

összefoglaló anyag a 
tájékoztatás 
tartalmáról 
(korábban emailben 
kiküldve az 
intézményi 
levelezőrendszeren 
keresztül) 

jegyzőkönyv  a 
tájékoztatás tényéről 

igazgató 

2. Az 
önértékelésben 
résztvevő 
munkatársak 
felkészítése 

  

MICS 
vezetője 

MICS tagjai, 
bevont 
oktatók 

október 30. MIR, önértékelési 
folyamatszabályozás, 

jegyzőkönyvek a 
felkészítés tényéről 

igazgató 
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3. Az önértékelés 
munkatervének 
elkészítése 

  

MICS 
vezetője 

MICS tagjai, 
intézményi 
vezetés, 
bevont 
oktatók 

október 30. MIR, önértékelési 
folyamatszabályozás, 
intézmény éves 
munkaterve 

intézményi 
önértékelési 
munkaterv 

  

igazgató 

Intézményi önértékelés végrehajtása 

4. Információ- és 
adatgyűjtés 

  

MICS 
vezetője 

MICS tagjai, 
intézményi 
vezetés, 
bevont 
oktatók 

június 15. MIR, önértékelési 
folyamatszabályozás, 
intézmény éves 
munkaterve 

dokumentumelemzés
, interjúk, MIR-ben 
rögzített kérdőívek 

igazgató 

5. Az egyes 
önértékelési 
szempontokhoz 
az intézményi 
működési 
gyakorlat leírások 
elkészítése 

  

MICS 
vezetője 

MICS tagjai, 
intézményi 
vezetés, 
bevont 
oktatók 

december 
15. 

MIR, önértékelési 
folyamatszabályozás 

intézményi működési 
gyakorlat 

igazgató 

6. Az intézményi 
működési 
gyakorlat adott 
önértékelési 
szempontnak való 
megfelelés 
százalékos 
értékelése 

MICS 
vezetője 

MICS tagjai, 
intézményi 
vezetés, 
bevont 
oktatók 

második év 
március 15. 

MIR, önértékelési 
folyamatszabályozás, 
intézmény éves 
munkaterve, 
intézményi működési 
gyakorlat 

intézményi működési 
gyakorlat százalékos 
értékelése; ennek 
tényéről 
dokumentum 

igazgató 

7. Erősségek és 
fejlesztendő 
területek 
meghatározása az 
intézményi 
működésben 

MICS 
vezetője 

MICS tagjai, 
intézményi 
vezetés, 
bevont 
oktatók 

második év 
március 30. 

MIR, önértékelési 
folyamatszabályozás, 
intézmény éves 
munkaterve, 
intézményi működési 
gyakorlat, annak 
százalékos értékelése 

az erősségek és 
fejlesztendő területek 
összegzése; ennek 
tényéről 
dokumentum 

igazgató 
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8. Erősségek és 
fejlesztendő 
területek 
intézményi 
összesítése 

MICS 
vezetője 

MICS tagjai, 
intézményi 
vezetés, 
bevont 
oktatók 

második év 
április 15. 

MIR, önértékelési 
folyamatszabályozás, 
intézmény éves 
munkaterve, 
intézményi működési 
gyakorlat, annak 
százalékos 
értékelése, erősségek 
és fejlesztendő 
területek összegzése 

Erősségek és 
fejlesztendő területek 
intézményi listája 

igazgató 

9. A fejlesztendő 
területek 
rangsorolása 

MICS 
vezetője 

MICS tagjai, 
intézményi 
vezetés, 
bevont 
oktatók 

második év 
április 15. 

Erősségek és 
fejlesztendő területek 
intézményi listája 

Fejlesztendő 
területek rangsorolt 
listája 

igazgató 

10. Az önértékelés 
eredményeinek 
bemutatása az 
oktatói testületnek 

MICS 
vezetője 

MICS tagjai, 
igazgató, 
bevont 
oktatók 

második év 
április 30. 

Erősségek és 
fejlesztendő területek 
intézményi listája, 
Fejlesztendő 
területek rangsorolt 
listája 

önértékelési 
dokumentáció, 
szóbeli prezentáció 

igazgató 

11. A megvalósítandó 
fejlesztések 
kijelölése 

MICS 
vezetője 

MICS tagjai, 
intézményi 
vezetés, 
oktatói 
testület 

második év 
április 30. 

Fejlesztendő 
területek rangsorolt 
listája 

megvalósítandó 
fejlesztések 
kijelölése; ennek 
tényéről jegyzőkönyv 

igazgató 

Az intézményi önértékelés követése, további lépései 

12. Fejlesztési célok 
meghatározása 

FCS 
vezetője 

FCS tagjai, 
intézményi 
vezetés, 
bevont 
oktatók, 
szükség 
esetén külső 
szakértő 

második év 
május 30. 

kijelölt 
megvalósítandó 
fejlesztésekről 
készült jegyzőkönyv 

kitűzött fejlesztési 
célok, ennek tényéről 
jegyzőkönyv 

igazgató 

13. Cselekvési tervek 
készítése 

FCS 
vezetője 

FCS tagjai, 
intézményi 
vezetés, 
bevont 
oktatók 

második év 
június 30. 

kitűzött fejlesztési 
célokról készült 
jegyzőkönyv 

cselekvési tervek igazgató 
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14. Cselekvési tervek 
megvalósítása 

FCS 
vezetője 

FCS tagjai, 
intézményi 
vezetés, 
bevont 
oktatók 

következő 
intézményi 
önértékelési 
ciklus első 
szorgalmi 
időszakának 
vége 

cselekvési tervek megvalósításról 
készült 
dokumentáció, 
jegyzőkönyv az 
oktatói testület 
tájékoztatásáról 

igazgató 

15. Cselekvési tervek 
megvalósulásána
k értékelése 

MICS 
és FCS 
vezetője 

MICS és FCS 
tagjai, 
intézményi 
vezetés, 
bevont 
oktatók 

következő 
intézményi 
önértékelési 
ciklus első 
tanévének 
vége 

megvalósításról 
készült 
dokumentáció, 
jegyzőkönyv az 
oktatói testület 
tájékoztatásáról 

értékelésről 
összeállított 
dokumentum 

  

  

Összegzés az önértékelés megvalósításának tapasztalatairól 

16. Összegzés az 
önértékelés 
megvalósításának 
tapasztalatairól 

MICS 
és FCS 
vezetője 

MICS és FCS 
tagjai, 
intézményi 
vezetés, 
bevont 
oktatók 

következő 
intézményi 
önértékelési 
ciklus első 
tanévének 
vége 

értékelésről 
összeállított 
dokumentum 

dokumentum az 
intézményi 
önértékelés 
megvalósításának 
tapasztalatairól 
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VI.  Az intézmény vezetőjének önértékelése  

A szakképző intézmény minőségirányítási rendszerének meghatározó része az intézmény átfogó önértékelése. 

Az intézményi önértékelés keretében kerül sor az intézményvezető önértékelésére is.4  

Az intézményvezetői önértékelés az intézményi önértékelésre és az Szkr-ben előírt kérdőíves értékelésre épül, 

amely során a vezető egyes tevékenységekben vállalt feladataira, szerepére és vezetői kompetenciáira kerül a 

fókusz.  

 

1. Az intézményvezetői önértékelés szervezeti kereteinek, eljárásrendjének meghatározása  
 

Az intézményvezetői önértékelés előkészítését a MICS koordinálja. Az intézményvezető önértékelése 

kapcsolódik az intézményi önértékelés folyamatához, mert az előkészítő lépéseket követően a vezető akkor 

kezdheti meg önértékelési tevékenységét, ha az intézményi önértékelés folyamatában elkészült az intézményi 

működési gyakorlat önértékelési szempontonkénti leírása, megtörtént az adott szempontnak való megfelelőség 

értékelése, az értékelés indoklása és az erősségek, fejlesztendő területek meghatározása, hiszen mindezek és az 

intézményvezető tevékenységéről és vezetői kompetenciáiról szóló partneri visszajelzések szolgáltatják az 

intézményvezetői önértékelés alapját.  

A partneri kör meghatározása: 

- oktatók 

- képzési tanács (amennyiben működik az intézményben) 

- munkaerő-piaci partnerek (duális képzőhelyek oktatói) 

 

2. Az intézményvezetői önértékelés folyamata  

 

Az intézményvezetői önértékelés előkészítése  

 

Partneri kérdőívek összeállítása 

 

A MICS összeállítja a partneri kérdőíveket, amely alapján az oktatói testület, a képzési tanács és a munkaerő-

piaci partnerek értékelik az intézményvezető munkáját.5  

Amennyiben képzési tanács működik az intézményben, a tagok az oktatói kérdőív kitöltésével nyilváníthatnak 

véleményt a vezető munkájáról.  

 
4 Szkr. 124. § (5) bekezdése 
5 A kérdőíveket a MIR tartalmazza, azok szükség szerint módosíthatók. 
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A kérdőíveknek a sablonok kérdéseit az eredményes intézményvezetői önértékelés érdekében mindenképpen 

tartalmazniuk kell.  

 

Partnerek kérdőíves megkérdezése 

 

A MICS koordinálásával megtörténik a partnerek kérdőíves megkérdezése. 

 

A beérkezett kérdőívek összesítése 

 

A MICS összesíti a beérkezett kérdőíveket, és az intézményi önértékelés eredményét tartalmazó 

dokumentummal együtt átadja az intézményvezetőnek.  

 

Az intézményvezetői önértékelés végrehajtása  
 
A megkapott dokumentumok alapján az intézményvezető megkezdi önértékelését. 

 

Intézményvezető megvizsgálja és elemzi  

 

- az intézményi önértékelés során önértékelési szempontonként megfogalmazott működési gyakorlat 

leírásokat, a működési gyakorlatok százalékos és szöveges értékelését, és a szempontonként feltárt 

erősségeket és fejlesztendő területeket,   

- az értékelési szempontokhoz kapcsolódó, saját munkájára vonatkozó partneri mérési eredményeket 

(oktatói testület, képzési tanács, munkaerő-piaci partnerek megkérdezésének eredményei) 

Az intézményvezető elkészít 

 

egy intézményvezetői önértékelési dokumentumot, amelyben az intézményvezető meghatározza és leírja a 

saját magára megfogalmazott erősségeket és fejlesztendő területeket, úgy, hogy egy-egy erősség vagy 

fejlesztendő terület egy vagy több önértékelési szempontra is vonatkozhat. A dokumentumban bemutatja, 

hogy az összegyűjtött fejlesztendő területek alapján milyen fejlesztéseket kíván megvalósítani saját 

tevékenységére vonatkozóan, továbbá röviden kifejtheti a kiválasztott fejlesztések indokait, mi ösztönözte a 

választását, milyen vezetői képességek, kompetenciák fejlődését célozza meg azokkal.  

 

Az intézményvezetői önértékelés követése, további lépései  
 



 

79 / 199   

Az intézményvezető megvalósítani kívánt fejlesztési feladatainak megtervezésére és megvalósítására cselekvési 

tervet készít, amely tartalmazza: 

- a fejlesztés eredményes megvalósításához szükséges feladatokat 

- a feladatok végrehajtásának elvárt eredményeit 

- a feladatok ütemezését (időigény, határidő) 

- a feladatok végrehajtásában résztvevőket (közreműködő) 

- a fejlesztés főbb mérföldköveit, ellenőrzési pontjait 

- a fejlesztés megvalósításához szükséges erőforrásokat.  

 

Az elkészített intézményvezetői önértékelési dokumentumot és cselekvési tervet az intézményvezető az 

intézményi cselekvési tervvel egyidőben megküldi az intézmény fenntartójának.  

 

3. Intézményvezetői önértékelési szempontsor 

 
Az intézményvezetői önértékelési szempontsor azonos az intézményi önértékelés szempontsorával. Az 

intézményvezetőnek az önértékelését azonban a szerint kell elvégeznie, hogy az intézményi tevékenységekben 

hogyan mutatkoznak meg vállalt feladatai, személyes szerepvállalása és vezetői kompetenciái. 

 Az intézményvezetői önértékelési szempontsort a melléklet tartalmazza. 
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VII.  Mellékletek  

 

1. Sablon az intézményi önértékeléshez 

Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

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

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

Százalékos /%-os érték  
Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
 
Az intézmény konkrét, egyértelmű és mérhető célokat, célkitűzéseket 
fogalmaz meg, ezzel biztosítja az értékelhetőséget és a visszacsatolást. 
A meghatározott célokhoz az intézmény önállóan vagy a fenntartóval, 
illetve a szakképzési centrummal egyeztetve konkrét mérőszámokat, 
értékelési sikerkritériumokat rendel, amelyekkel rendszeres mérés és 
adatgyűjtés mellett figyelemmel kíséri és értékeli a kitűzött célok 
elérését. 
Az intézmény stratégiai céljait lebontják a gyakorlati megvalósítás 
szintjére és azok megjelennek a képzések tervezésében, tartalmában, 
módszertanában és az oktatás-szervezésben.  
 
 

 

Intézményi 
működési 
gyakorlat 
értékelése 

Százalékos /%-os érték  
Erősségek  
Fejlesztendő területek  

Megjegyzés: 
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Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
Az intézmény a célok kialakításához azonosítja a képzési igényeket 
megjelenítő releváns partnereit.  
A helyi munkaerő-piaci/képzési igényeket elsősorban a munkaerő-piaci 
partnerek (a duális képzésben együttműködő gazdasági társaságok, 
vállalkozások, a végzetteket foglalkoztató gazdálkodó szervezetek, a 
munkaerőpiac érdekképviseleti szervezetei), az ágazati képzőközpontok, az 
illetékes kamarák jelenítik meg, de más intézmények, szervezetek 
(egyetemek, tankerületi központok, általános iskolák, kulturális és 
sportszervezetek, egészségügyi, szociális támogató intézmények, egyéb 
szakmai szervezetek) is közvetíthetnek ilyen igényeket.  
Az egyéni képzési igényeket a jelenlegi vagy leendő tanulók, a szülők, a 
képzésben részt vevő személyek, az oktatók jelenítik meg.  
Az intézmény a helyi munkaerő-piaci igények felmérése, valamint az egyéni 
képzési igények feltárása érdekében konzultációt, párbeszédet folytat, 
valamint adatot, információt és visszajelzéseket gyűjt a releváns partnerei 
körében. Az adatok, információk és visszajelzések feldolgozásába és 
elemzésébe bevonja a releváns partnereit, kiemelten a munkatársakat.  
 
 

 

Intézményi 
működési 
gyakorlat 
értékelése 

Százalékos /%-os érték  
Erősségek  
Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
Az intézmény tevékenységét minőségirányítási rendszer alapján végzi, 
amely minőségpolitikából, önértékelésből és az ezekre épülő 
beavatkozó, fejlesztő tevékenységekből áll. Az intézményi 
minőségirányítási rendszernek része az oktatók értékelési rendszere is. 
Az intézmény a minőségpolitikában megalkotja a küldetését, és a 
jövőképét, és azokhoz kapcsolódóan stratégiai célokat és 
minőségcélokat határoz meg. A minőségpolitikában és a kapcsolódó 
minőségcélokban kinyilvánítja a minőségirányítás és a 
minőségfejlesztés iránti vezetői és intézményi elkötelezettséget, 
valamint meghatározza a minőségirányítási rendszer működtetésének 
szervezeti kereteit, ezen belül azt, hogy ki miért felelős.  
Az intézmény a szervezeti és működési szabályzatban, és a munkaköri 
leírásokban rögzíti az intézmény szervezeti egységei és a teljes 
munkatársi kör minőségirányítással kapcsolatos felelősségét és 
feladatait. 
 
 

 

Intézményi 
működési 
gyakorlat 
értékelése 

Százalékos /%-os érték  
Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

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

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

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

Önértékelési 
szempont 

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

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

Az intézmény kiterjedt partneri körrel rendelkezik. Minden 
tanév előtt, augusztus végén a partneri kör átvizsgálása 
megtörténik, aktualizálódik, szükség esetén bővül. 
A tanév során legalább egy alkalommal az intézmény 
szakmai workshopot szervez a partnerek számára, ahol 
lehetőségük van bemutatkozni a tanulóinknak illetve a 
többi partnerünknek. 
A külső partnerek keresése az adott ágazatnak megfelelő 
vállalatok között történik. Az együttműködés célja, hogy 
tanulóink kihelyezésre kerüljenek a duális partnereinkhez 
az ágazati alapoktatás után. 
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Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
 
Az intézmény az adatkezelési szabályzatában meghatározza a 
természetes személyek személyes adatai kezelésének, az adatokhoz 
való hozzáférésnek, az adatok tárolásának és továbbításának 
intézményi rendjét. Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, 
módosításánál az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
kikéri a képzési tanács és a diákönkormányzat véleményét. 
Az intézmény adatvédelmi szabályzata a tanuló, a képzésben részt 
vevő személy, az alkalmazottak szakmai oktatással összefüggésben 
kezelt személyes adatai mellett tartalmazza a minőségirányítási 
tevékenységekből (mérések, értékelések, kérdőíves megkérdezések 
stb.) származó adatok kezelésének szabályait is.  
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Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
 
 
Az intézmény célrendszerében meghatározott célok koherensen megjelennek 
a szakmai programban és az intézmény éves terveiben.  
Az intézmény az éves munkatervezéshez kapcsolódóan erőforrás-tervezést 
végez, amely során biztosítja a szükséges szervezeti kereteket, a humán és az 
anyagi erőforrásokat. 
A megvalósítás során biztosítja a szükséges anyagi erőforrásokat a szakmai 
oktatáshoz (közismereti oktatás, ágazati alapoktatás, szakirányú oktatás) és az 
intézmény működtetéséhez (infrastruktúra karbantartása, munkavédelmi és 
védőfelszerelések, higiénia) szükséges feltételek terén. 
A humán erőforrás-tervezésben biztosítja a munkatársak egyenletes terhelését. 
 
 
 

Az intézmény még a tanév megkezdése előtt elvégzi az éves 
munkaterv megvalósításához szükséges erőforrás tervezést és 
az ehhez szükséges igényeket. 
Az igényeket a Centrumhoz beküldi, ahol döntenek ennek. 

Intézményi 
működési 
gyakorlat 
értékelése 

Százalékos /%-os érték  
Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
Az intézmény a célok és a képzési eredményesség érdekében szakmai-
képzési együttműködési rendszert működtet más szakképző 
intézményekkel, a duális képzőhelyekkel, a területi kamarákkal, a 
munkaerő-piaci partnerekkel, a szakmai szervezetekkel, a 
pályaorientációs és pályaválasztási tevékenysége során partnerként 
megjelenő oktatási intézményekkel, a leendő tanulókkal és szüleikkel, 
és hatékony együttműködési munkaformákat működtet az egyes 
partnerekkel. 
Az intézmény a szakmai programjának részét képező képzési 
programját a duális partnerek bevonásával készíti el. A duális 
képzőhelyen szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulók 
szakmai vizsgára történő felkészítésében minden érdekelt fél részt 
vesz a képzési programban meghatározottak szerint. A duális 
képzőhelyen folyó szakirányú oktatás keretében a tanulók 
értékelésében a jogszabályban és a szakmai programban rögzített 
szabályok alapján egységes gyakorlatot alkalmaz. 
Az intézmény együttműködik a működési területén a többi szakképző 
intézménnyel a képzési kínálat kialakításában, összehangolásában és a 
duális szakképzés feltételeinek biztosításában.  
Az intézmény együttműködik a területi munkaerő-piaci szervezetekkel 
a képzési igények megismerésében, a duális képzés működtetésében, 
a képzőhelyek támogatásában, a gazdasági partnereivel a szakmai 
oktatói továbbképzések megvalósításában. 
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Az intézmény a nevelési és egészségnevelési program megvalósítása 
során együttműködik kulturális és sportszervezetekkel, egészségügyi, 
szociális támogató intézményekkel, egyéb szakmai szervezetekkel. 
 
Intézményi 
működési 
gyakorlat 
értékelése 

Százalékos /%-os érték  
Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
 
Az intézmény oktatói a szakmai program, illetve a duális 
képzőhelyekkel egyeztetett képzési program alapján, közösen végzik 
az oktatási tevékenységüket.  
Az intézmény a képzési célok elérése érdekében működteti az 
oktatók (egy osztályban tanító oktatók, szakmai oktatók, projekteket 
megvalósító oktatók) együttműködési rendszerét, közös szabályokat 
alkalmaz a pedagógiai tervezésben, a tanulók értékelésében, 
működteti a szakmai-képzési belső együttműködést, a belső 
tudásmegosztást. Az oktatók munkatervben rögzített 
munkaközösségi értekezleteken, projektértekezleteken történő 
egyeztetések alapján, a képzési és kimeneti követelmények, a 
programtantervek, a szakmai program figyelembevételével készítik 
el a projektterveket, tanmeneteket. 
A projektek megvalósításában a szakmai és a közismereti oktatók 
egyaránt részt vesznek. 
A tanulók versenyfelkésztése és felzárkóztatása az oktatók 
együttműködésével valósul meg.  
 

 

Intézményi 
működési 
gyakorlat 
értékelése 

Százalékos /%-os érték  
Erősségek  

Fejlesztendő területek  
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Megjegyzés: 
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Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

M4 
Az intézményben az intézményi célokkal összhangban működik az oktatók továbbképzési rendszere.  
Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény az oktatók továbbképzése céljából hosszú-távú továbbképzési programot és 
ez alapján éves beiskolázási tervet készít. 
A továbbképzési programot az intézmény szakmai programjának, szakmaszerkezetének, a 
fejlesztési terveinek, a korszerű szakképzési tartalmaknak és a szakképzési releváns 
módszertanoknak megfelelően, az intézményi célok figyelembevételével tervezik és 
valósítják meg. 
A továbbképzések tervezésében és megvalósításában az intézmény szakmai fejlesztési 
igénye mellett figyelembe veszik az oktatói értékelés eredményeit és az intézményi célokat 
támogató egyéni oktatói kompetenciák fejlesztésére irányuló képzési szükségleteket és 
igényeket.  
Az éves beiskolázási tervben biztosítják az egyenletes továbbképzési terhelést, annak 
érdekében, hogy megvalósuljon az oktatók jogszabályban meghatározott négyévenként 
legalább hatvan óra továbbképzése. 
A szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának továbbképzése esetén a 
továbbképzés elsősorban vállalati környezetben vagy képzőközpontban történik, amelynek 
célja, hogy az oktatók új technológiákat, eljárásokat, anyagokat ismerjenek meg, piacképes 
szakmai tudást szerezzenek, új eljárásokat, módszereket ismerjenek meg és beépítsék 
azokat a szakképzési gyakorlatukba. 
A továbbképzésben részt vevők rendszeresen tájékoztatják az érintetteket, köztük a 
szakirányú oktatásban részt vevő többi érintettet, a továbbképzéseken tapasztaltakról. Az 
intézmény értékeli a továbbképzések eredményességét, biztosítja a megszerzett tudás belső 
továbbadását. 
 

 

Intézményi 
működési 

Százalékos /%-os érték  
Erősségek  
Fejlesztendő területek  
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gyakorlat 
értékelése 
Megjegyzés:  
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Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
Az intézmény a közismereti kerettantervek, a képzési és kimeneti 
követelmények és a programtantervek alapján, a helyi igények 
figyelembevételével kialakítja a szakmai programját, amely tartalmazza az 
oktatás-képzés folyamatában alkalmazott oktatási, nevelési, pedagógiai 
stratégiákat, a tanulási eredmény alapú megközelítést, a kimeneti 
követelmények által vezérelt tartalomszabályozást, továbbá a képzésben 
alkalmazott korszerű szakképzési releváns módszereket, munkaformákat, 
kiemelten a projektmódszert. 
A képzési és kimeneti követelmények alapján az intézmény képzési programja 
egyértelműen meghatározza az elvárt tanulási eredményeket, amelyek 
eléréséhez az intézmény olyan módszereket alkalmaz, amelyek a tanulókat 
aktív tevékenységre, a tanulási folyamatban való aktív részvételre ösztönzik (pl. 
projektoktatás).  
Az intézmény szakmai programja tartalmazza az egyéni tanulói képzési 
igényeknek való megfelelés módjait, az egyéni tanulási utak lehetőségeit, az 
előzetes tudás beszámításának szabályait, valamint a hátrányokkal küzdő (SNI, 
BTMN, HH, HHH) tanulók részére ajánlott sajátos nevelési, oktatási 
eljárásokat.  
Az intézmény a szakmai programot rendszeresen felülvizsgálja és az értékelés 
alapján fejleszti azt. 
 
 

 

Intézményi 
működési 

Százalékos /%-os érték  
Erősségek  
Fejlesztendő területek  
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gyakorlat 
értékelése 
Megjegyzés:  
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Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
 
Az intézmény szakmai programja tartalmazza az oktatás-nevelés-
képzés folyamatában alkalmazott értékelési eljárásokat, a 
tanulmányok alatti vizsgák részeit, annak követelményrendszerét, és 
egyértelműen leírja a továbbhaladás minimumkövetelményeit. A 
gyakorlatban működtetett értékelési eljárásokban érvényesül a 
kimenet-szabályozás, a tanulási eredmény alapú megközelítés és a 
vizsgáztatás során is alkalmazandó portfólió módszere. 
A képzési programban a duális képzőhelyekkel egyeztetve 
meghatározzák az értékelés módszereit, eljárásrendjét, szabályait, 
amelyekkel pontosan és megbízhatóan tudják a képzőhelyekkel 
közösen értékelni a tanulók elért tanulási eredményeit.  
Az értékelés módszereit, eljárásrendjét, szabályait a tanulókkal 
ismertetik. 
 
 

 

Intézményi 
működési 
gyakorlat 
értékelése 

Százalékos /%-os érték  
Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
Az intézmény biztosítja a digitális oktatás feltételrendszerét a 
digitális tartalom, az oktatói tudás és az infrastruktúra területén. 
Az intézmény szakmai programjában és azon belül kiemelten a 
képzési programban megjelennek az ágazati alap- és a szakmai 
vizsgák sikeres teljesítéséhez szükséges, gyakorlatban alkalmazható 
digitális tudástartalmak. 
Az intézményben az alapvető informatikai felszereltség mellett a 
duális képzőhelyek bevonásával a képzésben megjelennek az adott 
ágazatban jellemző digitális hardverek és szoftverek, a termelésben 
és a szolgáltatásban alkalmazott legkorszerűbb megoldások és 
eszközök.  
Az intézmény ösztönzi és támogatja a digitális tananyagtartalmak 
fejlesztését és használatát az oktatók körében és a duális 
képzőhelyeken egyaránt. 
A digitális technológiák és az online tanulási eszközök használatát az 
oktatói értékelésben is értékelik, figyelembe veszik a fejlesztési 
irányok meghatározásánál, a továbbképzési lehetőségek 
biztosításánál. 
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Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

É1 
Az intézmény minőségirányítási tevékenysége keretében rendszeres önértékelést végez. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
 
A szakképzési jogszabályok alapján az intézmény minőségirányítási 
rendszere önértékelésre épül.  
Az intézmény szabályozza, ezen belül meghatározza az önértékelés 
szervezeti kereteit, az eljárásrendet és működteti önértékelési 
rendszerét, indikátorokat és mérőeszközöket alkalmaz.  
Az intézmény rendszeres mérés és adatgyűjtés mellett legalább 
kétévenként átfogó önértékelést végez. Az önértékelés magában 
foglalja az adatok gyűjtését és felhasználását, és eljárásokat tartalmaz 
a belső és a külső partnerek bevonására.  
Az önértékelés során az intézmény erősségeket és fejlesztendő 
területeket határoz meg. 
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Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

É2 
Az intézmény az önértékelés keretében méri és értékeli a stratégiai és a minőségcélok megvalósulását, a szakképzési 
indikátorokat, a partnerek igényét és elégedettségét, a szabályozott folyamatok eredményességét, a cselekvési terv 
végrehajtásának eredményességét, az oktatói értékelési rendszer működtetését és eredményességét. 
Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény évente gyűjti a szakképzési indikátorokat, vizsgálja azok trendjét, az 
önértékelés során vizsgálja a célkitűzések teljesülését, a tanév végi beszámolók 
megállapításait, az előző értékelések során elkészített cselekvési tervek megvalósulását és 
eredményességét. 
Az intézmény a jelen Önértékelési Kézikönyvben meghatározott folyamatmodell alapján 
szabályozza és működteti az intézményi folyamatokat a vezetési-irányítási, a szakmai-
képzési, a támogató és erőforrás folyamat-területeken. A folyamatokhoz kapcsolt 
indikátorokkal, a szabályozás és a működési gyakorlat összhangjának a vizsgálatával 
rendszeresen méri és értékeli az intézményi folyamatok működésének eredményességét.  
Az intézmény az önértékelés keretében a kétéves önértékelési ciklusonként legalább 
egyszer méri a szakképzési alapfeladat-ellátás partnereinek (tanulók, szülők, 
munkatársak, duális képzőhelyek, a végzett tanulókat alkalmazó gazdálkodó szervezetek) 
igényét és elégedettségét.  
Az önértékelés során az intézmény értékeli az oktatói értékelés helyi szabályozását, 
működtetését és eredményességét.  
A stratégiai és a minőségcélok megvalósulásának, a szakképzési indikátoroknak, a 
partneri mérések eredményeinek, a szabályozott folyamatok, a cselekvési terv, az oktatói 
értékelési rendszer eredményességének az önértékelése során az intézmény erősségeket 
és fejlesztendő területeket határoz meg. 
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Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
 
Az intézmény méri és értékeli a digitális felkészültséget a vezetők, a 
munkatársak és a tanulók körében. A digitális felkészültség 
értékeléséhez felhasználja az indikátorokat, a partneri mérési 
eredményeket, vizsgálja az alkalmazott digitális stratégiát, 
módszertant, az intézmény infrastrukturális feltételrendszerét.  
Az intézmény a környezeti fenntarthatóság értékelése érdekében 
vizsgálja a fenntartható fejlődés követelményeinek, a környezet-
tudatosságnak, a környezetvédelmi szempontoknak és 
intézkedéseknek a megjelenését az oktatás és képzés, és az 
intézményi működés területén.  
Az intézmény a digitális felkészültségének és a környezeti 
fenntarthatóságának az önértékelése során erősségeket és 
fejlesztendő területeket határoz meg. 
 
 

 

Intézményi 
működési 

Százalékos /%-os érték  
Erősségek  
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gyakorlat 
értékelése Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
 
Az intézmény a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében 
folyamatosan gyűjti a releváns adatokat (pl. a tanulókra vonatkozó 
lemorzsolódási és a hiányzási adatokat, az ágazati alapvizsga, a 
szakmai vizsga, az érettségi vizsga eredményeit). Az értékeléshez 
felhasználja a KRÉTA rendszer korai jelzőrendszereit. Az intézmény 
elemzi az országos tanulói kompetenciamérés eredményeit. Az 
intézmény kiemelt stratégiai céljai alapján (pl. beiskolázási 
tevékenység, duális képzés, felnőttek oktatása) további korai 
figyelmeztető jelzéseket határoz meg és nyomon követi azok 
alakulását. Mindezek figyelembevételével, a korai jelzőrendszer 
alapján azonosítja a fejlesztendő területeket és fejlesztéseket indít. 
 
 

 

Intézményi 
működési 
gyakorlat 
értékelése 

Százalékos /%-os érték  
Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
 
Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit 
megvitatja a releváns partnerekkel, kiemelten az oktatói testülettel.  
Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés során meghatározott 
fejlesztendő területek alapján az intézményi célok 
figyelembevételével fejlesztési célokat határoz meg, amelyekhez 
cselekvési terveket készít. A fejlesztések kijelölésébe, a cselekvési 
tervek elkészítésébe és végrehajtásába bevonja a releváns partnereit, 
kiemelten a duális képzőhelyeket, a végzett tanulókat alkalmazó 
gazdálkodó szervezeteket.  
Az intézmény erőforrásokat biztosít a cselekvési tervek 
végrehajtásához, azok teljesülését rendszeresen értékeli. A 
visszacsatolási mechanizmus alapján nyomon követhető az 
önértékelést és a külső értékelést követő fejlesztések beépülése a 
szakmai-pedagógiai munkába és az intézményi működésbe. 
 
 

 

Intézményi 
működési 
gyakorlat 
értékelése 

Százalékos /%-os érték  
Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
 
A fejlesztési célok és a cselekvési tervek nyomon követhetően 
kapcsolódnak az önértékelési folyamathoz, az intézmény stratégiai 
célkitűzéseinek elérését szolgálják, elősegítik a szakképzés 
minőségének javítását. Az intézmény önértékelési folyamata 
biztosítja az adatalapú értékelést, az erősségek és a fejlesztendő 
területek partnerek bevonásával történő meghatározását, a 
fejlesztendő területek priorizálását, a cselekvési tervek 
elkészítésének szakmaiságát, a tervek eredményeinek értékelése 
során a visszacsatolást. Az intézmény a fenti önértékelési ciklus 
alkalmazásával képes tanuló szervezetként működni, biztosítva a 
folyamatos fejlesztést.  
 
 

 

Intézményi 
működési 
gyakorlat 
értékelése 

Százalékos /%-os érték  
Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 
terület 

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

Önértékelési 
szempont 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 
 
Az intézmény az értékelések (önértékelés, országos 
kompetenciamérés, partneri mérések, pályakövetés, megvalósított 
fejlesztések) eredményeit bemutatja a partnereknek. Az intézmény 
maga dönti el, hogy mely partnerek számára és hogyan, milyen 
formában teszi nyilvánossá az értékelések, visszajelzések 
eredményeit. A vonatkozó szakképzési jogszabályok értelmében 
azonban a külső értékelés eredményét az intézménynek kötelező a 
honlapján nyilvánosságra hoznia. 
Az intézmény a meghatározott fejlesztési célokat, a cselekvési 
terveket is hozzáférhetővé teszi a partnerei számára, azok 
megvalósításában számít a közreműködésükre.  
 
 

  

Intézményi 
működési 
gyakorlat 
értékelése 

Százalékos /%-os érték  
Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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2.  Intézményvezetői önértékelési szempontsor 

Önértékelési 
terület 

Önértékelési szempont Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás  
  

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

  

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

  

  

 Az intézmény az európai, országos, regionális és helyi 
szakképzés-politikai célokat figyelembe véve stratégiai 
és éves célokat határoz meg, amelyek egymásra épülnek. 
A szakképzés jelenleg érvényben lévő európai stratégiai 
céljait az Európai Tanács 2020. november 24-i Ajánlása 
„A fenntartható versenyképességet, társadalmi 
méltányosságot és rezilienciát célzó szakképzésről”, az 
országos célokat a „Szakképzés 4.0 - A szakképzés és 
felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai 
stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik 
ipari forradalom kihívásaira” című stratégia határozza 
meg. A regionális célok a regionális, megyei és helyi 
munkaerő-piaci stratégiában jelennek meg.  

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvényben és a 
szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
12/2020. (II.7.) Kormányrendeletben tükröződnek az 
európai stratégiai célok és a Szakképzés 4.0 Stratégia 
céljai. 
Az intézmény fenti dokumentumok alapján 
meghatározott hosszú távú céljai a szakmai program 
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részét képezik, valamint nyomon követhetőek az egyéb 
dokumentumokban: a vezetői 
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    pályázatban/vezetési programban, szervezeti és működési 
szabályzatban, házirendben, továbbképzési programban, 
és amennyiben releváns, a fejlesztési tervekben, 
alapkészségfejlesztési tervben, a komplex pedagógiai 
módszertani fejlesztés tervében, marketing tervben, 
nemzetköziesítési stratégiában, digitális oktatási 
stratégiában. 
Az intézmény éves tervezési dokumentumai 
(munkatervek, beiskolázási terv, amennyiben releváns 
cselekvési illetve intézkedési tervek) összhangban vannak 
az intézmény hosszú távú céljaival.  

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 intézmény konkrét, egyértelmű és mérhető célokat, 
célkitűzéseket fogalmaz meg, ezzel biztosítja az 
értékelhetőséget és a visszacsatolást. 

A meghatározott célokhoz az intézmény önállóan vagy a 
fenntartóval, illetve a szakképzési centrummal egyeztetve 
konkrét mérőszámokat, értékelési sikerkritériumokat 
rendel, amelyekkel rendszeres mérés és adatgyűjtés mellett 
figyelemmel kíséri és értékeli a kitűzött célok elérését. 

 
    Az intézmény stratégiai céljait lebontják a gyakorlati 

megvalósítás szintjére és azok megjelennek a képzések 
tervezésében, tartalmában, módszertanában és az oktatás-
szervezésben. 
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T3 
Az intézmény a helyi munkaerő-piaci és az egyéni 
képzési igények meghatározása érdekében konzultációt 
folytat a releváns partnerekkel. 
  

 *Az intézmény a célok kialakításához azonosítja a 
képzési igényeket megjelenítő releváns partnereit.  

A helyi munkaerő-piaci/képzési igényeket elsősorban a 
munkaerő-piaci partnerek (a duális képzésben 
együttműködő gazdasági társaságok, vállalkozások, a 
végzetteket foglalkoztató gazdálkodó szervezetek, a 
munkaerőpiac érdekképviseleti szervezetei), az ágazati 
képzőközpontok, az illetékes kamarák jelenítik meg, de 
más intézmények, szervezetek (egyetemek, tankerületi 
központok, általános iskolák, kulturális és 
sportszervezetek, egészségügyi, szociális támogató 
intézmények, egyéb szakmai szervezetek) is 
közvetíthetnek ilyen igényeket. 

 
    Az egyéni képzési igényeket a jelenlegi vagy leendő 

tanulók, a szülők, a képzésben részt vevő személyek, az 
oktatók jelenítik meg.  

Az intézmény a helyi munkaerő-piaci igények felmérése, 
valamint az egyéni képzési igények feltárása érdekében 
konzultációt, párbeszédet folytat, valamint adatot, 
információt és visszajelzéseket gyűjt a releváns partnerei 
körében. Az adatok, információk és visszajelzések 
feldolgozásába és elemzésébe bevonja a releváns 
partnereit, kiemelten a munkatársakat.  
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  T4 
Az intézmény egyértelműen meghatározott és átlátható 
minőségirányítási rendszerrel rendelkezik. Meghatározza a 
minőségirányítás szervezeti kereteit és a 
minőségirányítással kapcsolatos felelősségi köröket.  

  

 Az intézmény tevékenységét minőségirányítási rendszer 
alapján végzi, amely minőségpolitikából, önértékelésből 
és az ezekre épülő beavatkozó, fejlesztő 
tevékenységekből áll. Az intézményi minőségirányítási 
rendszernek része az oktatók értékelési rendszere is. 

Az intézmény a minőségpolitikában megalkotja a 
küldetését, és a jövőképét, és azokhoz kapcsolódóan 
stratégiai célokat és 

 
    minőségcélokat határoz meg. A minőségpolitikában és a 

kapcsolódó minőségcélokban kinyilvánítja a 
minőségirányítás és a minőségfejlesztés iránti vezetői és 
intézményi elkötelezettséget, valamint meghatározza a 
minőségirányítási rendszer működtetésének szervezeti 
kereteit, ezen belül azt, hogy ki miért felelős.  
Az intézmény a szervezeti és működési szabályzatban, és 
a munkaköri leírásokban rögzíti az intézmény szervezeti 
egységei és a teljes munkatársi kör minőségirányítással 
kapcsolatos felelősségét és feladatait. 
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T5 
Az intézmény bevonja a munkatársakat az intézményi 
célok és tervek kialakításába. 

  
  

 Az intézmény bevonja a munkatársakat (oktatókat, egyéb 
alkalmazottakat) és a duális képzőhely oktatóit az 
intézmény cél-meghatározási, tervezési folyamataiba, 
ideértve a minőségfejlesztési tevékenységek 
megtervezését is.  

Az intézmény vezetése a munkatársak bevonásával 
alkotja meg hosszú távú és operatív terveit, 
kompetenciájuk szerint bevonják őket a célok 
megfogalmazásába.  

 
    Az intézmény munkatársait széleskörűen bevonják az 

intézményi önértékelés és az azt követő fejlesztések 
meghatározásának, a fejlesztési célok kijelölésének és a 
fejlesztések megvalósításának a folyamatába.  
Az intézmény bevonja a munkatársakat az intézményi 
szintű döntések meghozatalába is. Az oktatói testület dönt 
az intézmény szakmai programjának, a duális szakirányú 
képzés képzési programjának, a szervezeti és működési 
szabályzatának, házirendjének, éves munkatervének, 
továbbképzési programjának elfogadásáról.  
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T6 
Az intézmény meghatározza a partneri körét és 
együttműködéseket tervez a releváns partnerekkel.  
  
  
  

  

 Az intézmény a szakmai programjával összhangban 
azonosítja a külső partnereit, és kijelöli a releváns külső 
partnereket. A külső partnerek körét megismertetik az 
intézmény munkatársaival, tanulóival és a szülőkkel.  

Az intézmény a szabályozó dokumentumaiban, terveiben 
szakmai-képzési együttműködési rendszert tervez és 
szervez más szakképző intézményekkel, a duális 
képzőhelyekkel, a területi kamarákkal, a munkaerő-piaci 
partnerekkel, a szakmai szervezetekkel, a pályaorientációs 
és pályaválasztási tevé- 
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    kenysége során partnerként megjelenő oktatási 
intézményekkel, a leendő tanulókkal és szüleikkel, és 
meghatározza az egyes partnerekkel folytatott 
együttműködés tartalmát. 
Az intézmény együttműködést tervez a működési területén 
a többi szakképző intézménnyel a képzési kínálat 
kialakításában, összehangolásában és a duális szakképzés 
feltételeinek biztosításában.  
Az intézmény együttműködési formát alakít ki a területi 
munkaerő-piaci szervezetekkel a képzési igények 
megismerése, a duális képzés megszervezése, a 
képzőhelyek szakmai támogatása, az oktatói 
továbbképzések terén. 
Az intézmény a nevelési és egészségnevelési program 
tervezése során együttműködik kulturális és 
sportszervezetekkel, egészségügyi, szociális támogató 
intézményekkel, egyéb szakmai szervezetekkel. 
Az intézmény a szakmai programjával összhangban 
azonosítja a belső partnereit. Az intézmény a működésével 
kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása és 
ellenőrzése érdekében – jogszabályban meghatározottak 
szerint – megtervezi az együttműködését az oktatókkal, a 
tanulókkal, a kiskorú tanulók törvényes képviselőivel, a 
képzésben részt vevő személyekkel, a képzési tanáccsal és 
a diákönkormányzattal, valamint kölcsönös tájékoztatást 
tervez a vele tanulói jogviszonyban álló tanulók 
elhelyezését biztosító kollégiummal. 
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  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 adatokhoz való hozzáférésnek, az adatok 
tárolásának és továbbításának intézményi rendjét. Az 
adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál az 
intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően kikéri 
a képzési tanács és a diákönkormányzat véleményét. 
Az intézmény adatvédelmi szabályzata a tanuló, a 
képzésben részt vevő személy, az alkalmazottak szakmai 
oktatással öszszefüggésben kezelt személyes adatai 
mellett tartalmazza a minőségirányítási 
tevékenységekből (mérések, értékelések, kérdőíves 
megkérdezések stb.) származó adatok kezelésének 
szabályait is.  

 
Önértékelési 
terület 

Önértékelési szempont  Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás  
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MEGVALÓSÍTÁS 
Az intézmény a 
releváns 
partnerekkel 
együttműködésben 
összeállított terveket 
a kitűzött célok 
elérése érdekében 
megvalósítja.  
  
  
  

M1 
Az intézmény a célok elérése érdekében megtervezett 
tevé kenységek megvalósítását a szükséges erőforrások 
elosztásá- 
val biztosítja.  
   
  

Az intézmény célrendszerében meghatározott célok 
koherensen megjelennek a szakmai programban és az 
intézmény éves terveiben.  
Az intézmény az éves munkatervezéshez kapcsolódóan 
erőforrás-tervezést végez, amely során biztosítja a 
szükséges szervezeti kereteket, a humán és az anyagi 
erőforrásokat. A megvalósítás során biztosítja a 
szükséges anyagi erőforrásokat a szakmai oktatáshoz 
(közismereti oktatás, ágazati alapoktatás, szakirányú 
oktatás) és az intézmény működtetéséhez (infrastruktúra 
karbantartása, munkavédelmi és védőfelszerelések, 
higiénia) szükséges feltételek terén. 
A humán erőforrás-tervezésben biztosítja a munkatársak 
egyenletes terhelését. 
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  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 intézmény a célok és a képzési eredményesség 
érdekében  szakmai-képzési együttműködési rendszert 
működtet más szakképző intézményekkel, a duális 
képzőhelyekkel, a területi kamarákkal, a munkaerő-piaci 
partnerekkel, a szakmai szervezetekkel, a 
pályaorientációs és pályaválasztási tevékenysége során 
partnerként megjelenő oktatási intézményekkel, a leendő 
tanulókkal és szüleikkel, és hatékony együttműködési 
munkaformákat működtet az egyes partnerekkel. 
Az intézmény a szakmai programjának részét képező 
képzési programját a duális partnerek bevonásával készíti 
el. A duális képzőhelyen szakképzési munkaszerződéssel 
foglalkoztatott tanulók szakmai vizsgára történő 
felkészítésében minden érdekelt fél részt vesz a képzési 
programban meghatározottak szerint. A duális 
képzőhelyen folyó szakirányú oktatás keretében a tanulók 
értékelésében a jogszabályban és a szakmai programban 
rögzített szabályok alapján egységes gyakorlatot 
alkalmaz. 
Az intézmény együttműködik a működési területén a 
többi szakképző intézménnyel a képzési kínálat 
kialakításában, öszszehangolásában és a duális 
szakképzés feltételeinek biztosításában.  
Az intézmény együttműködik a területi munkaerő-piaci 
szervezetekkel a képzési igények megismerésében, a 
duális képzés működtetésében, a képzőhelyek 
támogatásában, a gazdasági partnereivel a szakmai 
oktatói továbbképzések megvalósításában. 
Az intézmény a nevelési és egészségnevelési program 
megvalósítása során együttműködik kulturális és 
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sportszervezetekkel, egészségügyi, szociális támogató 
intézményekkel, egyéb szakmai szervezetekkel. 
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  M3 

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

  

  
Az intézmény oktatói a szakmai program, illetve a duális 
képzőhelyekkel egyeztetett képzési program alapján, 
közösen végzik az oktatási tevékenységüket.  
Az intézmény a képzési célok elérése érdekében működteti 
az oktatók (egy osztályban tanító oktatók, szakmai oktatók, 
projekteket megvalósító oktatók) együttműködési 
rendszerét, közös szabályokat alkalmaz a pedagógiai 
tervezésben, a tanulók értékelésében, működteti a 
szakmai-képzési belső együttműködést, a belső 
tudásmegosztást. Az oktatók munkatervben rögzített 
munkaközösségi értekezleteken, projektértekezleteken 
történő egyeztetések alapján, a képzési és kimeneti 
követelmények, a programtantervek, a szakmai program 
figyelembevételével készítik el a projektterveket, 
tanmeneteket. A projektek megvalósításában a szakmai és 
a közismereti oktatók egyaránt részt vesznek. A tanulók 
versenyfelkésztése és felzárkóztatása az oktatók 
együttműködésével valósul meg.  
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  M4 
Az intézményben az intézményi célokkal összhangban 
működik az oktatók továbbképzési rendszere.  

  
  

A továbbképzések tervezésében és megvalósításában az 
intézmény szakmai fejlesztési igénye mellett figyelembe 
veszik az oktatói értékelés eredményeit és az intézményi 
célokat támogató egyéni oktatói kompetenciák 
fejlesztésére irányuló képzési szükségleteket és igényeket.  
Az éves beiskolázási tervben biztosítják az egyenletes 
továbbképzési terhelést, annak érdekében, hogy 
megvalósuljon az oktatók jogszabályban meghatározott 
négyévenként legalább hatvan óra továbbképzése. 
A szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának 
továbbképzése esetén a továbbképzés elsősorban vállalati 
környezetben vagy képzőközpontban történik, amelynek 
célja, hogy az oktatók új technológiákat, eljárásokat, 
anyagokat ismerjenek meg, piacképes szakmai tudást 
szerezzenek, új eljárásokat, módszereket ismerjenek meg 
és beépítsék azokat a szakképzési gyakorlatukba. 
A továbbképzésben részt vevők rendszeresen tájékoztatják 
az érintetteket, köztük a szakirányú oktatásban részt vevő 
többi érintettet, a továbbképzéseken tapasztaltakról. Az 
intézmény értékeli a továbbképzések eredményességét, 
biztosítja a megszerzett tudás belső továbbadását. 
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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 intézmény a közismereti kerettantervek, a képzési és 
kimeneti követelmények és a programtantervek alapján, a 
helyi igények figyelembevételével kialakítja a szakmai 
programját, amely tartalmazza az oktatás-képzés 
folyamatában alkalmazott oktatási, nevelési, pedagógiai 
stratégiákat, a tanulási eredmény alapú megközelítést, a 
kimeneti követelmények által vezérelt 
tartalomszabályozást, továbbá a képzésben alkalmazott 
korszerű szakképzési releváns módszereket, 
munkaformákat, kiemelten a projektmódszert. 
A képzési és kimeneti követelmények alapján az 
intézmény képzési programja egyértelműen meghatározza 
az elvárt tanulási eredményeket, amelyek eléréséhez az 
intézmény olyan módszereket alkalmaz, amelyek a 
tanulókat aktív tevékenységre, a tanulási folyamatban való 
aktív részvételre ösztönzik (pl. projektoktatás).  
Az intézmény szakmai programja tartalmazza az egyéni 
tanulói képzési igényeknek való megfelelés módjait, az 
egyéni tanulási utak lehetőségeit, az előzetes tudás 
beszámításának szabályait, valamint a hátrányokkal küzdő 
(SNI, BTMN, HH, HHH) tanulók részére ajánlott sajátos 
nevelési, oktatási eljárásokat.  
Az intézmény a szakmai programot rendszeresen 
felülvizsgálja és az értékelés alapján fejleszti azt. 
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  M6 
Az intézmény érvényes, pontos és megbízható 
módszereket alkalmaz a tanulók tanulási eredményeinek az 
értékelésére. 

  
  

  
Az intézmény szakmai programja tartalmazza az oktatás-
nevelés-képzés folyamatában alkalmazott értékelési 
eljárásokat, a tanulmányok alatti vizsgák részeit, annak 
követelményrendszerét, és egyértelműen leírja a 
továbbhaladás minimumkövetelményeit. A gyakorlatban 
működtetett értékelési eljárásokban érvényesül a kimenet-
szabályozás, a tanulási eredmény alapú megközelítés és a 
vizsgáztatás során is alkalmazandó portfólió módszere. 
A képzési programban a duális képzőhelyekkel egyeztetve 
meghatározzák az értékelés módszereit, eljárásrendjét, 
szabályait, amelyekkel pontosan és megbízhatóan tudják a 
képzőhelyekkel közösen értékelni a tanulók elért tanulási 
eredményeit.  
Az értékelés módszereit, eljárásrendjét, szabályait a 
tanulókkal ismertetik. 
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  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 területén. 
Az intézmény szakmai programjában és azon belül 
kiemelten a képzési programban megjelennek az ágazati 
alap- és a szakmai vizsgák sikeres teljesítéséhez 
szükséges, gyakorlatban alkalmazható digitális 
tudástartalmak. 
Az intézményben az alapvető informatikai felszereltség 
mellett a duális képzőhelyek bevonásával a képzésben 
megjelennek az adott ágazatban jellemző digitális 
hardverek és szoftverek, a termelésben és a 
szolgáltatásban alkalmazott legkorszerűbb megoldások 
és eszközök.  
Az intézmény ösztönzi és támogatja a digitális 
tananyagtartalmak fejlesztését és használatát az oktatók 
körében és a duális képzőhelyeken egyaránt. 
A digitális technológiák és az online tanulási eszközök 
használatát az oktatói értékelésben is értékelik, 
figyelembe veszik a fejlesztési irányok 
meghatározásánál, a továbbképzési lehetőségek 
biztosításánál. 

 
Önértékelési 
terület 

Önértékelési szempont Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás  
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ÉRTÉKELÉS 
Az intézményben az 
eredményeket és a 
folyamatokat 
rendszeresen 
ellenőrzik, értékelik, 
és ezt mérésekkel 
támasztják alá. 

  

É1 
 Az intézmény minőségirányítási tevékenysége keretében 
rendszeres önértékelést végez. 

  

  

  
 A szakképzési jogszabályok alapján az intézmény 
minőségirányítási rendszere önértékelésre épül.  
Az intézmény szabályozza, ezen belül meghatározza az 
önértékelés szervezeti kereteit, az eljárásrendet és 
működteti önértékelési rendszerét, indikátorokat és 
mérőeszközöket alkalmaz.   
Az intézmény rendszeres mérés és adatgyűjtés mellett 
legalább kétévenként átfogó önértékelést végez. Az 
önértékelés 

 
    magában foglalja az adatok gyűjtését és felhasználását, és 

eljárásokat tartalmaz a belső és a külső partnerek 
bevonására.  Az önértékelés során az intézmény 
erősségeket és fejlesztendő területeket határoz meg. 
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É2 
Az intézmény az önértékelés keretében méri és értékeli a 
stratégiai és a minőségcélok megvalósulását, a szakképzési 
indikátorokat, a partnerek igényét és elégedettségét, a 
szabályozott folyamatok eredményességét, a cselekvési 
terv végrehajtásának eredményességét, az oktatói 
értékelési rendszer működtetését és eredményességét.  
  

  
Az intézmény évente gyűjti a szakképzési indikátorokat, 
vizsgálja azok trendjét, az önértékelés során vizsgálja a 
célkitűzések teljesülését, a tanév végi beszámolók 
megállapításait, az előző értékelések során elkészített 
cselekvési tervek megvalósulását és eredményességét. 
Az intézmény a jelen Önértékelési Kézikönyvben 
meghatározott folyamatmodell alapján szabályozza és 
működteti az intézményi folyamatokat a vezetési-
irányítási, a szakmai-képzési, a támogató és erőforrás 
folyamat-területeken. A folyamatokhoz kapcsolt 
indikátorokkal, a szabályozás és a működési gyakorlat 
összhangjának a vizsgálatával rendszeresen méri és 
értékeli az intézményi folyamatok működésének 
eredményességét.  
Az intézmény az önértékelés keretében a kétéves 
önértékelési ciklusonként legalább egyszer méri a 
szakképzési alapfeladatellátás partnereinek (tanulók, 
szülők, munkatársak, duális 
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    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. 
  

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 vezetők, a munkatársak és a tanulók körében. A digitális 
felkészültség értékeléséhez felhasználja az indikátorokat, 
a partneri mérési eredményeket, vizsgálja az alkalmazott 
digitális stratégiát, módszertant, az intézmény 
infrastrukturális feltételrendszerét.  
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    Az intézmény a környezeti fenntarthatóság értékelése 
érdekében vizsgálja a fenntartható fejlődés 
követelményeinek, a környezet-tudatosságnak, a 
környezetvédelmi szempontoknak és intézkedéseknek a 
megjelenését az oktatás és képzés, és az intézményi 
működés területén.  
Az intézmény a digitális felkészültségének és a környezeti 
fenntarthatóságának az önértékelése során erősségeket és 
fejlesztendő területeket határoz meg. 
  

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 vonatkozó lemorzsolódási és a hiányzási 
adatokat, az ágazati alapvizsga, a szakmai vizsga, az 
érettségi vizsga eredményeit). Az értékeléshez felhasználja 
a KRÉTA rendszer korai jelzőrendszereit. Az intézmény 
elemzi az országos tanulói kompetenciamérés 
eredményeit. Az intézmény kiemelt stra- 

    tégiai céljai alapján (pl. beiskolázási tevékenység, duális 
képzés, felnőttek oktatása) további korai figyelmeztető 
jelzéseket határoz meg és nyomon követi azok alakulását. 
Mindezek figyelembevételével, a korai jelzőrendszer 
alapján azonosítja a fejlesztendő területeket és 
fejlesztéseket indít. 
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Önértékelési 
terület 

Önértékelési szempont  Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás  

FELÜLVIZSGÁLA
T 
(visszacsatolás,         
 fejlesztés) 
  

Az intézmény 
hasznosítja az 
értékelés és a 
felülvizsgálat 
eredményeit, 
megvalósítja a 
szükséges 
visszacsatolásokat 
és fejlesztéseket.  
  
  

F1 
Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés 
eredményeit megvitatja a releváns partnerekkel, 
felhasználja a szakmai-pedagógiai 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 testülettel.   
Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés során 
meghatározott fejlesztendő területek alapján az 
intézményi célok figyelembevételével fejlesztési célokat 
határoz meg, amelyekhez cselekvési terveket készít. A 
fejlesztések kijelölésébe, a cselekvési tervek 
elkészítésébe és végrehajtásába bevonja a releváns 
partnereit, kiemelten a duális képzőhelyeket, a végzett 
tanulókat alkalmazó gazdálkodó szervezeteket.  Az 
intézmény erőforrásokat biztosít a cselekvési tervek 
végrehajtásához, azok teljesülését rendszeresen értékeli. 
A viszszacsatolási mechanizmus alapján nyomon 
követhető az önértékelést és a külső értékelést követő 
fejlesztések beépülése a szakmai-pedagógiai munkába és 
az intézményi működésbe. 
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  F2 
A visszacsatolási és a felülvizsgálati eljárások támogatják 
az intézmény tanuló szervezetként való működését, a 
szakmaipedagógiai fejlesztéseket és javítják a tanulók, a 
képzésben résztvevő személyek esélyeit. 

  

  
 A fejlesztési célok és a cselekvési tervek nyomon 
követhetően kapcsolódnak az önértékelési folyamathoz, 
az intézmény stra tégiai célkitűzéseinek elérését 
szolgálják, elősegítik a szakképzés minőségének javítását. 
Az intézmény önértékelési folyamata biztosítja az 
adatalapú értékelést, az erősségek és a fejlesztendő 
területek partnerek bevonásával történő meghatározását, 
a fejlesztendő területek priorizálását, a cselekvési tervek 
elkészítésének szakmaiságát, a tervek eredményeinek 
értékelése során a visszacsatolást. Az intézmény a fenti 
önértékelési ciklus alkalmazásával képes tanuló 
szervezetként működni, biztosítva a folyamatos 
fejlesztést. 

 
  F3 

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

  

  
 Az intézmény az értékelések (önértékelés, országos 
kompetenciamérés, partneri mérések, pályakövetés, 
megvalósított fejlesztések) eredményeit bemutatja a 
partnereknek. Az intézmény maga dönti el, hogy mely 
partnerek számára és hogyan, milyen formában teszi 
nyilvánossá az értékelések, visszajelzések eredményeit. 
A vonatkozó szakképzési jogszabályok értelmében 
azonban a külső értékelés eredményét az intézménynek 
kötelező a honlapján nyilvánosságra hoznia. 
Az intézmény a meghatározott fejlesztési célokat, a 
cselekvési terveket is hozzáférhetővé teszi a partnerei 
számára, azok megvalósításában számít a 
közreműködésükre.   
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3. Kötelezően mérendő szakképzési indikátorok részletes leírása, értelmezési és számítási útmutatója  

Ss
z.  

  

Kötelezően 
mérendő 

szakképzési 
indikátor   

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása  
Mire használható az 
indikátor, mit mutat 

meg?  
Adatforrás  

1.  Tanulólétszám  A szakképző intézményben adott tanév október 1-jén szakmai 
oktatásban tanulók száma.  
A trendvizsgálathoz a szakképző intézmény évente gyűjti az október 
1-jei létszámadatát azonos bontásban/kategóriában 
(intézménytípus, ágazat, szakma). A trendvizsgálathoz legalább 3 
év adata szükséges, mert a vizsgálat célja annak bemutatása, hogy a 
létszám adott kategóriában tendenciáját tekintve növekszik vagy 
csökken-e.  
A vizsgálat történhet az éves adatok grafikus ábrázolásával 
(vonaldiagram, oszlopdiagram) vagy időbeli viszonyszám (lánc- 
vagy bázisviszonyszám) számításával és azok elemzésével. Időbeli 
viszonyszám számítása esetén:  
A második adatgyűjtési évtől kezdődően vizsgálja kategóriánként 
az időbeli változást. 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  

A trendvizsgálat az 
intézmények figyelmét 
ráirányítja az egyes 
évek „kiugró” adatain 
túlmutató tényezőkre.  
  
Példa: Egy szakmában 
az elmúlt 5 évben a 
létszámadatok (fő) 
alakulása rendre: 73, 
86, 94, 45, 98. A 
trendvizsgálat alapján 
egy növekedési 
tendencia mutatkozik 
az adott szakma esetén. 
Célszerű a 45 fős adat 
okát megvizsgálni, de 
általánosságban 
elmondható, hogy ha 
az eddigi 
tevékenységét 

A szakképző 
intézményben adott 
tanév október 1-jén 
szakmai oktatásban 
tanulók száma: 
KRÉTA.  
  
Megjegyzés (amire 
figyelni érdemes): 
Az érettségi utáni 2 
éves képzések miatt 
a szakmánkénti 
létszám csak akkor 
lesz évről évre 
összehasonlítható, 
ha már a képzés 
megkezdésekor 
beállításra kerül a 
KRÉTÁban a 
szakma, és nem 
csak az ágazati 
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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, felnőttek oktatása keretében 
tanév közben indult képzések).  

hasonlóan folytatja az 
intézmény, akkor ezzel 
a szakmával nem lesz 
problémája.  

alapvizsgát 
követően.  

2.  A szakképző 
intézmény 9. 
évfolyamára 
jelentkezők és 
felvettek száma 
[fő] és aránya [%] 
intézménytípuson
ként, 
ágazatonként  

Az indikátor azt mutatja meg, hogy mekkora a „túljelentkezés” adott 
ágazat, intézménytípus 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 
intézményeket annak 
eldöntésében, hogy 
melyik szakmára 
vonatkozóan kell 
nagyobb intenzitású 
pályaorientációs 
tevékenységet 
folytatniuk annak 

A szakképző 
intézmény 9. 
évfolyamára 
jelentkezők száma 
és a szakképző 
intézmény 9. 
évfolyamára 
felvettek száma:  
KIFIR.  
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érdekében, hogy az 
adott  

 

Ss
z.  

  

Kötelezően 
mérendő 

szakképzési 
indikátor   

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása  
Mire használható az 
indikátor, mit mutat 

meg?  
Adatforrás  

   szakma osztályszinten 
indítható legyen.   
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3.  A szakképző 
intézményben 
egy  
oktatóra jutó 
tanulói 
jogviszonyú 
szakképző 
intézményi 
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  
ahol  

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

óratömeg a duális partnerek óraszámai nélkül. Példa:  
A fenntartó által adott tanévre engedélyezett heti óratömeg a duális 
partnerek óraszámai nélkül 1320 óra/hét.  
Szakképzésben tanító oktatók számított létszáma = 
1320/22 óra = 60 fő Tanulói jogviszonyú tanulók száma 
a szakképző iskolában: 550 fő A mutató számítása tehát 
550 fő/60 fő = 9,17 tanuló/oktató.  
Megjegyzés: A számított oktatói létszám esetén csak a szakmai 
oktatásban résztvevő oktatók óraszámát kell figyelembe venni, nem 
tartozik ide például a kollégiumi nevelőtanár 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 információval az értékeléshez, elemzéshez, ezért 
trendvizsgálat itt is szükséges lehet.  

Az intézmény 
működésének, emberi 
erőforrás 
menedzselésének 
hatékonyságát mutatja 
a mutató.  

Tanulói 
jogviszonyú 
tanulók száma: 
KRÉTA  
  
Heti órakeret: 
KRÉTA  
tantárgyfelosztás  
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4.  A szakképző 
intézményben 
szakképzési 
munkaszerződ
éssel 
rendelkezők 
aránya az 
intézmény  
szakirányú 
oktatásában 
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 
elvárásnak, hogy a 
képzés során a ta- 
nulót a 
munkaerőpiacon 
hasznosítható 
tudáshoz juttassa.  

Szakképzési 
munkaszerződéssel 
rendelkező tanulói 
jogviszonyú 
tanulók száma: 
KRÉTA.  
  
Szakirányú 
oktatásban 
résztvevő tanulói 
jogvi- 

 

Ss
z.  

  

Kötelezően 
mérendő 

szakképzési 
indikátor   

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása  
Mire használható az 
indikátor, mit mutat 

meg?  
Adatforrás  

 tanulók 
összlétszámáh
oz viszo- 
nyítva 
[%]  

Példa:  
A vizsgált tanévben az intézménytípusonkénti összesítés alapján a 
szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók száma 325 fő 
volt. A szakképző intézményben szakirányú oktatásban részt vevő 
tanulók összlétszáma 611 fő. A mutató számítása tehát (325 fő/611 
fő)*100 = 53,19%.  
Megjegyzés: Az érettségi utáni képzések első évfolyamán (Ksz/11., 
1/13.) tanulók szakképzési munkaszerződéseinek száma az október 1-
jei adatban még nem jelenik meg, mert csak az első félévet lezáró 
ágazati alapvizsgát követően tudnak munkaszerződést kötni. Az 
adatok értékelésénél, elemzésénél ezt az időbeli eltérést érdemes 
figyelembe venni.  

 szonyú tanulók 
összlétszáma: 
KRÉTA.  
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5.  A szakmai 
oktatásban 
felnőttképzési 
jogviszonnyal 
résztvevők 
aránya az 
intézmény 
teljes tanulói 
létszámához 
viszonyítva  

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  
   szakmai oktatásban tanulók össz- 

aránya létszáma  
Példa:  
Október 1-jén szakmai oktatásban tanulók összlétszáma 913 fő. 
Október 1-jén felnőttképzési jogviszonyú tanulók száma 265 fő.  
A mutató számítása tehát (265 fő/913 fő)*100= 29,03%.  
Megjegyzés: A mutató számításánál figyelni kell az intézmény 
rendhagyó ütemezésű képzéseire (keresztféléves képzések, felnőttek 
oktatása keretében tanév közben indult képzések). Ilyen esetben 
érdemes a mutatót az adott tanév második félévének megkezdését 
követően is kiszámítani, például február 1-jei időpontra.  

Az indikátor 
információt nyújt, hogy 
az intézmény milyen 
mértékben támogatja 
az élethosszig tartó 
tanulás céljait. 
Biztosítja-e, hogy az 
általa képzett 
alapszakmákhoz való 
hozzáférés minél 
szélesebb körű legyen.  

A szakképző 
intézményben adott 
tanév október 1-jén 
szakmai oktatásban 
tanulók száma: 
KRÉTA.  
  
A szakképző 
intézményben adott 
tanév október 1-jén 
szakmai oktatásban 
felnőttképzési 
jogviszonnyal 
tanulók száma: 
KRÉTA.  
  

6.  Országos 
kompetenciam
érés 
eredményei  

A vizsgált tanévben megvalósított országos kompetenciamérés 
eredményeinek átlageredményét kell intézménytípus és vizsgálati 
terület szerinti bontásban megadni szakképző intézményként, 
feladatellátási helyenként (telephelyenként), mérési területenként (pl. 
matematika, olvasás-szövegértés) külön megadva. Az eredmények 
trendvizsgálatát is el kell végezni. Vizsgálni kell továbbá, hogy 
hogyan viszonyul a szakképző intézmény mérési teljesítménye az 
országos átlaghoz és a hozzá hasonló intézmények átlagához.  

  Az Oktatási Hivatal 
honlapján közzétett 
jelenté- 
sek  (https:// 
www.kir.hu/okmfit).  
A jelentések közül a 
Telephelyi jelentés 
haszná- 

 
Ss
z.  

  

Kötelezően 
mérendő Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása  

Mire használható az 
indikátor, mit mutat 

meg?  
Adatforrás  

http://www.kir.hu/okmfit
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szakképzési 
indikátor   

  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 
legrészletesebb 
adatokat az 
értékeléshez, 
elemzéshez.  
  

7.  NSZFH 
mérések  
eredményei  

A vizsgált tanévben megvalósított mérés eredményeinek 
intézménytípusonkénti öszszegzése.  
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-6.2.2VEKOP-15-2016-00001 
azonosító számú, „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók 
számának csökkentése” elnevezésű kiemelt projektje által szervezett 
országos kompetenciamérés folyt.  

  Az NSZFH által 
megküldött 
eredményeket 
tartalmazó Excel-
tábla.  
A Nemzeti 
Szakképzési és 
Felnőttképzési 
Hivatal  
GINOP-6.2.2-
VEKOP- 
15-2016-00001 
azonosító számú, 
„A szakképzést 
végzettség nélkül 
elhagyók számának 
csökkentése” 
elnevezésű kiemelt 
projektje által 
szervezett országos 
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kompetenciamérés 
célja a 
lemorzsolódással 
veszélyeztetett 9. 
évfolyamos tanulók 
nyomon köve- 
tése, és az 
alapkészségek 
fejlesztésének 
támogatása.  

8.  Szakmai, 
 közis- 
mereti, 
kulturális és 
sporteredmén
yek  

Az eredmények tanévenkénti bemutatása és a tanévenkénti 
eredmények összehasonlítása nemzetközi, országos, regionális, 
megyei és település szinten.  
  

  Lehet a KRÉTA, az 
intézmény éves 
beszámolója, a 
szakképző 
intézmények 
versenyeredményei
nek nyilvántartására 
használt adatbázis.  

 

Ss
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Kötelezően 
mérendő 

szakképzési 
indikátor   

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása  
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Adatforrás  
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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 megfelelő munkakörben 
helyezkedtek el.  

Példa:  
Adott tanévben a szakmai oktatásban végzettek száma 250 fő.  
A végzést követően 6 hónappal a pályakövetési rendszerben 
visszaérkezett adatok alapján a 250 végzett tanuló közül 113 fő 
dolgozik végzettségének megfelelő munkakörben, 56 fő érettségire 
felkészítő képzésben vesz részt, 35 fő pedig további szakma 
megszerzésére irányuló képzésben vesz részt.  
A mutató számítása tehát [(113 fő + 56 fő + 35 fő) / 250 fő] *100 = 
81,6%  
Megjegyzés: a fenti mutatók intézménytípusonként, ágazatonként, 
szakmánként olyan bontásban számítandók, amely az adott 
intézménynek az önértékeléséhez, fejlesztéseihez megfelelő 
információkat szolgáltat.  

Adatot szolgáltat, hogy 
a sikeresen végzett 
tanulók milyen 
arányban tanulnak 
tovább vagy 
helyezkednek el a 
munkaerőpiacon. Segíti 
az intézményeket 
jövőbeni képzési 
kínálatuk alakításában.  

Szakmai oktatásban 
sikeresen végzett 
tanulók száma: 
KRÉTA. (Fontos 
megemlíteni, hogy a 
KRÉTA október 1-
jei SZIR-STAT 
adattáblája az előző 
tanévben 
végzettekre 
vonatkozóan 
tartalmaz adatot.)  
  
A sikeresen végzett 
tanulók közül az 
érettségire 
felkészítő 
képzésben 
résztvevők száma, a 
felsőoktatásban 
továbbtanulók 
száma, a további 
szakma vagy 
szakképesítés 
megszerzése 
érdeké- 
ben továbbtanulók 
száma, a 
szakmájukban 
elhelyezkedettek 
száma: a szakképző 
intézmény által 
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működtetett 
pályakövetési 
rendszer.  

10.  A végzett 
tanulók és a 
munkaadók 
elégedettsége 
a megszerzett 
képességekkel 
/  
kompetenciákk
al  

1. Az intézményben a szakmai oktatást 12–36 hónappal korábban 
sikeresen befejezett tanulókat foglalkoztató munkáltatók százalékos 
elégedettsége a szakmájuknak megfelelő munkakörben 
foglalkoztatott munkavállalóik felkészítésével, a munkavégzéshez 
szükséges szakmai kompetenciáikkal. Indikátor kiszámítása:   
A képzést 12–36 hónappal korábban sikeresen befejezett 
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók elégedettségének egyedi 
és átlagos százalékos értéke, amely meg- 

Segíti az intézményt a 
szakmai programban, 
helyi tantervekben, 
tanmenetekben 
megjelenő módszerek, 
tudástartalmak, 
fejlesztendő 
kompetenciák, 
készségek 

A szakképző 
intézmény által 
működtetett 
pályakövetési 
rendszer.  
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felülvizsgálatában, 
módosításá- 
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  mutatja, hogy mennyire elégedettek az adott képzést sikeresen 
befejezett, a szakmájuknak megfelelő munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalóik felkészítésével, a munkavégzéshez szükséges 
kompetenciáikkal.  
2. Az intézményben a szakmai oktatást 12–36 hónappal korábban 
sikeresen befejezett tanulókat foglalkoztató munkáltatók százalékos 
elégedettsége a munkavállalóik általános munkavállalói 
kompetenciáival. Indikátor kiszámítása:  
A szakmai oktatást 12–36 hónappal korábban sikeresen befejezett 
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók elégedettségének egyedi 
és átlagos százalékos értéke, amely megmutatja, hogy mennyire 
elégedettek a szakmai oktatást sikeresen befejezett munkavállalóik 
általános munkavállalói kompetenciáival.  
Megjegyzés: Mindkét indikátor értelmezhető az intézmény egészére, 
ágazatonként, szakmánként.   

ban az eredményes és 
hatékony szakmai 
oktatás érdekében.  
Az indikátor értékelése 
növeli az intézmény 
alkalmazkodó 
képességét a 
munkaerőpiac változó 
igényeihez.  
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11.  Vizsgaeredmé
nyek (érettségi 
vizsga, 
szakmai 
vizsga, ágazati 
alapvizsga)  

A szakképző intézményben a tanulmányokat lezáró eredmények, 
tantárgyankénti / szakmánkénti / ágazatonkénti átlaga.  
  
Példa:  
Matematika érettségi tantárgyi átlaga: 3,5.  
Szakács szakmában végzettek érdemjegyeinek átlaga 3,8.  
Turizmus-vendéglátás ágazatban ágazati alapvizsgát tett tanulók 
eredményének átlaga: 4,2.  
Megjegyzés: Egy adott tanév vizsgáinak átlageredményei nem 
elegendőek az intézményben folyó tevékenység értékeléséhez, ezért 
ajánlott az átlagok trendvizsgálata.  

Az intézmények 
számára az indikátor 
megmutatja, hogy mely 
intézménytípus / 
műveltségi terület / 
ágazat / szakma igényel 
beavatkozást az 
eredményesség javítása 
érdekében.   

Lehetséges 
adatforrás érettségi 
vizsga esetén: 
kétszintű érettségi 
szoftver.  
  
Lehetséges 
adatforrás szakmai 
vizsga esetén: 
iskolai rendszerű 
törzslapnyilvántartá
si felület vagy 
KRÉTA.  
  
Lehetséges 
adatforrás ágazati 
alapvizsga esetén: 
KRÉTA.  

12.  Sikeres 
szakmai 
vizsgát tett 
tanulók 
aránya, az 
összes, adott 
vizsgaidőszak
ban vizsgázók 
számához  

A mutató megmutatja, hogy a vizsgára bocsátható tanulók hány 
százaléka tesz sikeres 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 
tevékenységének 
eredményességét. Az 
ágazatonkénti, 
szakmánkénti vizsgálat 
segíti az intézményt, 
hogy mely képzési 
területeken kell 
beavatkoznia.  

A szakmai vizsga 
törzslapnyilvántartá
si rendszere vagy 
KRÉTA.  
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 viszonyítva 
összesen és 
szakmán- 
ként 
[%]  

száma  
Példa:   
A május–júniusi vizsgaidőszakban az összes vizsgázó, azaz az összes 
vizsgára bocsátható tanuló száma 428 fő. A május–júniusi 
vizsgaidőszakban sikeresen szakmai vizsgát tett tanulók száma 402 fő.  
A mutató számítása tehát (402 fő / 428 fő)*100 = 93,93%.  
Megjegyzés: A mutató számításánál torzíthatja az eredményt a 
pótló/javító vizsgázók száma, ezért ki kell szűrni az ilyen vizsgázók 
adatait.  

  

13.  Intézményi 
elismerések 
(intézmény, 
intézményi 
csoport 
szinten)  
  

Az indikátor értékeléséhez nem az egyéni kitüntetések, díjak, 
elismerések figyelembevétele szükséges, hanem az intézményt, mint 
szervezetet érintő elismerések összegyűjtése. Ezek lehetnek helyi, 
régiós és országos díjak, továbbá bármilyen területen (pl. sport, 
kultúra, közélet, szakma) elnyert intézményi elismerések.  
Az indikátor egy-egy tanévben megszerzett elismerések 
összegyűjtését, felsorolását teszi szükségessé. Fontos, hogy az 
egymást követő tanévek összeállított listáin szereplő elismeréseket az 
intézmény tanévről tanévre összehasonlítsa.   
Megjegyzés: A tanulói elismeréseket, versenyeredményeket itt nem 
kell figyelembe venni.  

Az indikátor 
megmutatja, hogy az 
intézményben folyó 
szakmai 
tevékenységnek milyen 
a külső érintettek általi 
megítélése, milyen az 
együttműködés a helyi 
gazdasággal (a duális 
partnereken és a 
végzetteket 
foglalkoztató 
gazdálkodókon kívül), 
milyen a 
tehetségtámogatás, a 
felzárkózás támogatása 
az intézményben. Azt is 
megmutatja, hogy a 
szakmapolitikai célok 

A vizsgált tanévben 
a szakképző 
intézmény által 
elnyert elismerések, 
kitűntetések, díjak: 
az intézmény saját 
nyilvántartása 
alapján.  
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közül melyek 
megvalósításában nyújt 
kiemelkedő 
teljesítményt az 
intézmény, illetve hogy 
ezen eredményeit 
hogyan mutatja be.  

14.  Szakmai 
bemuta- 
tók, 
konferenciák, 
szakmai 
rendezvények  
  

Minden olyan jellegű szakmai bemutatót, konferenciát, rendezvényt 
ide kell sorolni, amely az intézmény vagy más szervezetek szakmai 
tudásának az átadását támogatja, és amelynek a fő szervezője az 
intézmény.  
Ilyen lehet például: szakmai konferencia, országos vagy regionális 
szakmai versenyek, új technológiákat és piaci szereplőket bemutató 
szakmai nap vagy vásár. Példa:  
Az intézmény adott tanévben egy szakmában megszervezte az OSZTV 
döntőjét, egy klímatechnikai bemutató napot szervezett, és a 
kamarával közösen náluk szervezték  

Az indikátor 
megmutatja, hogy az 
intézmény részt vesz-e 
az országos, regionális, 
helyi tudásmegosztást 
ösztönző 
együttműködésekben, 
amelyek biztosítják a 
szakmai tantárgyakat 
oktatók számára, hogy 
naprakészen  

A vizsgált tanévben 
a szakképző 
intézmény által – 
intézményen belül 
és/vagy kívül – 
megrendezett 
szakmai bemutatók 
listája saját 
nyilvántartás 
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 szereplő alkalmakat az 
intézmény tanévről tanévre összehasonlítsa.  
Megjegyzés: A kizárólag PR-tevékenységhez kapcsolódó 
rendezvényeket (pl. nyílt nap) nem kell szerepeltetnie az 
intézménynek az által szervezett szakmai bemutatók között.  

követni tudják a 
szakmájukhoz 
kapcsolódó fejlődést.  

 

15.  Intézményi 
lemorzsolódási 
mutató  
[%]  

A mutató azt mutatja meg, hogy az intézményt 
elhagyók/kilépettek/lemorzsolódók száma milyen arányú az 
intézménybe adott tanévben beiratkozottak számához viszonyítva.  

A mutató számítása:  

 Lemorzsolódás mértéke = 
lemorzsolódó tanulók száma  * 100,  

október 1-jei létszám + belépett tanulók 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, akinél a jogviszony megszűnésének oka:  

o külföldre költözés,  
o másik intézménybe való átvétel;  

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

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

Példa:  

Hosszabb távon a 
tendencia megmutatja, 
hogy az intézményt a 
végzés előtt elhagyók 
terén meghozott 
intézményi 
intézkedések 
hatékonyak, 
eredményesek voltak- 
e.  

A szakképző 
intézményben 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 intézményből 
október 1. után 
kilépett tanulók 
száma: KRÉTA.  
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Adott intézményben a tanév október 1-jei létszáma 1024 fő. Október 
1. után a képzésbe belépők száma 102 fő. A képzést október 1. után 
elhagyók száma 151 fő. A mutató számítása tehát [151 fő / (1024 fő + 
102)] *100=13,41%.  
Megjegyzés: Célszerű az indikátor trendvizsgálata. (A mutató 
számításánál a tanulói és felnőttképzési jogviszonyban tanulók külön 
vizsgálata is információtartalommal bírhat.)  
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16.  Elégedettségm
érés 
 eredmé
nyei  
(szülő, oktató, 
tanuló, duális 
képzőhely, 
munka- 
erőpiac)  

Az adott partner százalékos elégedettsége az elégedettségi kérdőívben 
felmerülő témákra vonatkozóan.  
Az indikátor kiszámítása: Az adott partner elégedettségének egyedi és 
átlagos százalékos értéke, amely megmutatja, hogy mennyire 
elégedett az adott témában az intézmény működésével, folyamataival.  
Megjegyzés: Az indikátor értelmezhető az intézmény egészére, 
ágazatonként, szakmánként.   

A mutató adatot 
szolgáltat az 
önértékeléshez. Segít 
feltárni az intézmény 
erősségeit, fejlesztendő 
területeit. Egyaránt 
segíti a stratégiai és az 
operatív tervezést.  

Adatforrás: Partneri 
elégedettségi 
kérdőív eredménye.  

17.  Intézményi 
neveltségi 
mutatók 
(fegyelmi 
esetek, 
igazolatlan 
mulasztások 
száma, 
dicséretek)  
[db/tanév]  
[óra/tanév]  

A mutató az adott tanévre vonatkozóan tartalmaz információt a 
fegyelmi esetek, dicséretek és az igazolatlan mulasztások számáról.  
A mutatót az intézmény házirendjében szabályozott fegyelmezési 
intézkedések formáira vonatkozóan kell számolni (pl. szaktanári 
figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, igazgatói intés, …). 
Példa:   
Fegyelmi esetek száma: 186 db/tanév (A mutató megadható 
típusonként is: igazgatói figyelmeztetés 21 db/tanév, igazgatói 
megrovás 2 db/tanév stb.)  
Dicséretek száma: 253 db/ tanév  
Igazolatlan mulasztások: 10214 óra/tanév  
Megjegyzés: A mutató olyan bontásban számítandó, amelynek 
felhasználása segítséget jelent a pedagógiai munka fejlesztése során 
(osztályonként, szakmánként, jogviszonyonként). Trendvizsgálat 
alkalmazása itt is ajánlott.   

Megállapítható-e azon 
intézményi gyakorlat, 
amely során az 
intézmény vizsgálja a 
neveltségi mutatók 
alakulását és az 
eredményeket 
felhasználja pedagógiai 
munkája során?  
A neveltségi mutatók 
segítenek a pedagógiai 
tevékenység során 
alkalmazott módszerek 
hatékonyságának  
vizsgálatában, az eltérő 
tanulócsoportokhoz 
igazodó 
leghatékonyabb 
módszer 
megtalálásában.  

Adatforrás lehet a 
KRÉTA vagy az 
intézmény saját 
nyilvántartása.  
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18.  Hátrányos 
 helyzet
ű (HH) tanulók 
aránya a teljes 
tanulói 
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 
csoportok számára 
elérhetők az intézmény 
által kínált képzések.  
Az intézmény 
működési környezetét, 
helyzetét is megmutatja 
a mutató.   

Jogviszonnyal 
rendelkező tanulók 
(tanulói és 
felnőttképzési) 
október 1-jei 
létszáma: KRÉTA.  
Hátrányos helyzetű 
tanulók száma 
október 1-jén:  
KRÉTA.  
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19.  Sajátos 
nevelési 
igényű (SNI) 
tanulók aránya 
a teljes tanulói 
létszámhoz 
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 
képzések.  

Tanulói 
 jogviszonnya
l rendelkező tanulók 
október 1-jei 
létszáma:  
KRÉTA.  
Sajátos nevelési 
igényű tanulók 
száma október 1jén: 
KRÉTA.  
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20.  Dobbantó 
programban 
tanulók  
aránya a teljes 
tanulói 
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 összlétszám) 562 fő. A Dobbantó programban tanulók száma 
ugyanebben a tanévben 32 fő.  
A mutató számítása tehát (32 fő / 562 fő) * 100 = 5,69%.  

A mutató megmutatja, 
hogy az intézmény 
(amennyiben a 
jogszabály számára 
lehetővé teszi) milyen 
mértékben járul hozzá a 
magatartási és tanulási 
zavarokkal küzdő, az 
iskolai rendszerű 
oktatásban lemaradó, 
vagy a rendszerből már 
kisodródott 15–25 éves 
fiataloknak a 
szakiskolai képzés 
bázisán az oktatás vagy 
a munka világába 
történő 
visszavezetéséhez, a 
sikeres egyéni életút 
megtalálásához 
eljuttató lehetőség 
biztosításához.  

A szakképző 
intézményben adott 
tanév október 1-jén 
jogviszonnyal 
rendelkező tanulók 
száma: KRÉTA.  
  
Az adott tanévben 
Dobbantó 
programban tanulók 
száma október 1-
jén:   
KRÉTA.  

21.  Műhelyiskolá
ban 
részszakmát 
szerzők 
aránya a 
képzésben 
résztvevők 
összlétszámáh
oz 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 műhelyiskolai képzést részszakma szerzésével befejezők száma 7 
fő.  
A mutató számítása tehát (7 fő / 11 fő) * 100 = 63,6%.  

A mutató megmutatja, 
hogy az intézmény a 
műhelyiskolában 
tanulók mekkora 
arányát tudja 
részszakma 
megszerzéséhez 
hozzásegíteni.  

A szakképző 
intézményben adott 
tanévben 
műhelyiskolában 
tanulók száma: 
KRÉTA.  
  
Az adott tanévben 
műhelyiskolában 
tanulók közül 
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résszakmát szerzők 
száma: KRÉTA.  
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indikátor, mit mutat 

meg?  
Adatforrás  
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22
.  

Szakmai 
továbbképzés
en résztvevő 
oktatók 
aránya [%] és 
a 
továbbképzés
be fektetett 
összeg  
[Ft/fő]  

1. A mutató számítása:  
szakmai továbbképzéseken részt- 

Szakmai továbbképzésen    
 résztvevő oktatók  = vevő oktatók 

száma * 100,  
oktatók összlétszám 

aránya  
 

ahol  
• szakmai továbbképzésen résztvevő oktatók száma: az október 1-

jén a szakmai továbbképzésen résztvevő, teljes munkaidőben és 
részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók száma (a vizsgálatnál az 
elmúlt év október 1. óta továbbképzésen részt vettek számát kell 
figyelembe venni),  

• oktatók összlétszáma: az október 1-jén teljes munkaidőben és 
részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók száma.  

Példa: Adott tanévben október 1-jei adatok alapján a teljes és a 
részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 107 fő, a továbbképzésen 
résztvevő oktatók száma az október 1-jei adat alapján 19 fő.   
A mutató számítása tehát (19 fő / 107 fő) * 100 = 17,8%.  

2. A mutató számítása: 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 
céloknak, hogy a 
szakképzés érzé- 
kenyebben reagáljon a 
munkaerőpiaci 
igényekre, hogy az 
oktatók folyamatosan 
kövessék a 
szakmájukban 
mutatkozó fejlődést és 
megfeleljenek a 
szakmai és 
módszertani 
elvárásoknak.  
  

Oktatók 
összlétszáma 
október 1-jén: 
KRÉTA.  
  
Szakmai 
továbbképzésen 
résztvevő oktatók 
száma október 1-
jén: KRÉTA.  
  
Szakmai 
továbbképzésen 
résztvevő oktatók 
száma:  
KRÉTA.  
  
Továbbképzésre 
fordított összeg: 
SAP.  
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23
.  

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

A mutató számítása: szakértői, szaktanácsadói, 
Szakértői, szaktanács vizsgáztatói tevékenységet  
adói, vizsgáztatói tevé- 

 =  folytató oktatók száma  * 100  
 kenységet folytató okta-  
 tók aránya  oktatók összlétszáma  

 
ahol  

  Oktatók 
összlétszáma 
október 1-jén: 
KRÉTA.  
  
Szakértői, 
szaktanácsadói, 
vizsgáztatói 
tevékenységet 
folytató oktatók 
száma október 1-
jén:  

Ss
z.  

  

Kötelezően 
mérendő 

szakképzési 
indikátor   

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása  
Mire használható az 
indikátor, mit mutat 

meg?  
Adatforrás  

 

 

• szakértői, szaktanácsadói, vizsgaelnöki tevékenységet folytatók 
száma: az október 1-jén a szakértői, szaktanácsadói, vizsgáztatói 
tevékenységben rész vevő, teljes munkaidőben foglalkozatott 
oktatók és a részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók száma 
(minden oktatót egy főnek számítva, függetlenül attól, hogy 
milyen mértékű a részmunkaidő),  

• oktatók összlétszáma: az október 1-jén teljes munkaidőben 
foglalkozatott oktatók és a részmunkaidőben foglalkoztatott 
oktatók száma.  

Példa folytatása: Adott tanévben október 1-jei adatok alapján az 
oktatók teljes létszáma 106 fő, a szakértői, szaktanácsadói, 
vizsgáztatási tevékenységet folytató oktatók száma az október 1-jei 
adat alapján 8 fő.   
A mutató számítása tehát (8 fő / 106 fő) * 100 = 7,5%.  

 KRÉTA vagy az 
intézmény saját 
nyilvántartása.  
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24
.  

A szakképző 
intézmény 
nyertes  
pályázatainak  
száma és az 
elnyert 
összegek  

Az indikátor az egy-egy tanévben megnyert pályázatok 
összegyűjtését, felsorolását teszi szükségessé. Fontos, hogy az 
egymást követő tanévek összeállított listáit az intézmény tanévről 
tanévre összehasonlítsa.  

Az indikátor 
megmutatja, hogy az 
intézmény milyen 
aktív pályázati 
tevékenységet folytat, 
milyen módon 
illeszkednek a 
pályázati célok az 
intézmény 
célrendszeréhez, a 
fenntartó által 
biztosított forrásokon 
kívül milyen 
forrásokat tud még 
bevonni a 
gazdálkodásába.  

Az intézmény 
nyilvántartása.  
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4. Vezetési-irányítási folyamat-terület: Tanévi tervezés 

  

Folyamat neve Tanévi tervezés 

Folyamat célja A tanévi célok megtervezése, tanévi célok kijelölése, az intézményi működés rendjének biztosítása 

Elvárt eredmény A tanév sikeres lebonyolítása, eredményes zárása 

Folyamatgazda Igazgató 

Bevezetés időpontja 2022. szeptember 1. 
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Srsz. Tevékenységek Felelős Közreműködő Határidő Bemenő 
(felhasznált) 
dokumentum 

Keletkező 
dokumentumok 

Ellenőrzés, 
értékelés 

1. Tájékoztatás a 
nevelési-oktatási, 
szakmai 
célkitűzésekről 

Igazgató Igazgatóhelyettesek, 
oktatói testület 

május 30. tanév rendjéről 
szóló rendelet, 
vonatkozó 
jogszabályok 

jegyzőkönyv MICS 

2. Személyi 
feltételek 
áttekintése, 
aktualizálása 

Igazgató Igazgatóhelyettesek, 
bevont oktatók, 

június 30. tantárgyfelosztás 
tervezete, 
munkaközösségek, 
szakmai csoportok 
beszámolói 

tantárgyfelosztás, 
éves beszámoló 

Fenntartó 

3. Tárgyi és 
szervezeti 
feltételek 
áttekintése, 
aktualizálása 

Igazgató Igazgatóhelyettesek, 
gondnok, gazdasági 
összekötő, bevont 
oktatók 

június 30. munkaközösségek, 
szakmai csoportok 
beszámolói 

éves beszámoló Fenntartó 

4. A 
munkaközösségek 
meghatározzák a 
célokat, 
feladatokat 

Munkaközösség-
vezetők 

Munkaközösségek, 
szakmai csoportok 
tagjai 

augusztus 
29. 

korábbi 
munkaközösségi 
tervek, tanév 
rendje 

munkaközösségi 
terv 

Igazgató 
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5. Éves munkaterv 
elkészítése 

Igazgató Igazgatóhelyettesek, 
munkaközösség-
vezetők, bevont 
munkatársak 

augusztus 
30. 

munkaközösségi 
munkatervek, 
tanév rendje, 
vonatkozó 
jogszabályok 

éves munkaterv 
tervezete 

MICS 

6. Az oktatói testület 
elfogadja az éves 
munkatervet 

Igazgató Oktatói testület augusztus 
31. 

éves munkaterev 
tervezete 

jegyzőkönyv, 
elfogadatott éves 
munkaterv 

Fenntartó 

9. A munkaterv 
elküldése a 
fenntartónak, 
elhelyezése az 
igazgatói 
irodában, és a 
helyi hálózat 
szerverén 

Igazgató Kommunikációs 
megbízott 

szeptember 
15. 

elfogadott éves 
munkaterv 

dokumentum az 
iskola honlapján 

Fenntartó 
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5. Vezetési-irányítási folyamat terület: Emberi erőforrások menedzselése  

Folyamat neve Emberi erőforrások menedzselése 

Folyamat célja A centrum szervezeti egységének teljes munkavállalói 
igényének lefedése 

Elvárt eredmény A telejes igények kielégítése (100%) 

Folyamatgazda Igazgató 

Bevezetés időpontja 2022. október 1. 

  

  

Srsz. Tevékenységek Felelős Közreműködő Határidő Bemenő 
(felhasznált) 
dokumentum 

Keletkező 
dokumentumok 

Ellenőrzés, 
értékelés 
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1. Igényfelmérés az 
oktatók számára 
vonatkozóan 

igazgató igazgatóhelyettesek, 
munkaközösség-
vezetők, MICS 

október 15. Kréta adatbázis, 
munkavállalói 
dokumentumok, 
TTF 

excel táblázat igazgató 

2. Igényfelmérés a 
nevelést-oktatást 
segítők számára 
vonatkozóan 

igazgató igazgatóhelyettesek, 
titkárság, 
fejlesztőpedagógus, 
gyógypedagógus, 
MICS 

október 15. a 
felmerülő 
igények 
szerint 

Kréta adatbázis, 
munkavállalói 
dokumentumok 

excel táblázat igazgató 

3. Igényfelmérés a 
műszaki-technikai 
személyzet 
számára 
vonatkozóan 

igazgató igazgatóhelyettesek, 
gondnok, 
MICS 

október 15. 
felmerülő 
igények 
szerint 

munkavállalói 
dokumentumok 

excel táblázat igazgató 

4. Oktatók 
kiválasztása, 
felvétele az 
intézménybe 

igazgató igazgatóhelyettesek, 
bevont oktatók 

folyamatos önéletrajzok, 
motivációs levelek 

munkaszerződés igazgató 

5. Szervezeti kultúra 
megismerése 

igazgató igazgatóhelyettesek, 
kijelölt mentor, 
bevont oktatók 

próbaidő alatt intézményi 
alapdokumentumok 

mentor-
mentorált által 
kitöltött kérdőív 

igazgató 
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6. Új oktatók 
beilleszkedésének 
nyomon kísérése 

igazgató igazgatóhelyettesek, 
kijelölt mentor, 
bevont oktatók, 
MICS 

próaidő alatt, 
illetve után 
folyamatosan 

Kréta-rendszer, 
intézményi 
alapdokumentumok 

Kréta beírások, 
óralátogatási 
jegyzőkönyvek 

igazgató 

7. Továbbképzési 
terv elkészítése 

igazgató igazgatóhelyettesek, 
titkárság 

folyamatos excel adattábla az 
oktatói képzésekről, 
Kréta-rendszer 

továbbképzési 
terv 

igazgató 

8. Továbbképzések 
szervezése, 
bonyolítása 

igazgató igazgatóhelyettesek, 
titkárság 

folyamatos jelentkezési lapok, 
képzési szerződések 

részvételi 
igazolások, 
tanúsítványok; 
rögzítés a Kréta-
rendszerben 

igazgató 
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6. Vezetési-irányítási folyamat-terület: Partnerek azonosítása, a partnerek igényeinek és elégedettségének mérése 

   

Folyamat neve Partnerek azonosítása, a partnerek igényeinek és elégedettségének mérése 

Folyamat célja A partnerek azonosítása és elégedettségének mérése 

Elvárt eredmény A kérdőívek a MICS által meghatározott arányban visszaérkezzenek 

Folyamatgazda MICS vezetője 

Bevezetés időpontja 2022. szeptember 1. 
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Srsz. Tevékenységek Felelős Közreműködő Határidő Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentumok 

Ellenőrzés, 

értékelés 

1. partnerek körének 

azonosítása 

MICS 

vezetője 

igazgatóhelyettes

ek, 

a lebonyolításba 

bevont oktatók, 

MICS 

2022. október partnerlista 

Kréta-rendszer 

excel adatbázis MICS 

2. kérdőívek 

adaptálása az 

intézményre 

MICS 

vezetője 

MICS 2022. december minta kérdőív adaptált kérdőívek MICS 

3. a kérdőívek 

digitalizálása 

MICS 

vezetője 

informatika 

oktatók 

2023. február adaptált kérdőív google/Forms 

űrlapok 

MICS 

4. a mintavétel 

típusának, 

nagyságának 

meghatározása 

MICS 

vezetője 

MICS 2022. december - feljegyzés MICS 
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5. a visszaérkezett 

kérdőívek min. %-

ának 

meghatározása az 

érvényességhez 

  

MICS 

vezetője 

MICS 2022. december   feljegyzés MICS 

6. idő és –

erőforrástervezés 

  

MICS 

vezetője 

igazgató, MICS 2022. december jogszabályok, 

munkaterv 

idő – és erőforrás 

munkaterv 

MICS 

7. a partneri mérések 

lebonyolítása 

MICS 

vezetője 

MICS, bevont 

oktatók 

2023. januártól az 

idő- és erőforrás 

munkaterv 

ütemezése 

alapján 

munkaterv kitöltött kérdőívek MICS 

8 a mérés adatainak 

összesítése, 

elemzése 

  

MICS 

vezetője 

igazgató, 

igazgatóhelyettes

ek, MICS, bevont 

oktatók 

2023. januártól az 

idő- és 

erőforrásmunkate

rv ütemezése 

alapján 

kitöltött kérdőívek grafikon, 

statisztika, 

dokumentum-

elemzés 

MICS 
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9 partnerek 

tájékoztatása 

  

igazgató igazgatóhelyettes

ek, MICS, bevont 

oktatók 

2023. májustól az 

idő- és 

erőforrásmunkate

rv ütemezése 

szerint 

grafikon, 

statisztika, 

dokumentum-

elemzés 

jegyzőkönyv, 

feljegyzés a 

tájékoztatás 

meglétéről 

MICS 

10. a mérési 

eredmények 

felhasználása az 

intézményi 

önértékeléshez 

MICS 

vezetője 

igazgatóhelyettes

ek, MICS, bevont 

oktatók 

2024. júliusig grafikon, 

statisztika, 

dokumentum-

elemzés 

jegyzőkönyv MICS 

11. intézményi 

önértékelés 

elkészítése 

MICS 

vezetője 

igazgatóhelyettes

ek, MICS, bevont 

oktatók 

2024. augusztus grafikon, 

statisztika, 

dokumentum-

elemzés 

intézményi 

önértékelés 

MICS 

12. intézményi 

fejlesztési terv 

elkészítése 

igazgató igazgatóhelyettes

ek, MICS, bevont 

oktatók 

2024. augusztus intézményi 

önértékelés 

fejlesztési terv MICS 

7.  Szakmai-képzési folyamat terület: Pályaorientáció, beiskolázás, tanulói felvétel 
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Folyamat neve Pályaorientáció, beiskolázás, tanulói felvétel 

Folyamat célja Javuljanak az iskola beiskolázási eredményei 

Elvárt eredmény Növekedjen a beiskolázott tanulók száma (2 %), új szakmák népszerűsítése 

Folyamatgazda A beiskolázásért felelős igazgatóhelyettes 

Bevezetés időpontja 2022. szeptember 1. 

  

  

Srsz. Tevékenységek Felelős Közreműködő Határidő Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentumo

k 

Ellenőrzés, 

értékelés 

személy, 

módszer 
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1. Korábbi 

tapasztalatok 

összegzése 

beiskolázásért 

felelős 

igazgatóhelyette

s 

pályaorientációs 

munkacsoport; 

MICS 

szeptember 

15. 

jelenléti ív, 

szóbeli felvételi 
vizsga 
jegyzetei, 
regisztrációs 
ívek, 
tapasztalat 

adatbázis, igazgató. 
szükséges 

változások 

elrendelése 

2. Kiadványok 

készítése 

  

igazgatóhelyette

sek, 

pályaorientációs 

munkacsoport 

kommunikációs 
megbízott, 
munkaközösség-

vezetők 

szeptember 
20. 
január 10. 

előző 

kiadványok, 

beiskolázási 

engedély, 

szakmai képzési 

program 

tanév rendje, 

munkaterv 

aktualizált 

kiadványok 

igazgató 

3. Rendezvények 

szervezé se 

(szakmai 

bemutatók, 

nyílt napok) 

igazgatóhelyette

sek, 

pályaorientációs 

munkacsoport 

kommunikációs 

megbízott, bevont 

oktatók 

igazgató, 

helyettesek 

tanulók 

folyamatos meghívók lebonyolítási 

terv 

fotók, videók 

internetes 

megosztás 

igazgató 
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4. Internetes 

marketingstratégia 

kialakítása 

  

igazgatóhelyette

sek 

kommunikációs 

megbízott, 

pályaorientációs 

csoport 

folyamatos adatbázisok 

  

levelek, 

internetes 

megjelenések, 

posztok 

igazgató 

5. Versenyek 

szervezése 

  

szakmai 

igazgatóhelyette

s 

munkaközösségveze

tők, bevont oktatók 

folyamatos versenykiírások

, jelentkezési 

lapok 

oklevelek igazgató 

6. Felnőttek oktatása 

ügyfélszolgálati 

tevékenységének 

szabályozása 

  

igazgatóhelyette

sek, 

felnőttképzési 

felelős 

titkárság szeptember 

10. 

korábbi évek 

dokumentuma,é

ves munkaterv 

szabályzat igazgató 



 

168 / 199   

7. Beiskolázási eljárás 

időtervének, 

jogszabályi döntési 

pontjainak 

meghatározása, 

rögzítése a 

munkatervben 

  

igazgató igazgatóhelyettesek, 

munkaközösségveze

tők 

augusztus 31. 

a 

jogszabályban 

előírtaknak 

megfelelően 

tanév rendje, 

OH felvételi 

eljárásrendje 

munkaterv igazgató 
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8. Szakmai-képzési folyamat terület: A tanulók mérése és értékelése 

  

Folyamat neve A tanulók mérése és értékelése 

Folyamat célja Javuljanak a mérések eredményei 

Elvárt eredmény A tanulók a korábbi mérési eredményhez képest javuló eredményeket mutassanak 

Folyamatgazda Az intézményi mérések lebonyolításáért felelős igazgatóhelyettes 

Bevezetés időpontja 2022. szeptember 1. 
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Srsz. Tevékenységek Felelős Közreműködő Határidő Bemenő 

(felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentumo

k 

Ellenőrzés, 

értékelés 

személy, 

módszer 

1. Korábbi mérési 

tapasztalatok 

összegzése, célok 

megfogalmazása 

az intézményi 

mérések 

lebonyolításáért 

felelős 

igazgatóhelyett

es 

igazgatóhelyettesek, 

pályaorientációs 

munkacsoport, 

munkaközösség-

vezetők, bevont 

oktatók, 

rendszergazda 

augusztus 31. korábbi 

mérések 

eredményei 

feljegyzés, 

szükség esetén 

cselekvési terv 

kidolgozása 

igazgató 
 

2. Mérési ütemterv 

elkészítése 

  

az intézményi 

mérések 

lebonyolításáért 

felelős 

igazgatóhelyett

es 

munkaközösség-

vezetők, szakmai 

csoportok vezetői, 

rendszergazda 

augusztus 31. tanév rendje, 

munkaterv 

tervezete 

intézmény éves 

munkaterve 

igazgató 



 

171 / 199   

3. Mérések szervezése 

  

az intézményi 

mérések 

lebonyolításáért 

felelős 

igazgatóhelyett

es 

munkaközösség-

vezetők, szakmai 

csoportok vezetői, 

rendszergazda, 

kommunikációs 

megbízott 

vonatkozó 

jogszabályokn

ak 

megfelelően 

folyamatosan 

jogszabályok, 

fenntartói 

utasítások 

lebonyolítási 

terv, tanulói és 

szülői 

tájékoztatók 

  

igazgató 

4. Mérések 

lebonyolítása 

  

az intézményi 

mérések 

lebonyolításáért 

felelős 

igazgatóhelyett

es 

kommunikációs 

megbízott, 

pályaorientációs 

csoport 

vonatkozó 

jogszabályokn

ak megfelelő 

ütemezés 

szerint 

jogszabályok, 

fenntartói 

utasítások, 

lebonyolítási 

terv 

mérések, 

résztvevői 

létszámösszeg

zés 

igazgató 

5. Visszajelzés a 

mérések 

lebonyolításáról 

  

az intézményi 

mérések 

lebonyolításáért 

felelős 

igazgatóhelyett

es 

az intézményi 

mérések 

lebonyolításáért 

felelős 

igazgatóhelyettes 

vonatkozó 

jogszabályokn

ak és a 

fenntartói 

utasításoknak 

megfelelő 

ütemezés 

szerint 

résztvevői 

létszámösszeg

zés 

háttérkérdőív, 

intézményi 

jelentés 

igazgató 
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Kérdőívek 

 

1. Intézményt értékelő tanulói kérdőív 

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

mértékben elégedett. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző 

értéket 0 és 5 között, ahol: 

5 = Teljesen elégedett vagyok 

4 = Többnyire elégedett vagyok 

3 = Elégedett is vagyok meg nem is 

2 = Többnyire nem vagyok elégedett 

1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett 

0 = Nincs információm, nem releváns a kérdés számomra 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 

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

  

1. Az iskola, rendszeresen tájékoztat (például a diákönkormányzaton, osztályfőnökön 

keresztül) 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 

diákönkormányzatot, ötletláda áll rendelkezésre, stb.). 

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

gyógypedagógus, gyógytestnevelő vagy egyéb előadók által tartott foglalkozásokon. 
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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 

tevékenységek). 

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

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 egyértelműen meghatározza a tanulók értékelésének a módszereit, az 

értékeléseljárásrendjét, amelyeket megismertetnek a tanulókkal. 

12. Az iskola biztosítja a digitális oktatás feltételrendszerét a digitális tartalom, az oktatói tudás 

és az eszközpark területén. 

13. A vállalkozások (kiemelten azok, ahol a tanulók munkaszerződéssel tanulnak) az iskolában 

vagy a vállalkozásnál bemutatják a legmodernebb eszközöket, technológiákat, digitális 

eszközöket, szoftvereket. 

14. 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. 

15. Az iskola épülete és udvara pozitív érzéseket kelt bennem. Esztétikusnak, biztonságosnak 

tartom, megfelel az igényeimnek. A berendezések színvonala és a higiénia színvonala megfelel 

a kor követelményeinek. 

  

2. Intézményt értékelő oktatói kérdőív  

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyikkel milyen 
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mértékben elégedett. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző 

értéket 0 és 5 között, ahol: 

5 = Teljesen elégedett vagyok 

4 = Többnyire elégedett vagyok 

3 = Elégedett is vagyok meg nem is 

2 = Többnyire nem vagyok elégedett 

1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett 

0 = Nincs információm, nem releváns a kérdés számomra 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába 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 

biztosítja ezek mérhetőségét. 

2. A vezetőség részéről az információk pontosan, időben jutnak el hozzám. Feladataim 

meghatározása egyértelmű, a megszabott határidők teljesíthetők. A vezetőség tagjai egységes 

álláspontot képviselnek, nem kommunikálnak egymásnak ellentmondó információkat. 

3. Egyértelműen meghatározták az intézmény minőségpolitikai céljait, ehhez kapcsolódóan a 

minőségirányítás szervezeti kereteit és a munkatársak minőségirányítással kapcsolatos 

feladatait, felelősségét. 

4. Az intézmény biztosítja a munkatársak, különösképpen az oktatói testület tagjai részvételét 

az intézményi célok és tervek kialakításában. 

5. Az intézmény azonosítja a releváns külső és belső partnereit, az intézményi célok elérése 

érdekében együttműködési rendszert alakít ki az azonosított partnerekkel, és ennek a tervezése 

megjelenik az intézményi dokumentumokban. 
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6. Az intézmény rendelkezik adatvédelmi szabályzattal, és megfelelő intézkedéseket határoz 

meg a biztonságos adatkezelés, adattárolás és adattovábbítás biztosítására. 

7. Az intézmény megvalósítja az emberi és anyagi erőforrások elosztását, meghatározza az 

erőforrás-elosztás alapelveit, és azok segítik az intézményi célok megvalósulását. 

8. Az intézmény kialakítja és működteti az oktatók közötti együttműködés kereteit, és az 

intézményi célok elérése érdekében megvalósul az oktatók közötti szakmai együttműködés, 

amelyet az intézmény támogat és ösztönöz. 

9. 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. 

10. Az intézmény továbbképzési programot és éves beiskolázási tervet készít, amelyben 

figyelembe veszi az oktatók szakmai felkészültségének és szakmai munkájának értékeléséből 

adódó egyéni fejlesztési célokat. 

11. Az intézmény biztosítja a tanulók számára az egyéni haladás lehetőségeit. 

12. A szakmai program készítésébe, módosításába bevonják a duális képzőhelyeket, és a 

szakmai programban megjelennek a gazdaság helyi igényei. 

13. Az intézményben alkalmazzák a szakmai programban meghatározott és leírt értékelési 

módszereket, eljárásokat. 

14. Az intézmény rendelkezik digitális oktatási stratégiával, illetve biztosítja a digitális oktatás 

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

15. Az oktatókat ösztönzik a digitális tananyagok fejlesztésére, a digitális tartalmak, módszerek 

és eszközök használatára. 

16. Elemzik, értékelik és felhasználják az önértékelés és a külső értékelés során megállapítot 

erősségeket és fejlesztendő területeket, a fejlesztések értékelésének eredményeit a célok elérése 

érdekében, a szakmai-pedagógiai munka és az intézményi működés folyamatos fejlesztésére. 

17. Bevonják a partnereket a fejlesztendő területek, a fejlesztési célok kijelölésébe, valamint a 

cselekvési tervek elkészítésébe és végrehajtásába. 
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18. Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit felhasználja a szakmai-

pedagógiai munka fejlesztése érdekében. 

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

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

programokban előtérbe került. 

20. A munkavégzésem infrastrukturális feltételeit megfelelőnek tartom. 

21. Az oktató és a nem oktató, dolgozók között jó a kapcsolat. 

22. Az intézményben barátságos légkör uralkodik. 

 

 

3. Intézményt értékelő szülői kérdőív 

  

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

mértékben elégedett. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző 

értéket 0 és 5 között, ahol: 

5 = Teljesen elégedett vagyok 

4 = Többnyire elégedett vagyok 

3 = Elégedett is vagyok meg nem is 

2 = Többnyire nem vagyok elégedett 

1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett 

0 = Nincs információm, nem releváns a kérdés számomra 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 
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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 

helyezkedni a térségben. 

3. Az iskola megfelelő tájékoztatást ad a duális (munkahelyi) képzésről, a tanulók képzési 

lehetőségeiről. 

4. Az iskola eredményesen segíti a tanulmányaikban lemaradó tanulókat. 

5. Az iskola lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 

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

tevékenységek). 

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 oktatók egyértelműen meghatározzák a tanulók értékelésének a módszereit, az értékelés 

eljárásrendjét, amelyet megismertetnek a tanulókkal. 

11. A tanulók munkájának ellenőrzése rendszeres. 

12. A szülők rendszeresen visszajelzést kapnak gyermekük előrehaladásáról. 

13. 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.). 
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4. Kollégium, tanulói elégedettség mérő kérdőív 

  

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

igaz. A legördülő menü segítségével válaszd ki a véleményedet tükröző értéket 0 és 5 

között, ahol: 

5 = teljesen így van 

4 = többségében így van 

3 = általában igaz 

2 = többnyire nincs így 

1 = egyáltalán nem igaz 

0 = nincs információd. A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele! 

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

  

1. A kollégium otthonos, barátságos. 

2. A házirend betartása lehetővé teszi a kulturált közösségi együttélést. 

3. Tisztában vagyok a követelményekkel. 

4. A kollégium és környékének rendje, tisztasága megfelelő. 

5. A tisztálkodás feltételei megfelelőek. 

6. A nevelőtanárok figyelnek rám, bármikor fordulhatok hozzájuk személyes problémáimmal. 

7. A kollégium segít, hogy megismerjem és fejlesszem képességeimet. 
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8. Elégedett vagyok a kollégium diákközösségével. 

9. A kollégium eredményesen segít a felzárkózásban, ha lemaradnék valamiből. 

10. A kollégiumban lakó diákokra jellemző az együttműködés. 

11. A kollégiumban a nevelés-oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a családi 

hátteremet, testi és szellemi képességeimet, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésemmel. 

12. A kollégium szociális segítséget nyújt a rászoruló diákoknak. 

13. A kollégium hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, programok stb.) 

szervezésére. 

14. A kollégium hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. 

15. A kollégium hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, lehetőséget teremt a 

rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.). 

16. A kollégium hangsúlyt fektet a diákönkormányzat jó működésére. 

17. Hangot tudok adni a véleményemnek az engem és a diáktársaimat érintő kérdésekben. 

18. Az intézményben biztosított a nyugodt tanulásom. 

19. Az intézményben biztosított a zavartalan pihenésem. 

20. A kollégiumban a szabadidőmet hasznosan tudom eltölteni. 

21. Az intézményben biztosított az egészséges étkezésem. 

22. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett oktatók segítőkészen végzik munkájukat. 

23. A kollégiumban megfelelő időben és teljességgel hozzájutok a foglalkozásokkal, a 

feladataimmal és a programokkal kapcsolatos információkhoz. 

24. Másoknak is ajánlanám a kollégiumot. 
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5. Kollégiumi, szülői kérdőív 

  

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

mértékben elégedett. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző 

értéket 0 és 5 között, ahol: 

5 = Teljesen elégedett vagyok 

4 = Többnyire elégedett vagyok 

3 = Elégedett is vagyok meg nem is 

2 = Többnyire nem vagyok elégedett 

1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett 

0 = Nincs információm 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 

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

  

1. Gyermekem kollégiumi lakószobája otthonos, barátságos. 

2. A házirend betartása lehetővé teszi a kulturált közösségi együttélést. 

3. A kötelező tanulási idő az eredményes felkészülést segíti. 

4. A kollégiumban gyermekem hasznosan eltöltheti szabadidejét. 

5. A kollégium és környékének rendje, tisztasága megfelelő. 

6. A kollégiumban gyermekemet pontosságra, rendre, tisztaságra nevelik. 

7. A nevelőtanárok figyelmet fordítanak gyermekem lelki fejlődésére. 
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8. Az intézményben a tanulók viselkedése a felnőttekkel és társaikkal kulturált, udvarias. 

9. Gyermekem munkájának tantárgyi ellenőrzése rendszeres. 

10. A kollégium megfelelő kapcsolatot tart gyermekem iskolájával. 

11. Gyermekem tisztában van a követelményekkel. 

12. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem előrehaladásáról. 

13. Az intézmény segíti gyermekemet, hogy megismerje és fejlessze képességeit. 

14. Az intézmény eredményesen segíti a tanulmányaiban lemaradó tanulókat. 

15. Az intézmény fejleszti a tanulók testi, szellemi, érzelmi képességeit. 

16. A nevelőtanárok törődnek azzal, hogy gyermekem elérje továbbtanulási céljait. 

17. Gyermekem jól érzi magát a kollégiumban. 

18. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, programok stb.) 

szervezésére. 

19. Az intézmény hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos nevelésére. 

20. Az intézmény hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, lehetőséget teremt a 

rendszeres mozgásra, sportolásra (sportkörök, versenyek stb.). 

21. A tanulók megismerik az erkölcsi normákat, képessé válhatnak arra, hogy tudatosan vállalt 

értékrend szerint alakítsák életüket. 

22. A kollégiummal való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan biztosítják a szülők 

számára, hogy hozzájussanak a kollégiummal és a gyermekükkel kapcsolatos információkhoz. 

23. Másoknak is ajánlanám a kollégiumot. 
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6. Duális képzőhelyek kérdőíve 

  

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

mértékben elégedett. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző 

értéket 0 és 5 között, ahol: 

5 = Teljesen elégedett vagyok 

4 = Többnyire elégedett vagyok 

3 = Elégedett is vagyok meg nem is 

2 = Többnyire nem vagyok elégedett 

1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett 

0 = Nincs információm, nem releváns a kérdés számomra 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába 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 együttműködik a duális képzőhelyekkel, megteremti annak szervezeti kereteit, 

a partneri együttműködések területén gyakorlati megoldásokat alkalmaz. 
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4. Megvalósul a (duális képzőhelyi és intézményi) oktatók közötti szakmai együttműködés, az 

intézmény támogatja, ösztönzi ezt. 

5. Az intézmény együttműködik a duális képzőhellyel a tanulói értékelési rendszer 

kialakításában és a tanulók közös értékelésében. 

6. Az intézmény vezetője irányítja és szervezi a képzési igényeket megjelenítő partnerekkel 

folytatott konzultációt és információmegosztást, az együttműködés megtervezését és 

lebonyolítását, valamint ezekben a tevékenységekben személyes feladatot is vállal. 

7. Az intézményvezető irányítja és szervezi a szakmai programban és a duális képzőhelyekkel 

együtt kialakított képzési programban dokumentált közös oktatási tevékenységet. 

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

alapján a fejlesztési célok, célkitűzések meghatározásában, a cselekvési tervek elkészítésében, 

és ebbe a munkába bevonja a partnereit. 

9. Az intézmény figyelemmel kíséri-e a duális képzőhelyen történő foglalkozások színvonalát 

a tanulók szakmai előmenetelét 

  

7. Oktatói kérdőív az intézményvezetői önértékeléshez 

  

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

mértékben elégedett. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző 

értéket 0 és 5 között, ahol: 

5 = Teljesen elégedett vagyok 

4 = Többnyire elégedett vagyok 

3 = Elégedett is vagyok meg nem is 

2 = Többnyire nem vagyok elégedett 
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1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett 

0 = Nincs információm, nem releváns a kérdés számomra 

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába 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 vezetője irányítja, szervezi a stratégiai és az éves tervezési folyamatot és 

személyesen közreműködik az intézmény szakképzési céljainak meghatározásában. 

2.  Az intézmény vezetője a tervezés során ösztönzi az intézményi innovációkat. 

3.  Az intézmény vezetője a tervezési tevékenység során konkrét, megvalósítható, mérhető 

és reális célok megfogalmazására törekszik. 

4.  Az intézmény vezetője biztosítja, hogy a tervezett képzések és képzési programok a 

stratégiai célokkal összhangban legyenek. 

5.  Az intézmény vezetője irányítja, szervezi a képzési igényeket megjelenítő releváns 

partnerekkel folytatott konzultáció megtervezését, megszervezését és lebonyolítását, és 

személyes feladatot is vállal ezekben a tevékenységekben.  

6.  Az intézmény vezetője irányítja, szervezi a minőségirányítási rendszer kidolgozását, és 

személyes feladatot vállal a minőségirányítási rendszer kialakításában és 

működtetésében. 

7.  Az intézmény vezetője úgy irányítja, szervezi a minőségirányítási tevékenységet és 

szabályozza a minőségirányítással kapcsolatos felelősségi köröket, hogy az 

intézményben mindenki számára egyértelmű, kinek mi a feladata, felelőssége.  
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8.  Az intézmény vezetője bevonja az oktatókat a tervezési munkába, az intézményi célok 

és tervek kialakításába. 

9.  Az intézmény vezetője konkrét feladatot vállal a belső és a külső partnerekkel való 

együttműködés formáinak tervezésében, kialakításában. 

10.  Az intézmény vezetője biztosítja a humán és az anyagi erőforrásokat, az azokkal való 

hatékony gazdálkodást az intézmény céljainak elérése érdekében. 

11.  Az intézmény vezetője biztosítja a munkatársak egyenletes terhelését. 

12.  Az intézményi célok elérése érdekében az intézményvezető megosztja feladatait 

vezetőtársaival, az oktatókkal és az egyéb alkalmazottakkal. 

13.  Az intézményvezető együttműködési rendszert működtet a duális partnerekkel, 

biztosítja az oktatók és a duális képzőhelyek összehangolt szakmai munkáját. 

14.  Az intézményvezető a sikeres partneri együttműködés biztosításához többféle 

kommunikációs csatornát alkalmaz. 

15.  Az intézményvezető ösztönzi és támogatja az oktatók együttműködését. 

16.  Az intézményvezető szervezi és irányítja a belső kommunikációt, az 

információáramlást, az értekezletek intézményi rendjét. 

17.  Az intézményvezető támogatja és ösztönzi a belső szakmai és módszertani 

tudásmegosztást, az eltérő tudással, képességekkel, készségekkel rendelkező kollégák 

együttműködését. 

18.  Az intézményvezető gondoskodik az oktatók együttműködéséről a kiemelt figyelmet 

igénylő tanulók támogatása terén, irányítja a korai iskolaelhagyás megelőzése 

érdekében történő együttműködést. 

19.  Az intézményvezető a továbbképzési rendszerrel biztosítja az intézményi célok és az 

oktatók egyéni szakmai fejlődési igényének/szakmai karriertervének az összhangját. 

20.  Az intézményvezető munkájában látható, hogy figyelmet fordít vezetői 

kompetenciáinak fejlesztésére. 
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21.  Az intézményvezető úgy szervezi és irányítja a módszertani fejlesztést, hogy biztosítva 

legyenek azok az alkalmazandó módszerek, munkaformák, amelyek a tanulók aktív 

közreműködésére építenek és elősegítik az elvárt tanulási eredmények elérését, kiemelt 

figyelmet fordítva az egyéni haladás és az egyéni tanulási utak kialakításának 

lehetőségére. 

22.  Az intézményvezető biztosítja, hogy az oktatók és a duális partnerek megismerjék és 

alkalmazzák a tanulók tanulási eredményeinek értékelésére vonatkozó szabályokat. 

23.  Az intézményvezető megfelelő feltételek biztosításával támogatja a digitális tartalmak, 

módszerek és eszközök használatát az oktatási folyamatban. 

24.  Az intézményvezető a belső és külső kommunikációjában, információközlésében 

alkalmazza a digitális eszközöket. 

25.  Az intézményvezető az oktatók értékelése során méri és értékeli a digitális 

felkészültségüket, a digitális oktatási módszerek alkalmazását. 

26.  Az intézményvezető az oktatók értékelése során méri és értékeli a környezeti 

fenntarthatóság alapelveinek a megjelenését a tanítási-tanulási tevékenységekben. 

27.  Az intézmény vezetője kialakította az intézményi célrendszernek megfelelő korai 

jelzőrendszert, eredményeit ismeri és felhasználja a szakmai-pedagógiai munka 

értékeléséhez és fejlesztéséhez. 

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

eredményei alapján a fejlesztési célok, célkitűzések meghatározásában, a cselekvési 

tervek elkészítésében, bevonja ebbe a munkába az oktatókat.  

29.  Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a fejlesztési célok bekerüljenek az 

intézményi célrendszerbe, biztosítja a megfelelő humán és infrastrukturális 

erőforrásokat a cselekvési tervek elkészítéséhez és végrehajtásához. 

30.  Az intézmény vezetője személyes szerepet vállal az oktatói értékelés eredményei 

alapján a fejlesztések indításában. 
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31.  Az intézmény vezetője biztosítja, hogy széles körben és nyilvánosan hozzáférhetők 

legyenek az intézményi önértékelés eredményei. 

32.  Az intézményvezető az oktatók értékelésének végrehajtása során biztosítja az 

átláthatóságot és az objektivitást. 

33.  Az intézményvezető oktatókra vonatkozó értékelése szakszerű, fejlesztő hatású. 

34.  Az intézményvezető az oktatói értékelésbe bevonja vezető munkatársait. 

35.  Az intézmény vezetője többféle értékelési módszer (óra/foglalkozáslátogatás, 

dokumentumelemzés, megfigyelés) alkalmazásával törekszik az oktatók 

tevékenységének átfogó értékelésére.  

36. Az intézményvezető biztosítja a megfelelő erőforrásokat az oktatók cselekvési terveinek 

megvalósításához. A cselekvési tervekben megfogalmazott feladatok megvalósítását 

támogatja és nyomon követi.  

 

8. A szakképző intézményben végzetteket foglalkoztató gazdálkodó szervezetek 

kérdőíve 

 

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

mértékben elégedett. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző 

értéket 0 és 5 között, ahol: 

5 = Teljesen elégedett vagyok 

4 = Többnyire elégedett vagyok 

3 = Elégedett is vagyok meg nem is 

2 = Többnyire nem vagyok elégedett 

1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett 
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0 = Nincs információm, nem releváns a kérdés számomra 

 

 

…………………………………………………….. 

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 szakképzéssel 

kapcsolatos tervezési-végrehajtási feladataiba, kikéri a véleményüket. 

4. Az intézményben végzettek rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges szakmai 

kompetenciákkal. 

5. Az intézményben végzettek rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges általános 

munkavállalói 

kompetenciákkal (pl. pontos munkakezdés, problémamegoldó képesség, együttműködésre 

való készség, alkalmazkodó készség, kreativitás, innovációs képesség). 

6. Az intézményben végzettek rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges digitális 

kompetenciákkal. 

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

digitális eszközök, szoftverek megismertetésébe. 

109 / 170 

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

során megállapított erősségeket és fejlesztendő területeket, a partnereket bevonják a 

fejlesztendő 
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területek, a fejlesztési célok kijelölésébe, a cselekvési tervek elkészítésébe és végrehajtásába. 

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

folyamatait, 

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 elkészítésében. 

 

 

9. Tanulói elégedettségi kérdőív az oktatói értékeléshez 

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

mértékben elégedett. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző 

értéket 0 és 5 között, ahol: 

5 = Teljesen elégedett vagyok 

4 = Többnyire elégedett vagyok 

3 = Elégedett is vagyok meg nem is 

2 = Többnyire nem vagyok elégedett 

1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett 
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0 = Nincs információm, nem releváns a kérdés számomra 

 

  

1.     Határozott, szuggesztív az órákon. 

2.     Tanóráinak a felépítése logikus. 

3.     Teljesíthető követelményeket támaszt. 

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

5.     A tehetséges tanulóknak fejlődési lehetőséget biztosít. 

6.     A lemaradó tanulókat igyekszik felzárkóztatni. 

7.     Tanóráin a tanulást támogató rend, fegyelem van. 

8.     Feleltetésnél, dolgozatírásnál mindig tudatosítja az elvárásokat. 

9.     A dolgozatokat a megadott határidőre kijavítja. 

10.  Segítséget nyújt a hiányosságok pótlásában. 

11.  Tanórán kívül is lehet rá számítani, ha erre valakinek szüksége van. 

 

 

 

 

10. Munkatársi kérdőív az oktatói önértékeléshez 
 

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

mértékben elégedett. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző 

értéket 0 és 5 között, ahol: 

5 = Teljesen elégedett vagyok 

4 = Többnyire elégedett vagyok 

3 = Elégedett is vagyok meg nem is 

2 = Többnyire nem vagyok elégedett 
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1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett 

0 = Nincs információm, nem releváns a kérdés számomra 

 

 1.     A kollégákkal való kommunikációját a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való 

törekvés, más véleményének tiszteletben tartása jellemzi. 

2.     Nyitott a tantárgyközi együttműködésre. 

3.     A tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosít a továbbfejlődésre. 

4.     Szervez vonzó, tanórán kívüli programokat a tanulók számára. 

5.     Szükség szerint tájékoztatja a kollégákat a tanulók fejlődéséről, problémáiról. 

6.     Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja 

azokat szakmai fejlődése érdekében. 

7.     Értékelési gyakorlata összhangban van az intézményi elvárásokkal. 

8.     Részt vesz szakmai vitákban, ilyenkor nyitott, együttműködő. 

9.     Folyamatosan képezi magát, és tudását igény szerint megosztja kollégáival. 

10.  Együttműködő, nyitott, és megbízható partner a munkaközösségi munkában. 

11.  Részt vesz innovációban, pályázati feladatokban. 

 

 

11. Vezetői önértékelő kérdőív 

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

mértékben elégedett. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző 

értéket 0 és 5 között, ahol: 

5 = Teljesen elégedett vagyok 
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4 = Többnyire elégedett vagyok 

3 = Elégedett is vagyok meg nem is 

2 = Többnyire nem vagyok elégedett 

1 = Egyáltalán nem vagyok elégedett 

0 = Nincs információm, nem releváns a kérdés számomra 

 

Képesítés, felkészültség 

1. Az intézmény működéshez szükséges jogszabályi ismeretekkel és központi 

elvárásokkal tisztában van.  

2. A vezetéstudomány és a pedagógia korszerű irányzataiban, módszereiben tájékozott.  

3.    Tudását hatékonyan adja tovább kollégáinak.  

4.    Folyamatosan tanul, fejlődik.  

Személyes tulajdonságok  

5.     Érvényesíti vezető szerepét.  

6.     Elkötelezett az intézmény iránt.  

7.     Lelkes, önálló, erős késztetése van eredményt elérni.  

8.     Kész a „kiállásra”, még ha népszerűtlen dolgokról is van szó.  

9.     Határozott, döntésre képes.  

10.  Tettei és szavai egymással összhangban állnak. 

11.Elfogulatlanul kezeli az adódó szülői, diák és oktató/alkalmazott konfliktusokat.  

Stratégiai vezetés  

12.  Jól látja a szervezet működésének lényegét és haladásának módját.  
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13.  A szervezeti értékek közvetítésével képes az alkalmazottaknak irányt mutatni.  

14.  Az értékek talaján jól megragadja a szervezet céljait és stratégiai tervét.  

15.  Képes a napi szintű teendőket a távlati célokhoz igazítani.  

16.  Tudatosan kezeli a szervezet erősségeit és gyengeségeit.  

17.  Kidolgozza a célokat, a cselekvési sorrendeket és az erőforrásokat összefogó éves 

tervet.  

18.  Képes az oktatótestület többségének figyelmét a célokra összpontosítani.  

19.  Képes konstruktívan együttműködni a megfelelő szakemberekkel.  

 

  

12. A oktató önértékelő kérdőíve a kollégiumban 

Önértékelő oktató neve: ……………..………………………………………………………… 

Értékelés időpontja: …………………………………………………………………………… 

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

mértékben igaz. Válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol: 

5 = teljesen egyetért 

4 = többségében így van 

3 = általában igaz 

2 = többnyire nincs így 

1 = egyáltalán nem ért egyet 

0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele! 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az Ön munkájáról valós képet kaphassunk. 
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Kérdések                                                                                                                         
 Értékelés 

1. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyaira és a pedagógia tudományára vonatkozó 

legújabb eredményekről.                                                                                                           

2. Jól ismeri a NAT, a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja és az intézményi Szakmai 

Program által támasztott szakmai, nevelési követelményeket.                  

3. Az oktató-nevelő munkához kapcsolódó dokumentációja alapos, naprakész, az 

előírásoknak megfelelő.                                                                                                                  

4. Színes, változatos, a pedagógiai céloknak megfelelő módszereket alkalmaz.                

5. Pedagógiai munkájában figyelembe veszi a tanulók előzetes tudását, életkori sajátosságait, 

családi hátterét, neveltségét és a környezet lehetőségeit.                                                 

6. Pedagógiai munkájában használja a tantárgyi koncentráció kínálta lehetőségeket.        

7. Pedagógiai munkájában kihasználja a különböző IKT-alapú oktatási, nevelési, művelődési 

programok nyújtotta lehetőségeket.                                                                               

8. Tervező munkája igazodik a NAT, a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja és az 

intézményi Szakmai Program által támasztott szakmai, nevelési követelményekhez.         

9. A tehetséges tanulóknak fejlődési lehetőségeket biztosít.                                            

10. A lemaradó tanulókat korrepetálja.                                                                     

11. Tervező munkájában fontos szempont a tanulói tevékenységre épülő tanulási folyamat.     

12. Tervezőmunkája kiterjed az értékelés tervezésére is.                                                 

13. Pedagógiai munkájában épít a tanulói válaszok, hibák rendszeres visszacsatolására.   

14. Jó a kapcsolata a diákokkal.                                                                                    

15. Pedagógiai munkájára jellemző a példamutatás, a diákok számára követhető értékrend 

átadása.                                                                                                                       

16. Rendszeresen szervez vonzó, szabadidős programokat a kollégisták számára.            

17. Értékelése folyamatos, fejlesztő, a tanulók személyiségfejlődésére koncentrál.           

18. Használja az internet nyújtotta lehetőségeket a tanulás, tájékozódás, művelődés 

támogatásában.                                                                                                            

19. Értékelésében, visszacsatolásaiban a fejlesztő cél dominál.                                       

20. Ellenőrzése, értékelése következetes, a Szakmai Programban és a munkatervben előírt 

követelményeknek megfelelő.                                                                                       

21. Teljesíthető követelményeket támaszt.                                                                     

22. A diákok önértékelését a sikeres tanulási, személyiségfejlődési folyamat részének tekinti.   
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23. Értékelésében és a követelmények felállításában a Szakmai Program nyújtotta 

lehetőségeken belül figyelembe veszi az egyének és a tanulócsoportok sajátosságait.       

24. Az értékelések eredményeit beépíti az egyéni és csoportos fejlesztés céljainak, 

módszereinek kijelölésébe.                                                                                           

25. Az értékelés szempontjait, az elvárásokat mindig előre közli a tanulókkal és a szülőkkel.  

26. Jó kapcsolatot alakított ki a szülőkkel.                                                                     

27. Jó kapcsolatot alakított ki a kollégákkal.                                                                  

28. Gyakran és szívesen vesz részt intézményen belüli vagy kívüli szakmai 

tevékenységekben a nevelő-oktató munkáján túl is.                                                                                   

29. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál.            

30. Határozott, szuggesztív a foglalkozásokon.                                                              

31. Nyitott a kollégák visszajelzéseire, szívesen vesz részt szakmai vitákban.                  

32. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja 

azokat szakmai fejlődése érdekében.                                                                                       

33. Tisztában van önmaga képességeivel, szakmai felkészültségével, személyisége 

sajátosságaival.                                                                                                            

34. Pedagógiai munkáját folyamatosan elemzi, értékeli.                                                 

35. A szakterületére vonatkozó legújabb eredményeket beépíti pedagógiai gyakorlatába.   

36. Szívesen vesz részt innovációban, pályázati feladatokban.                                        

37. Az önálló tanuláshoz biztosítja a megfelelő útmutatókat, eszközöket.                        

38. A tanulói hibákat a nevelési folyamat részeként kezeli, azok tapasztalatait beépíti saját 

pedagógiai gyakorlatába.                                                                                              

39. Tervezőmunkájában figyelembe veszi a vizuális, auditív, verbális tanulói típusok 

sajátosságait.                                                                                                               

40. Kihasználja a tananyagban és a témakörökben rejlő lehetőségeket a különböző tanulási 

stratégiák kialakítására.                                                                                                

  

13. Tanulói kérdőív az oktató önértékeléséhez a kollégiumban 

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

igaz. 

A legördülő menü segítségével válaszd ki a véleményed tükröző értéket 0 és 5 között, ahol: 
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5 = teljesen így van 

4 = többségében így van 

3 = általában igaz 

2 = többnyire nincs így 

1 = egyáltalán nem igaz 

0 = nincs információm. A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele! 

  

1. Határozott, szuggesztív a foglalkozásokon. 

2. Foglalkozásainak felépítése logikus. 

3. Teljesíthető követelményeket támaszt. 

4. A házi feladatokat, a tanulói munkákat rendszeresen ellenőrzi. 

5. A tehetséges tanulóknak segítséget nyújt a fejlődéshez. 

6. A lemaradó tanulókat igyekszik felzárkóztatni. 

7. Foglalkozásain a tanulást támogató rend, fegyelem van. 

8. Segítséget nyújt a hiányosságok pótlásában. 

9. A foglalkozásokon kívül is lehet rá számítani, ha erre valakinek szüksége van 

10. Figyelemmel kíséri mindennapi életemet, ismeri gondjaimat, ha szükséges segít. 

  

Legitimációs záradék 

 Az intézmény oktatói testületének részéről 
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A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Technikum és Kollégium 
oktatói testülete a 2022. június 27-én megtartott oktatói testületi értekezleten megismerte és 
jóváhagyta az intézmény Minőségirányítási Rendszerét. 
  
  
Budapest, 2022. június 27. 
 
 Az intézmény oktatói testületének részéről: 
                                                                   
 
           …………………………………………………. 
                                                                          
 

Az intézmény igazgatójának részéről 
 

 Az intézmény oktatói testülete az intézmény Minőségirányítási Rendszerét 
 2022. június 27-én megtárgyalta és elfogadta. 

Az oktatói testület által elfogadott Minőségirányítási Rendszert jóváhagyom. 

  

Budapest,  2022. június 27. 

  

                                                                               …………................................ 

                                                                                          Fábián Zoltán 

                                                                                               igazgató 

 
 
 

 

Az intézmény fenntartójának részéről 

 

a(z) …………………………………………………………………………….. (fenntartó 

hivatalos megnevezése) mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. 
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Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult szerve/vezetője az intézmény 

Minőségirányítási Rendszerét jóváhagyja. 

  

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

  

  

............................................. 

fenntartó képviselője 

  

  

 

 

           

 

 

 


