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I Bevezetés 

A Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola Debrecen város egyik legré-

gebbi nemönkormányzati/nem állami fenntartású intézménye. 1998-tól először alapítványi 

fenntartásban működött, majd 2012 szeptemberétől a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi 

Jogi Személy lett az iskola fenntartója. 

Az iskola hagyományaihoz hűen a Szépészet, Specializált gép- és járműgyártás, Egészség-

ügy, Turizmus és vendéglátás, Kereskedelem, Szociáliságazatban képez szakembereket 

általános iskola, ill. érettségi után.  

 

2017 szeptemberétől a nagy múltú, sok szakmai sikert felmutató, kitűnő iskola az Arany 

Bika Vendéglátó-ipari Szakközépiskola is a Diószegi részévé vált.  

 

2017-től az ország másik öt iskolájával együtt bekapcsolódtunk a Ford Karrier programba. 

A program keretében továbbképzéseken gyárlátogatáson vehetnek részt a diákjaink és a 

pedagógusok egyaránt. Emellett online elérhető e-learning tananyag segíti a tanulók ered-

ményes előrehaladását. 

A Helia-DKft.-vel kötött együttműködés pedig a kozmetikus tanulók és tanáraik számára 

biztosít ingyenes hozzáférést a Helia-Dprofessional oktatáshoz és termékekhez. Diákjaink 

a veszprémi gyártóüzembe, és a Hélia-D Herba Kastélyba, Tolcsvára is ellátogathatnak. 

Iskolánkban a szakmai elméleten túl szinte minden szakmában lehetőség nyílik a szakmai 

gyakorlat tanműhelyben való teljesítésére. Ennek feltételeit európai uniós pályázatokból 

tudtuk megteremteni. A tanműhelyben folyó gyakorlati képzés a szakképző iskolai osztá-

lyokban ágazativizsga után szakképzési munkaszerződéssel külső gyakorlati helyen folyta-

tódik tovább a szakirányú oktatás 10-11. évfolyamán. 

A kor követelményeihez alkalmazkodva a programtantervekben meghatározott óraszám-

okon túl kiemelt szerepet szánunk (magasabb óraszám) a digitális kultúrának és az idegen 

nyelvnek. 

2020 szeptemberétől diákjaink ötéves technikumi képzés során az érettségi mellett techni-

kusi oklevelet szerezhetnek, így megteremtődnek a feltételei a középfokú oktatás felsőfo-

kon történő folytatásának. 

Tanulóinktól szorgalmas munkát, fegyelmezett, tisztelettudó magatartást várunk el.  

A nevelés terén konzervatív szellemű, a régi alapértékekhez ragaszkodó, gyermekközpontú 

iskola vagyunk. Pezsgő, vidám, de egyben hasznosan eltöltött diákéveket kínálunk a hoz-

zánk érkezőknek.  

Saját konyhával rendelkezünk, így étkezésre helyben van lehetőség. Vidéki diákjaink a 

város középiskolai kollégiumaiban kaphatnak elhelyezést. 
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II Minőségpolitika 

Iskolánk, mint a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott keresztény 

egyházi intézmény küldetését akkor töltheti be, ha szellemiségében, rendjében, megnyilat-

kozásaiban a Biblia tanításainak és Jézus Krisztus példájának követésére törekszik. 

Az Iskola minden tanulójának, tanárának és alkalmazottjának vállalása és feladata, hogy 

magatartásával és cselekedeteivel e tanításokat és ezt a példát hitelesen közvetítse az in-

tézmény külső és belső környezete számára, hogy az iskola hírnevét öregbítse. Keresztyén 

szellemű nevelésünk feladata, hogy a személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése által 

gyermekeink önálló, felelősségteljes cselekvésre, őszinteségre, szabadságra törekvő, saját 

magukra a mértékletesség, másokra a türelem keresztyéni erényeit alkalmazó, helyes er-

kölcsi érzékkel rendelkező, problémamegoldó személyiséggé váljanak. Hisszük, hogy a 

szeretet a leghatékonyabb pedagógiai módszer, és ezzel támogatjuk, hogy a gyermekek e 

segítséggel találjanak rá az útra, az evangéliumi hitre, mely az Úr Jézuson keresztül Isten-

hez vezet. 

A baptista iskola: „Több, mint iskola.” Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, a 

Baptista Szeretetszolgálat megalakulása óta arra törekszik, hogy minden erejével segítsen a 

szükségben lévőknek. Küldetése, hogy az általa fenntartott intézmény több legyen, mint 

egy iskola: az a hely, ahol a tanuló teljes körű támogatást kap személyisége és képességei 

kibontakoztatásához. 

Az ősi bibliai igazság – „A bölcs tanítás az élet forrása.” (Pb.13:14.) – ma is érvényes. A bap-

tista iskola célja, hogy tanulói a lehető legjobb alapokat kapják egy boldog, kiteljesedett, 

sikeres jövőhöz. Ezt legfeljebb Péter második levelével, 1:5-7 egészíthetjük ki: 

“…a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, tudomány 

mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyessé-

get, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság 

mellé pedig szeretetet.” 

II.1 Az intézmény küldetése 

Iskolánk a fenti irányelvek mentén, olyan értékek közvetítését, átadását célozza meg, 

amellyel lehetőséget teremt az oktató-nevelő munkája során a társadalmi igényeknek, ér-

tékeknek, normáknak való megfelelésre a jövő generációjának. Mint szakképző intézmény 

elkötelezi magát, hogy tevékenységeiben a partneri igények teljes körű kielégítését tűzi ki 

célul. 

Tevékenységünk középpontjában a minőségi szakmai oktató-nevelő munka áll, amelyre az 

iskola vezetősége és minden dolgozója elkötelezett. Olyan tevékenységet, minőségi mun-

kát kívánunk végezni, amelyben érték az ember, a társadalom, a tanuló személyisége. A 

fenti értékek közvetítése a tananyagon, a személyes példamutatáson, az iskola egészén 

keresztül történik. 

Oktató-nevelő munkánk célja olyan értékek közvetítése, amelyek a tanulók személyiségé-

re, eredményeire, további életvitelére, családjára pozitív hatással van. Törekszünk arra, 

hogy tanulóink pozitív életvezetésű, egészséges, hasznos tagjai legyenek a társadalomnak. 
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A tanulókkal és önmagunkkal szemben magas követelményeket támasztunk, amelyet tanu-

lóközpontú humánus tanár-diák kapcsolatrendszer vesz körül. 

Iskolánk korszerű ismereteket nyújt, és átjárhatóságot biztosít az egyéni képességeket 

figyelembe vevő oktató-nevelő munka során. 

Minőségpolitikánk alapeleme tanulóink segítése képességeikhez mérten a társadalomba 

való beilleszkedésbe, az önmegvalósítás útjainak, lehetőségeinek megtalálásában. Biztosít-

juk a szakmaválasztást, szakemberképzést és a mindenki számára nyitott, a fejlődést, a 

továbbtanulást, az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek kiaknázását. 

Minőségpolitikánk alapeleme a társadalmi, gazdasági törvényi változásokhoz rugalmasan 

alkalmazkodó tartalmi és szervezeti szabályozás, melyet az intézmény vezetése tudatosít 

valamennyi munkatársában. 

A minőségpolitikánk meghatározásának alapja a partnerek elvárása és elégedettsége. Isko-

lánk nyitott, alkalmazkodik a partnerek igényeihez, iskolánk átlátható a partnerek és a 

fenntartó számára egyaránt. 

Iskolánk közössége folyamatos fejlődésre törekszik, munkájának hatékonyságát, eredmé-

nyességét látva minőségi tevékenységét preferálja, amelyben az iskolavezetés segíti a mun-

katársak képzését, önképzését, támogatja az innovációs folyamatokat, biztosítja a cso-

portmunka feltételeit, figyelemmel kíséri a dolgozók elégedettségét, elismeri a hatékony, 

eredményes munkát. 

Minőségi munkánkat áthatja a szakszerűség, a törvényesség, a mérhetőség, az ellenőrizhe-

tőség, nyomon követhetőség, az elkötelezettség a minőségi munka iránt. 

Az intézményvezetés vállalja, kinyilvánítja, hogy a szolgáltatás minőségének fejlesztése ér-

dekében lehetőségeihez mérten minden dolgozójára kiterjeszti a személyi felelősség elvét, 

kidolgozza a szükséges nyomon követési szabályozást és dokumentációs rendszert, min-

dezek érdekében biztosítja a szükséges személyi és tárgyi/dologi feltételeket. 

Az intézmény vezetése vállalja a demokratikus munkamegosztáson alapuló vezetői elle-

nőrzési, irányítási, értékelési munkát. 

Arra törekszünk, hogy az eddig kivívott előkelő helyünket, hírnevünket öregbítsük, és a 

megszerzett tudásunkat a régióban továbbadjuk. 

Célunk, hogy színvonalas, EU-konform oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkés-

zségeket nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő tovább 

haladást. 

Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek 

megfelelően szeretetteljes légkörben végzünk. 

Segítünk abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is bol-

dogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulás-

ra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész, munkakörülményeikkel elégedett mun-

katársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. 

Folyamatosan jó minőségű oktató-nevelő munkát végzünk a tanulók és szüleik megelége-

désére. Iskolánk egyéni arculata, eredményei ismertek a kerületben és a fővárosban. Ha-
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tékonyan működik külső-belső kommunikációnk. Partnereinkkel egymást segítő, élő kap-

csolatunk van. 

Pedagógiai-szakmai céljaink megvalósításához minden szakmai segítséget megkapunk a 

velünk együttműködő szakemberektől és intézményektől. 

Fő célunk tanulóink számára olyan szakmai képzést nyújtani, amellyel biztos munkalehető-

séggel indulhatnak el pályájukon, az elhelyezkedés a munkavállalás a megszerzett szakmai 

tudással, kompetenciákkal elérhető lesz számukra. A szakmai kompetenciák fejlesztése, a 

munkavállalásra való alkalmasság iskolánk egyik fő  célkitűzése. Olyan korszerű ismerete-

ket adunk, mellyel tanulóink megfelelhetnek a munkaerő-piaci elvárásoknak. Olyan tudás-

sal bírnak, amely alkalmas a szakmai területeken való átjárhatóságra.  

Nevelésünk főbb területei: a személyiség fejlesztésében az önismeret, önbecsülés, mások 

tisztelete, az erkölcsi értékek preferálása, a konfliktustűrő és kezelő képesség, a tolerancia 

kialakítása a differenciálás és az integrálás lehetőségeivel. 

Tanulóink konstruktív, pozitív életvezetésükkel önmaguk és a társadalom számára egya-

ránt hasznos, pozitív személyiségekké válnak iskolánk falai között. 

Az oktatói munka mellett nagy figyelmet fordítunk a szakszerűségre, a törvényességre, a 

demokratikusságra, a testi és a mentális egészség megőrzésére, a devianciák felismerésére, 

kiiktatására. 

Közösségünk demokratikus légkörben, jó munkakörülményekben, jól felszerelt iskolában, 

jó tantestületi hangulatban, jól felkészült, továbbképzésre nyitott tanárokkal jó munkakö-

zösségi műhelymunkával kívánja megvalósítani céljait a többprofilú iskola vezetőségével 

közösen. 

Garanciáink, referenciák azoknak a partnereknek az elégedettsége, akik szolgálatában 

megfelelünk az igényeknek: partnerközpontúságunkkal, nyitottságunkkal. Partnereink be-

vonása, értékelése garancia számunkra a jól végzett munka megítélésében. Jelzéseik útmu-

tatások a javításra, fejlesztésre, a minőségi munka elvégzésére, minden partner megelége-

désére. 

Garanciáink érvényesülnek a tanulók jogainak biztosításában, érdekeik képviseletében, 

szakmai programunk megvalósításában, a minőségi munka előtérbe helyezésében, tanára-

ink továbbképzésében, a törvényesség, a szakszerűség, az esélyegyenlőség biztosításában, 

valamint olyan prevenciós tevékenység folytatásában, amely megelőzi az egészségkároso-

dást, a devianciákat, a leszakadást. 

A törvényesség, a jogszerűség biztosításával dokumentumaink bizonyítják: iskolánk, műkö-

désünk nyitottságával, ellenőrizhetőségével garancia a fenntartó és más partnerek számá-

ra. 
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II.2 Az intézmény jövőképe 

Értékeink, erősségeink megtartásával első helyen szerepel iskolánk feladatának ellátása, 

amelyben tanulóink oktatásának, nevelésének hosszú távú célkitűzéseiben olyan ember-

eszmény megvalósítása, akik konstruktív életvezetésre képesek, önfejlesztő képességeken 

és magatartáson túl képesek szociálisan értékes tagjaivá válni a társadalomnak.  

Olyan európai fiatalok és felnőttek nevelése fejlesztése, akik képesek 

 kommunikálni idegen nyelven, információhoz való jutásban készségeik magas szin-

tűek,  

 a nemzetközi munkaerő mobilizációhoz alkalmazkodni,  

 a munkaerőpiacon megfelelni,  

 a kihívásoknak eleget tenni,  

 részesévé válni a tudomány és a technika, a szakmák folyamatosan változó világá-

nak, 

 a megújulásra az egész életen át tartó tanulásra, 

 a hazai és nemzetközi problémák meglátására és a pozitív irányok önálló megvá-

lasztására. 

Olyan tanulók oktatása, akik  

 személyiségében értékként szerepel hazájának szeretete, más nemzetek kultúrájá-

nak tisztelete, elfogadása, 

 magatartásában toleráns, konfliktust jól tűrő, kezelő személyiségek, 

 kiegyensúlyozott, testileg és mentálisan egészségesek, 

 a társadalom pozitív életvezetésű tagjaiként hasznosak önmaguk, családjuk és a jö-

vő nemzedéke számára.  

Jövőképünk megvalósításában: 

 elsődleges célunk, hogy minden tanuló érezze munkánk során, hogy ő áll a közép-

pontban, 

 törekszünk olyan módszertani kultúra fejlesztésére, amelyben a kulcskompetenciák 

fejlesztése a cél, 

 vállaljuk az esélyegyenlőség lehetőségeinek biztosítását, 

 szeretnénk a nyitott, szakmailag jól felkészült, innovatív közösséget fejleszteni, 

megtartani, 

 környezettudatos magatartást alakítani,  

 jövőképünk áthatja az iskolai élet minden területének folyamatos fejlesztését, mi-

nőségi munkánk hatékonyságának, eredményességének biztosításával, 

 Jövőképünkben az egységes fellépés, az elfogadható értékek, minták közvetítése a 

cél. Fő eszményeink: az igényesség, a tudás, mint érték. 

 Olyan tantestület és alkalmazotti kör működik együtt, ahol a tanuló érdekeinek 

képviselete áll a középpontban. 

 Iskolánk a szakképzés területén nyitott és elkötelezett a szakmai igényeknek való 

megfelelésben 

 Elkötelezettek vagyunk az összehangolt szervezeti, oktatásfejlesztési, közösségi 

projektek megvalósításában 
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 Külön figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű tanulók szakképzésbe való bevoná-

sára, felzárkóztatására, a lemorzsolódás csökkentésére 

 A szakképzés hatékonyságának növelése a szakképzési kínálat megfelelő koordiná-

ciójának biztosításával  

 A munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó szakképzési kínálat biztosítá-

sa  

 Moduláris felépítésű gyakorlatorientált képzés kínálata 

 Korszerű infrastruktúra megteremtése 

 Piac- és versenyképes szakmai képzés működtetése 

 A térség intézményi kapcsolatainak kiépítése a felnőttképzés és szakképzés feltét-

eleinek koncentrált támogatására 

A végzett tanulók társadalmi beilleszkedés, munkaerő-piaci beválás érdekében:  

 tanulói kompetenciafejlesztés (társas, szakmai) 

 szakmai képzés fejlesztése 

 pályaorientáció, karrier-tanácsadás 

 munkahelyi elhelyezkedési tanácsok adása 

 gyakorlatorientált együttműködés a gyakorló intézményekkel, a tanulók munkaké-

pességének fejlesztése érdekében 

Szakmai, módszertani kultúránkkal, pályázatainkkal, képzések, továbbképzések biztosításá-

val, értékelési rendszerek kialakításával, más intézményekkel való kapcsolattartásban, mar-

keting tevékenységünkkel érhetjük el a jövőképünket, amelyben az alábbiakat preferáljuk: 

 hatékonyság, eredményesség biztosítása, 

 gyermekközpontúság, törvényesség, szakszerűség, 

 átláthatóság, kiszámíthatóság, mérhetőség, értékelhetőség, 

 oktató munkánkban alapkészségek fejlesztése, szakmai kulcskompetenciák fejlesz-

tése az oktatás színvonalának minőségi fejlesztése, 

 a társadalmi és munka-erőpiaci megfeleltetés, 

 a differenciált oktatás az egyéni tanulási utak megtalálása, esélyegyenlőség biztosí-

tása, integrálás, 

 tehetséges tanulók gondozása, 

 az egészséges életmódra nevelés, a környezetvédelem, 

 az átjárhatóság biztosítása, a szakmaválasztás, a munkahelyválasztás támogatása, 

 az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, 

 prevenciós tevékenységünkkel tanulási problémák, devianciák időbeni felismerése, 

megelőzése, 

 hangsúlyt fektetünk tanulóink személyiségének fejlesztésére, toleranciára, tisztelet-

re, konfliktuskezelő magatartás kialakítására, a társadalmi együttélés szabályainak 

betartására, normakövetésre, empátiakészségre. 
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II.3 Intézményi célrendszer 

Stratégiai célok: 

1. Felkészítés a sikeres és felelősségteljes életre a globalizált világban 

2. A szakmai kompetenciák fejlesztése 

3. Innovatív pedagógiai eszköz és hatásrendszer kialakítása 

4. Az iskola-család együttműködés fejlesztésén alapuló tevékenység folytatása 

5. Partneri kapcsolatok bővítése 

Az intézményi folyamatok hosszú távú, meghatározó jelentőségű tervezése, a tervek meg-

fogalmazása és dokumentálása elsősorban az intézmény képzési programjában történik. A 

tervezés folyamatában a munkatársak közösen vesznek részt.  

A stratégiai tervezéshez kapcsolódó feladatokat az igazgató koordinálja. A tervezés teljes 

folyamatában a minőségügyi csoport egyetértő közreműködésére van szükség. 

Fő célunk tanulóink számára olyan szakmai képzést nyújtani, amellyel biztos munkalehető-

séggel indulhatnak el pályájukon, az elhelyezkedés a munkavállalás a megszerzett szakmai 

tudással, kompetenciákkal elérhető lesz számukra. A szakmai kompetenciák fejlesztése, a 

munkavállalásra való alkalmasság iskolánk egyik fő célkitűzése. Olyan korszerű ismereteket 

adunk, mellyel tanulóink megfelelhetnek a munkaerő-piaci elvárásoknak. Olyan tudással 

bírnak, amely alkalmas a szakmai területeken való átjárhatóságra. 

 

Minőségcélok: 

 a szervezeti átalakulás következtében megváltozott folyamatok leírása, rögzítése, 

valamint a szabályzatok felülvizsgálata 

 minőségfejlesztési tevékenységek, a beavatkozások „eredményességét (vissza) mé-

rő indikátorrendszer kiépítése és általánossá tétele 

 a belső minőségbiztosítás kérdőíveinek megújítása, mind a kérdéssorok, mind pe-

dig a kiértékelés vonatkozásában annak érdekében, hogy a vezetőség valós tájékoz-

tatást és döntésmegalapozó visszajelzéseket kapjon a működési folyamatok minő-

ségéről 

 a digitális oktatási elemek (tananyaggyártás és oktatási módszertan) egységes 

szempontok és irányvonalak szerinti szisztematikus fejlesztése, valamint az erre 

vonatkozó egységes szabályozás kialakítása 

 a távoktatás, a távolléti oktatás és a hibrid oktatás minőségbiztosításának átgondo-

lása, az alapelvek rögzítése 

 az oktatók pedagógiai tudatosságának, valamint a korszerű tanítási módszerek elsa-

játításának támogatása 

 az oktatásinformatikai kompetenciák és a digitális eszközhasználat fejlesztése 

 a lemorzsolódás csökkentése 

 szorosabb kapcsolat kialakítása a baptista oktatási intézményekkel, köztük a hatá-

ron túl működő iskolákkal és egyetemekkel is 

 az IT infrastruktúra fejlesztése 

 a képzési kínálat bővítése és/vagy módosítása a fenntartói, a munkaerőpiaci és a 

társadalmi igény figyelembevételével 
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 képzési programok felülvizsgálata a KKK változások, a partneri visszajelzések és a 

munkáltatói vélemények figyelembevételével 

 a pedagógiai módszerek sokszínűségének biztosítása az oktatók belső módszertani 

továbbképzésével 

 

A Minőségirányítási rendszer fogalmazza meg a stratégiai „hogyan” kérdésre a válaszokat. 

Cél: a minőségirányítási program létrehozása annak érdekében, hogy az intézmény képes 

legyen a képzési programban megfogalmazott értékek alapján eredményesen és hatéko-

nyan működni. Biztosítja a minőségpolitikában megfogalmazott célok megvalósítását.  

A Minőségirányítási program elkészítéséért az igazgató a felelős. A feladat elvégzését a 

minőségirányítási csoport segíti. Munkájukat évente elfogadott ütemterv alapján végzik, a 

tantestület bevonásával. A minőségirányítási program elfogadásához illetve módosításának 

elfogadásához az alkalmazotti létszám 2/3-os támogatása szükséges. 

A minőségpolitikánk meghatározásának alapja a partnerek elvárása és elégedettsége. Isko-

lánk nyitott, alkalmazkodik a partnerek igényeihez, iskolánk átlátható a partnerek és a 

fenntartó számára egyaránt. 

 

Fejlesztési célok: 

 a testi és lelki egészségre nevelés 

 a tanulás tanítása, a tanulók alap- és kulcskompetenciáinak fejlesztésével az élet-

hosszig tartó tanulás igényének kialakítása 

 fenntarthatóság, környezettudatosság 

 pályaorientáció 

 törekvés a tehetséggondozás területén - megfelelő motiválással – a tanulóink ké-

pességének minél teljesebb kihasználására 

 a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése 

 az osztálytermi tanítási gyakorlat megújítása 
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II.4 A minőségirányítási rendszer működtetésének szervezeti keretei, in-

tézményi feltételei 

Az intézménynek meg kell határoznia a minőségirányítási rendszer működtetéséhez az 

intézményáltalbiztosítottfeltételrendszert,ezenbelülaszervezetikereteket,aszükségesinfrastr

uktúra,továbbáaszemélyifeltételek biztosítását. 

A minőségirányítási rendszer működtetési feladataira létre kell hozni az intézményi minő-

ség- irányítási csoportot (MICS), és biztosítani kell a csoport felkészítését a 

minőségirányítássalkapcsolatos feladatokra.AMICSlétszámátintézményünkben 6 főben ha-

tároztuk 

meg.AMICSvégziazönértékelésfeladatainakszervezését,alebonyolítást,azönértékelésszervez

ésifeladatait,demindenintézményi munkatársnak van feladata a minőségfejlesztési munká-

ban. A MICS feladata azönértékelésifolyamat soránavezetésésamunkatársak 

folyamatostájékoztatásais. 

Az önértékelés során meghatározott erősségek és fejlesztendő területek alapján kell 

fejlesztésicélokat kitűzni és az intézményi fejlesztéseket elindítani. Ez a munka a külön fel-

állításra kerülőfejlesztő csoport (FCS) feladata. A fejlesztő csoport tagjait az intézményve-

zetés kéri fel és bízza meg a fejlesztendő terület ismeretében a releváns kompetenciákkal 

rendelkező vezetők, munkatársak köréből, de külső szakértőt is bevonhatnak ebbe a 

munkába. 

AzFCSszükségeseténelemziafejlesztendőterületet,okkeresést,kiegészítővizsgálatokatvégezh

et,kijelöli afejlesztési célt(mérhető indikátorral), cselekvésitervet készít. 

Amunkatársakrögzített(SZMSZ,munkakörileírások)minőségirányításifeladataita kötött 

munkaidőben a szakmai oktatással összefüggésben elrendelhető egyéb feladatok 

tevékenységikörben határozzuk meg. 

A MICS finanszírozásáról az intézményi sajátosságok és lehetőségek figyelembevételével az 

intézmény vezetőjeafenntartóegyetértésével dönt. Az intézmény a minőségirányítási mun-

kához biztosítja az infrastrukturális feltételeket,a megfelelő eszközöket, anyago-

kat,adigitáliseszközrendszert. 

II.5 Az oktatók értékelési rendszere 

A szakképző intézmény 

minőségirányításirendszereaszakképzésfeltételeinekfolyamatosfejlesztéséreirányul,ennekke

retébenazoktatóktovábbképzésévelés önképzésévelelősegíti aszemélyi feltételek 

folyamatosfejlesztését. 

A szakképző intézmény a minőségpolitika keretében készítette elaz oktatók 

értékelésirendszerét. 

Azoktatókértékelését–aminőségpolitikábanmeghatározottakszerint–

azigazgatóvégzi.Azoktatók értékelési rendszere keretében az igazgató a további intézmé-

nyi vezetők és az oktató saját önértékelését is figyelembe véve háromévente értékeli az 

oktató munkáját: erősségeket ésfejlesztendő területeket határoz meg, jóváhagyja az okta-

tó által az értékelés megállapításaihozkapcsolódóan készített cselekvési tervet. Vizsgálja az 

elvárásrendszer teljesülését, ennek keretébenazoktató: 
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 szakmaifelkészültségét, 

 aszakképzés-relevánskorszerűmódszertanalkalmazását, 

 pedagógiaitervezését, 

 pedagógiaiértékelését, 

 együttműködésétmásoktatókkal,aszülőkkelésaz oktatásipartnerekkel, 

 személyiségfejlesztő,csoportvezetői,tanulástámogatótevékenységét, 

 innovációstevékenységétésszakmaielkötelezettségét. 

Az értékelési területek és szempontok elvárásokként definiálhatók a szakképzésben 

dolgozóoktatókravonatkozóan,mertminőségiképzésirendszertnemlehetműködtetnielkötel

ezett,felkészültoktatók ésintézményi vezetők nélkül. 

Az intézményi vezetőkre vonatkozó értékelés abban különbözik az oktatói értékeléstől, 

hogyfigyelembe veszi a vezetői munkát és kompetenciákat is. Az intézményi vezetők 

értékelésétszinténazigazgató végzi az alábbiterületeken: 

 szakmaifelkészültség, 

 pedagógiaifolyamatokirányítása, 

 változásokkezelése, 

 vezetőikommunikáció, 

 oktatóimunkaellenőrzése,értékelése,fejlesztésektámogatása, 

 kapcsolatrendszerműködtetése, 

 innováció,intézménymenedzselése. 

Az oktatói értékelési rendszercéljaaszakképzőintézményszakmaifejlődésénektámogatása.A 

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

értékeléseképesleszmegmutatniazintézményegyéniszakmai-

pedagógiaiarculatát,éserősíteniatanulóközpontúoktatást-nevelést-képzést,valamint 

aminőségiszakmai-pedagógiai munkát. 

Hosszú távú célként jelenik meg a pedagógiai 

értékekbemutatása,ajógyakorlatokelterjesztéseésvégsősoronegyegységesenjószakmaiszínv

onalúszakképzés biztosítása. Olyan intézményrendszer megteremtése, ahol a tanulók, a 

képzésbenrészt vevő személyek lehetőséget kapnak képességeik fejlesztésére, kibontakoz-

tatására, ésamelybőlértékes,alkotóképesésatársadalomszámárahasznosfelnőttkéntlépnekki. 

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

háromévente a továbbfejlesztett értékelési szempontrendszer és eljárásrend szerint. 

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

dokumentumelemzésésazóra/foglalkozáslátogatásszempontjainak,illetveakérdőívekkérdéss

orainakcélja,hogyazértékelésiterületenkéntmegadottszempontokvizsgálatáhozelegendőinfo

rmációtszolgáltassanak. 
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III Az intézmény mérési rendszere (indikátorok, partneri 

mérések) 

III.1 Intézményi indikátorrendszer 

Az intézmény működéséhez kapcsolódó eredmények számszerű értékelésénekfontos 

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

szervezetek eredményeivel történő összehasonlítása. A szakképzési indikátorrendszer 

tartalmazza a szakképző intézmények értékeléséhez szükséges mutatókat. Ez a rendszer 

az indikátorok többségét az intézmény egyéb adatszolgáltatásaiból származtatja. 

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

kében működtetett folyamatokhoz. 

Az indikátor legyen 

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

számára egyértelmű és azonos legyen a jelentése és hasznos, használható le-

gyen (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 követelmé-

nyét jelenti, 

 időszerű, naprakész, 

 összehasonlítható az intézmény által évről évre gyűjtött adatokra vonatkozóan, 

 valamilyen alkalmas referenciaszinthez mérhető (normativitás), 

 valamint változása jól mutassa a tevékenység eredményességének változását. 

A kötelező szakképzési indikátorok az eredményességet meghatározó alapvető szakmai 

minőségmutatók, amelyek mérése minden intézmény számára kötelező és az adatok túl-

nyomó részét a meglévő elektronikus adatszolgáltatásokból meg lehet határozni; a jelenleg 

még nem gyűjtött adatokat intézményi adatszolgáltatással kell biztosítani. 

A kötelezően mérendő szakképzési indikátorok az intézményi szinten értelmezhető és 

előállít- ható EQAVET indikátorokat is tartalmazzák. 

Ssz 
Kötelezően mérendő intézményi 

szakképzési indikátorok megnevezése 

A szakképzési indikátor 

részletezettsége 

1. Tanulólétszám 
intézménytípusonként, ága-

zatonként, szakmánként 

2. 
A szakképző intézmény 9. évfolyamára jelentkezők és 

felvettek száma és aránya 

intézménytípusonként, ága-

zatonként 
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3. 
A szakképző intézményben egy oktatóra jutó tanulói 

jogviszonyú szakképző intézményi tanulók száma 

feladatellátási helyen- ként 

számított oktatólétszám 

alapján 

4. 

A szakképző intézményben szakképzési munkaszer-

ződéssel rendelkezők aránya az intézmény szakirányú 

oktatásában résztvevő tanulók összlétszámához vi-

szonyítva 

intézménytípusonként, ága-

zatonként, szakmánként 

5. 

A szakmai oktatásban felnőttképzési jogviszonnyal 

résztvevők aránya az intézmény teljes tanulói létszá-

mához viszonyítva 

 

6. Országos kompetenciamérés eredményei  

7. NSZFH mérések eredményei  

8. Szakmai, közismereti, kulturális és sporteredmények 

nemzetközi, országos, regi-

onális, megyei és település 

szinten 

9. Elhelyezkedési mutató  

10. 
A végzett tanulók és a munkaadók elégedettsége a 

megszerzett képességekkel / kompetenciákkal 
 

11. Vizsgaeredmények 
érettségi vizsga, ágazati 

alapvizsga, szakmai vizsga 

12. 

Sikeres szakmai vizsgát tett tanulók aránya, az összes, 

adott vizsgaidőszakban vizsgázók számához viszonyít-

va 

összesen, szakmánként 

13. Intézményi elismerések 
intézmény,intézményi cso-

port szinten 

14. 
Szakmai bemutatók, konferenciák, szakmai rendezvé-

nyek 
 

15. Intézményi lemorzsolódási mutató  

16. Elégedettségmérés eredményei 
szülő, oktató, tanuló, duális 

képzőhely, munkaerőpiac 

17. Intézményi neveltségi mutatók 

fegyelmi esetek, igazolatlan 

mulasztások száma, dicsére-

tek 

18. 
Hátrányos helyzetű tanulók aránya a teljes tanulói lét-

számhoz viszonyítva 
 

19. 
Sajátos nevelési igényű tanulók aránya a teljes tanulói 

létszámhoz viszonyítva 
 

20. 
Dobbantó programban tanulók aránya a teljes tanulói 

létszámhoz viszonyítva 
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21. 
Műhelyiskolában részszakmát szerzők aránya a kép-

zésben 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 lét-

számához viszonyítva 

 

24. 
A szakképző intézmény nyertes pályázatainak száma 

és az elnyert összegek 
 

 

Ssz 
Saját intézményi 

szakképzési indikátorok megnevezése 

A szakképzési indikátor 

részletezettsége 

1. Bibliaismeretet tanulók száma  

2. 
Baptista hittanból érettségizők aránya az 5.tantárgyat 

választók létszámán belül 
 

Az indikátorok 1. sz. mellékletben részletezett leírása, és értelmezési, számítási útmutató-

ja azindikátorok egységes értelmezéséhez és számításához kíván segítséget nyújtani, hogy 

ezáltalösszehasonlíthatóváváljanakazintézményekáltalfelhasználtadatok,ésahelyesértelmezés

selmegalapozottá váljon az eredmények értékelése, elemzése. 

III.2 Partneri igény- és elégedettségmérések 

Az intézményi önértékelés lényege, hogy az értékelési területeken az intézmény 

megvizsgáljaa működését és az adatokkal alátámasztott eredmények alapján erősségeket 

és fejlesztendő 

területekethatározmeg.Azeredményekvizsgálatáhozszükségesarelevánspartnerikörvélemén

ye is az intézményi és az intézményvezetői munkáról. A jelen dokumentum 

azelvárásrendszer alapján meghatározza azoknak a partnereknek a körét, akik-

nek/amelyeknek avéleményétazönértékeléskétévesciklusábanlegalábbegyszerpartneriigény-

éselégedettségméréskeretében ki kell kérni 

Partneri kér-

dőív típusa 

A kérdőív fel-

használási te-

rülete 

Milyen körben 

kell a partneri 

mérést elvé-

gezni? 

Milyen mintán 

kell a partneri 

mérést elvé-

gezni? 

Megjegyzés / 

Melléklet szá-

ma 

Oktatói kérdőív 
intézményi önér-

tékelés 

Az intézményben 

foglalkoztatott 

oktatók. 

100 %-os minta 
VII.3.1. sz.  

melléklet 
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Tanulói kérdőív 
intézményi önér-

tékelés 

Az intézménnyel 

tanulói jogviszony-

ban álló tanulók. 

100 %-os minta 
VII.6.1. sz.  

melléklet 

Szülői kérdőív 
intézményi önér-

tékelés 

Az intézménnyel 

tanulói jogviszony-

ban álló tanulók 

szülei. 

Reprezentatív 

felmérés,minden 

ágazatot, évfolya-

mot lefedő 20%-

osmintavétellel. 

VII.6.2. sz.  

melléklet 

Duális képzőhely 

kérdőív 

intézményi és in-

tézményvezetői 

önértékelés 

Az intézményben 

munkaszerződés 

vagytanulószerződ

éskeretében 

képzéstvégző gaz-

dálkodó szerveze-

tek. 

Reprezentatív 

felmérés,minden 

ágazatot 

lefedőlegalább 

50%-os mintavétel-

lel. 

VII.6.3. sz.  

melléklet 

Végzetteket foglal-

koztató gazdálko-

dó szervezet kér-

dőív 

intézményi és in-

tézményvezetői 

önértékelés 

Az elmúlt három 

tanévben végzett 

tanulókat foglal-

koztató gazdálko-

dó szervezetek. 

Reprezentatív 

felmérés,minden 

ágazatot 

lefedőlegalább 

20%-os mintavétel-

lel. 

VII.6.3. sz.  

melléklet 

Tanulói kérdőív az 

oktatói értékelés-

hez 

oktatóiértékelés 

Az adott oktató 

által oktatott, az 

intézménnyel tanu-

lói jogviszonyban 

álló tanulók. 

100 %-os minta 
VII.6.1. sz.  

melléklet 

 

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

lebonyolításábatovábbi kollégák bevonása is szükséges lehet. 

Apartneriméréseketúgykellelvégezni,hogyamintavételiarányfigyelembevételévelafelmérésér

vényességebiztosított legyen.Ennek mértékéta MICS határozzameg. 

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

adatokaz önértékelést végzőmunkatársak számáraidőbenrendelkezésreálljanak. 

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

adatvédelmiszabályok betartását. 

A partneri mérések összesített eredményeiről tájékoztatni szükséges a felmérésben részt 

vevőpartnere-

ket,hiszenőkjoggalelvárják,hogylássákannakeredményét,továbbáfontosnakérezzékavélemén

yükkinyilvánításátatovábbiakbanisazintézménymunkájánakfejlesztéseérdekében. 
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IV Intézményi folyamatmodell 

IV.1 A szakképző intézményi folyamatmodell célja 

Az EQAVET Keretrendszer meghatározza azokat az elemeket, amelyeket a szakképző 

intézményeknek alkalmazniuk kell a minőségirányítási és minőségfejlesztési tevékenysé-

gükben. A szakképző intézmény minőségirányítási rendszerében kerülnek azonosításra és 

szabályozásra azok a folyamatok, amelyek szabályozzák az intézményi működést a célok 

elérése érdekében. 

A folyamatok három területen (vezetési-irányítási, szakmai-képzési, támogató és erőforrás 

folyamat-területeken) kerülnek meghatározásra. A folyamatmodell folyamatai kapcsolód-

nak az egyes önértékelési területekhez, szempontokhoz és elvárásokhoz, így az önértéke-

lés keretében a folyamatok működésének értékelése is megtörténik. 

IV.2 A folyamatszabályozás célja 

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

működés eredményességének javítása, a folyamat változékonyságának csökkentése, a cé-

lok megbízható teljesítése, valamint a szabályozott terület folyamatos fejlesztése. A célo-

kat a folyamatok működtetésének segítségével érhetjük el; a folyamatszabályozás célorien-

tált, gyakorlatközpontú és a PDCA logikára épül. 

IV.3 Kötelezően szabályozandó folyamatok listája 

Vezetési-irányítási folyamat-terület folyamatai 

V1. Stratégiai tervezés 

V2. Tanévi tervezés 

V3. Emberi erőforrások menedzselése 

V4. Intézményi önértékelés 

 

Szakmai-képzési folyamat-terület folyamatai 

SZK1. Szakmai-képzési tervezés 

SZK2. Pályaorientáció, beiskolázás, tanulói felvétel 

SZK3. Oktatók szakmai-képzési együttműködése 

SZK4. Módszertani kultúra és eszköztár működtetése, fejlesztése 

 

Támogató és erőforrás folyamat-terület folyamatai 

T1. Gazdasági erőforrások biztosítása, beszerzési tevékenység működtetése 

T2. Intézményi adminisztráció, KRÉTA rendszer kezelése 

T3. Panaszkezelés 
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IV.4 Vezetési-irányítási folyamatok 

Vezetési-irányítási folyamat-terület kötelezően szabályozandó folyamatai 

ssz Folyamat elnevezése 
Folyamat tartalma, 

kiterjedtsége 

A folyamat szabályozásánál 

figyelembe kell venni 

1. Stratégiai tervezés 

Az intézményi stratégiai 

célrendszer (küldetés, 

jövőkép, szakmai prog-

ram, képzési program, 

képzési együttműködési 

rendszer) kialakításának, 

mérésének és felülvizsgá-

latának folyamata. 

 az országos szakképzési 

stratégia jogszabályok által 

megfogalmazott elvárásait, a 

partneri elvárásokat, a 

munkaerő-piaci adatokat és 

információkat, a regionális 

fejlesztési stratégiát, a fenn-

tartói, tulajdonosi döntése-

ket, a szakmai elvárásokat, 

 az intézmény célrendszerét 

 az intézmény működési 

környezetének szociokultu-

rális jellemzőit, gazdasági 

fejlesztéseit, munkaerő-piaci 

trendjeit. 

2. Tanévi tervezés 

Tanévi célok kijelölése, a 

tanévi működés megter-

vezése, az éves munka-

terv elkészítésének, az 

intézményi működés 

rendjének biztosítása, a 

dokumentációs és admi-

nisztrációs rend kialakítá-

sa. 

Tantárgyfelosztás, óra-

rend készítése. 

 az önértékelés és külső ér-

tékelés eredményeit, az 

ágazati irányítás és a fenn-

tartó által meghatározott 

feladatokat, 

 a tanév rendjéről szóló ren-

deletet, 

 az intézményi SZMSZ által 

meghatározott szervezeti 

kereteket, adminisztrációs 

és dokumentálási szabályo-

kat, 

 a duális partneri kör elvárá-

sait, működési feltételeit. 

3. 
Emberi erőforrások 

menedzselése 

Az intézmény emberi 

erőforrásokkal való gaz-

dálkodásának szabályozá-

sa, az egymáshoz kapcso-

lódó folyamat(ok)nak, az 

emberi erőforrás-

gazdálkodás kapcsolat-

rendszerének meghatáro-

zása az intézmény más 

szakmai folyamataival. 

(Lehetőség van ezen fo-

lyamat alfolyamatokra, 

vagy több folyamatra bon-

tására is.) 

Az intézmény célrendsze-

rének, a szakképzés köve-

telményrendszerének 

figyelembevételével az 

oktatók és az egyéb al-

 a foglalkoztatás jogszabályi 

előírásait, 

 a munkatársak alkalmazásá-

nak jogszabályi előírásait, a 

képesítési követelményeket, 

az oktatói értékelés elvárá-

sait; az intézményközi 

együttműködés, a közös 

foglalkoztatás elvárásait, ke-

reteit,  

 az intézmény célrendszerét, 

annak a szakmai-képzési, 

módszertani célkitűzéseit, 

 a betanítási rend intézményi 

hagyományait, a szervezeti 

struktúrát, 

 a továbbképzési rend-

szernek az intézményi cé-

loknak és a szakképzés tar-
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kalmazottak kiválasztási 

szempontjainak, a kivá-

lasztás folyamatának meg-

tervezése. 

A betanítás során a közös 

intézményi értékrend, a 

szervezeti kultúra elemei-

nek és a biztonságos 

munkavégzés szabályainak 

az átadása 

A továbbképzési rendszer 

működtetésében a szak-

képzés tartalmi és mód-

szertani követelményei-

nek érvényesítése, a gaz-

dasági szereplők és a duá-

lis partneri kör tovább-

képzési lehetőségeinek 

alkalmazása. 

A belső tudásátadás rend-

szerének, a tanulószerve-

zet működtetési feltétele-

inek a szabályozása. 

talmi és módszertani elvárá-

sainak megfelelően történő 

kialakítását, 

 a meglévő és megszerzett 

belső tudás multiplikációjá-

nak megvalósítását, a szer-

vezeti keretek biztosításá-

val. 

4. 
Intézményi önértéke-

lés 

Az intézmény munkájának 

értékelése a jelen Önér-

tékelési Kézikönyvben 

meghatározott szem-

pontok és gyakoriság 

alapján; az intézményi 

önértékelés gyakoriságá-

nak, módszereinek és az 

értékelési eredmények 

felhasználásának szabályo-

zása. 

A mérési rendszer éven-

kénti (tanéves és naptári 

éves indikátorok, partneri 

mérések) működtetése, 

amely illeszkedik az in-

tézményi célrendszerhez 

és az ahhoz kapcsolódó 

folyamatokhoz. A mérési 

rendszer alapját képezi a 

rendszeres kétévenkénti 

intézményi önértékelés-

nek. 

Az önértékelés lépései-

nek, feladatainak, szerve-

zeti kereteinek, ütemezé-

sének megtervezése. 

A rendszeres felülvizsgá-

lat, az elemzés és a be-

avatkozás szabályainak és 

az ehhez kapcsolódó ha-

 az önértékelési és a külső 

értékelési kézikönyveket, az 

oktatói értékelés intézmé-

nyi szabályozásának elvárá-

sait, szempontrendszerét, 

módszertani előírásait, 

 az intézményi folyamatmo-

dellt, 

 az intézmény indikátorrend-

szerét, partneri méréseit, 

 a minőségirányítás szerveze-

ti kereteit, 

 a célrendszer kialakításának 

intézményi szabályait, 

 az értékelések, elemzések, 

felülvizsgálat, beavatkozás 

kapcsolatrendszerét. 
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tásköri feladatoknak, va-

lamint az intézmény külső 

értékelésre való felkészü-

lésének a megtervezése. 

IV.5 Szakmai-képzési folyamatok 

Szakmai-képzési folyamat-terület kötelezően szabályozandó folyamatai 

ssz Folyamat elnevezése 
Folyamat tartalma, 

kiterjedtsége 

A folyamat szabályozásánál 

figyelembe kell venni 

1. 
Szakmai képzési terve-

zés 

A szakképzés tartalmi 

szabályozásának megfele-

lően az ágazati alapoktatás 

és a szakirányú oktatás 

infrastrukturális és hu-

mánerőforrás tervezése 

A képzési program terve-

zése az ágazati és szakirá-

nyú oktatás időszakában, 

a duális képzőhellyel kö-

zös képzési program ki-

alakítása. 

A képzési együttműködés 

tervezése a duális képző-

helyekkel, az ágazati kép-

zőközponttal. 

Az oktatói együttműkö-

dés megtervezése a köz-

ismereti oktatók, a szak-

mai oktatók és a duális 

képzőhelyek oktatói kö-

zött. 

A tanulói értékelési rend-

szer kialakítása a szakirá-

nyú oktatás során a duális 

képzőhelyekkel való 

együttműködés keretei-

ben. 

 a szakmajegyzéket, 

 a képzési és kimeneti köve-

telményeket (szakmai köve-

telmények, vizsgáztatási kö-

vetelmények), 

 a programtantervet 

 az intézmény szakmai prog-

ramját (célrendszert, tanulói 

értékelés rendjét), az in-

tézmény duális partneri kö-

rét, 

 az ágazati képző központ, és 

a duális partnerek képzési 

munkamegosztását, 

 a tanévi tervezés intézményi 

szabályait, az intézmény 

munkarendjét, 

 a tantárgyfelosztást, az óra-

rend készítés intézményi 

szabályait. 

2. 
Pályaorientáció, beis-

kolázás, tanulói felvétel 

Az intézmény beiskolázási 

folyamatának, ezen belül 

az intézményi beiskolázási 

marketing tevékenység-

nek, a papíralapú, illetve 

online kiadványok készí-

tésének, a rendezvények 

szervezésének, a szakmai 

bemutatók, nyílt napok, 

sajtó-megjelenések, szak-

mai versenyek szervezé-

sének, a felnőttek oktatá-

sa ügyfélszolgálati tevé-

kenységének a szabályo-

zása. 

 a marketing lehetőségeinek 

feltárását a partneri rend-

szerben történő együttmű-

ködés keretében, 

 a pályaorientáció terén foly-

tatott együttműködést a 

gazdasági szereplőkkel, 

 a fenntartó alapító okira- 

ton alapuló képzési kereteit, 

 a szakmai és a képzési prog-

ramban meghatározott kép-

zési kínálatot, 

 az intézményi és az intéz-

ményközi együttműködéssel 

biztosított tanulási utakat, 
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A beiskolázási eljárás 

jogszabály szerinti megva-

lósítási folyamatának, 

szervezeti kereteinek, 

időtervének, adminisztrá-

ciós feladatainak a megha-

tározása. 

A folyamatban a jogszabá-

lyi döntési pontok megha-

tározása. 

 az intézménynek a fenn- 

tartó által 

meghatározottképzési pro-

filját és az engedélyezett be-

iskolázási létszámát, 

 a felvételi eljárás szabálya-

it, 

 a felnőttek felnőttképzési 

szerződés keretében folyó 

oktatásának előírásait, 

szabályait, 

 a tanév rendjét, 

 az intézményi humánerő-
forrás- és infrastrukturális 
kapacitásokat, 

 a duális partneri kör kép-
zési lehetőségeit, részvé-
telét a pályaorientációban. 

3. 

Oktatók szakmai- 

képzési együttműkö-

dése 

Az oktatók együttműkö-

désére vonatkozó szerve-

zeti, szakmai keretek 

kialakítása, az ezekkel 

kapcsolatos követelmé-

nyek megfogalmazása. 

A megfogalmazott közös 

követelmények vonatkoz-

nak az egy osztályban-, 

képzési csoportban taní-

tók közösségére, a szak-

mai munkaközösségek 

együttműködésére, a 

szak- képzésben együtt-

működő oktatókra, a 

tantermi oktatásban 

résztvevő közismereti 

oktatókra, a szakmai ok-

tatókra, a belső és külső 

gyakorlóhelyek oktatóira 

és a kollégiumi oktatókra. 

Az intézmény más intéz-

mények oktatóival való 

képzési és szakmai 

együttműködésének sza-

bályozása. 

 az intézmény szervezeti 

felépítését, a szabályozott 

feladat- és hatásköröket, 

 a szakképzési centrumok 

keretében működő szak- 

képző intézmény esetében a 

közös együttműködési sza-

bályokat, 

 a szakmai program, képzési 

program tartalmi szabályo-

zásait, módszertani elvárá-

sait az oktatói együttműkö-

dés szem- pontjából, 

 az intézmény szervezeti 

kultúráját, 

 az együttműködési hagyo-

mányokat, az ezzel kapcso-

latos partneri elégedettsé-

get, elvárásokat. 

4. 

Módszertani kultúra és 

eszköztár működteté-

se, fejlesztése 

Az intézmény meghatá-

rozza 

a cél- és feladatrendsze-

réhez kapcsolódó mód-

szereket és eszköztárat, 

a módszertani kultúra fej-

lesztésének, az eszköztár 

bővítésének intézményi 

gyakorlatát, 

a belső módszertani tu-

 az intézmény célrendszerét, 

 a szakmai és a képzési prog-

ramot, 

 az oktatók szakmai kompe-

tenciáit és módszertani tu-

dását, 

 a szakképzési továbbképzési 

kínálatot, 

 a szakmai munkaközösségek 
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dás, tapasztalatok átadá-

sának módszereit, szerve-

zeti és formai kereteit, 

más intézményekkel az 

együttműködés rendjét a 

tudásátadás, a módszer- 

tani eszköztár működte-

tése terén, 

a szakképzés követelmé-

nyeinek megfelelő tanulási 

útmutatók, módszer- tani 

segédletek, feladatleírá-

sok, műveleti lapok, mé-

rőeszközök kidolgozásá-

nak, közös használatának, 

értékelésének és fejlesz-

tésének rendjét az intéz-

ményen belül és a lehető-

ségekhez mérten azon 

kívül is, 

a digitális tartalomkezelés 

rendszerének kialakítását 

az intézményben. 

 

feladatrendszerét, hatás-

körét, 

 a megvalósított módszertani 

továbbképzéseket és a to-

vábbképzésekre rendelke-

zésekre álló forrásokat, 

 a más intézményekkel, duá-

lis partnerekkel meg- lévő 

szakmai együttműködési 

rendszer lehetőségeit. 

IV.6 Támogató és erőforrás folyamatok 

Támogató és erőforrás folyamat-terület kötelezően  

szabályozandó folyamatai 

ssz Folyamat elnevezése 
Folyamat tartalma, 

kiterjedtsége 

A folyamat szabályozásánál 

figyelembe kell venni 

1. 

Gazdasági erőforrások 

biztosítása, beszerzési 

tevékenység működte-

tése 

Az intézmény gazdasági 

erő- forrásainak biztosítá-

sa, infrastruktúra, eszköz, 

anyag, szakmai anyag biz-

tosításának intézményi 

folyamata az igény felme-

rülésétől a használatbavé-

telig, jogosultságok, dön-

tési pontok meghatározá-

sa. 

 az intézmény gazdasági 

önállóságának fokából adó-

dó specialitásokat, az in-

tézményi együttműködési 

rendszer közös tevékenysé-

geit, 

 az együttműködés pénz- 

ügyi, gazdasági kereteit, az 

adminisztráció jogszabályi 

előírásait, az iratkezelés jogi 

és személyiség- jogi szabá-

lyait, 

 az intézmény pénzügyi, gaz-

dasági szabályzatait, 

 az intézmény szervezeti 

felépítését, munkaköri ha-

tásköreit, 

 a takarékos, ésszerű gazdál-

kodás követelményét 

2. 

Intézményi adminiszt-

ráció, KRÉTA rend-

szer kezelése 

Az intézményi oktatói 

adminisztráció szabályo-

zása a fel- adatok, elle-

 a jogszabályok alapján előírt 

iratkezelési, adatkezelési 

szabályokat, 



Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola Minőségirányítási rendszere 

 

 
-25- 

nőrzési pontok és a fele-

lősségi kör meghatározá-

sával. 

A KRÉTA rendszer hasz-

nálatára vonatkozó in-

tézményi szabályok meg-

határozása, a szervezeti 

felépítésnek meg- felelő 

jogosultságok, feladatok, 

felelősségi körök kialakí-

tása. 

Az adminisztráció, a 

KRÉTA használat belső 

ellenőrzési rendszerének 

működtetése, az adatok 

felhasználása az intézmé-

nyi fejlesztésekhez. 

 a KRÉTA rendszer kézi- 

könyvét, működési szabálya-

it, 

 az intézményi SZMSZ fela-

dat-, hatáskör- és felelősségi 

szabályait. 

3. Panaszkezelés 

A panaszkezelés, ezen 

belül a jogszabályi kötele-

zettség alapján előírt jog-

orvoslati tevékenység, a 

feladatok és a hatáskörök 

szabályozása. 

A szülők, a tanulók, a 

képzésben részt vevő 

személyek panaszai keze-

lésének, az intézményen 

belüli döntési, tájékozta-

tási jogköröknek a szabá-

lyozása. 

 a jogorvoslati eljárást szabá-

lyozó jogszabályokat, 

 az intézmény szervezeti 

felépítését, az SZMSZ és a 

munkaköri leírások által 

szabályozott hatásköröket. 

 

IV.7 Folyamatszabályozások elkészítésének intézményi ütemterve 

A minőségirányítási rendszer leírás elkészítése során a MICS elkészíti a folyamatszabályo-

zások kidolgozásának ütemtervét az azonosított és az intézményi folyamatmodellben sze-

replő összes folyamatra. 

Az intézmény minőségirányítási rendszerének hatálybalépéséig csak az intézményi önérté-

kelés folyamatának szabályozását készítjük el, a többi, az intézményi folyamatmodellben 

szereplő folyamat szabályozását a MIR hatálybalépését követő egy év alatt végezzük el.  

Az elkészült szabályozásnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia: 

 a folyamatgazda megnevezése, 

 a folyamat célja, 

 a folyamat vonatkoztatási területének lehatárolása 

o szervezetalapú (a szervezet mely területein érvényes?), 

o tevékenységalapú (mely intézményi tevékenységekre terjed ki?), 

o egyéb, a szabályozandó speciális területre vonatkozik, 

 a folyamat algoritmusa (kezdőpontja, lépések sorrendje, végpontja), 

 a folyamat értékkel bíró eredménye, kimenete, azaz produktuma, 
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 a folyamat mérésének indikátorai. 
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V Intézményi önértékelés 

Aszakképzésijogszabályokbanmeghatározottminőségirányításirendszerkövetelményekközp

onti eleme az intézményi önértékelés, 

amelynekcélja,hogysegítseazintézménytaminélmagasabb színvonalú, a partnerek elvárásait 

minél teljesebb mértékben kielégítő, a tanulók, aképzésben részt vevő személyek, a mun-

kaadók érdekeinek megfelelő minőségi képzési szolgáltatásnyújtásában. 

Azönértékelésaminőségmérésének,értékelésénekésfejlesztésénekrelevánseszköze,ahosszú 

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

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

számáraazintézményműködésérőlésteljesítményéről,ennekrészekéntazoktatási-nevelési-

képzési tevékenységének eredményességéről, javítja az intézmény rezilienciáját és reagáló, 

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

a tényekenalapuló döntéshozatalt,atényekre alapozottfejlesztések megvalósítását. 

Aszakképzőintézményiminőségirányításirendszerenbelülazintézményiönértékeléshezazono

s szempont- és elvárásrendszer alapján rendszeres időszakonként – négyévente – 

elvégzettkülsőértékelés is társul. 

Az intézményi átfogó önértékelés keretében sor kerül az intézményvezető önértékelésére 

is,amelyetcélszerűazintézményiönértékelésselegyidőbenelvégezni. 

Ily módon 

azönértékelésúgydefiniálható,mintazintézményvagyazegyén(intézményvezető)tevékenysége

inek, kompetenciáinak és eredményeinek átfogó, szisztematikus és rendszeresgyakoriságú, 

meghatározott szakmai szempontok szerint történő (minőségalapú) átvizsgálá-

sa,értékelése. 

A folyamatos fejlesztéshez az szükséges, hogy a szakképző intézmény időről időre infor-

mációhoz jusson arról, hogy oktatási-képzési szolgáltatásaival hogyan tud megfelelni a vele 

szemben támasztott elvárásoknak; hogy a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával 

hogyantudja fenntartani az egyensúlyt a különböző érdekeltek jelenlegi és jövőbeni igényei, 

szükségletei között. Ennek érdekében a szakképző intézmények a kétévente elvégzett 

önértékelésüksorán mérik és értékelik az oktatási-képzési szolgáltatásaikkal kapcsolatos 

partneri igényeketés elégedettséget, a munkaerőpiac igényeit, a végzetteket foglalkoztatók 

elégedettségét, vizsgáljákavégzett tanulóikelhelyezkedését, munkaerő-piaci helyzetét. 

Továbbá az intézmény az önértékelés keretében méri és értékeli a stratégiai és a 

minőségcéljaimegvalósulását, azt, hogy hol tart azok elérésében; az évente gyűjtendő szak-

képzési indikátorokat, a szabályozott folyamatok eredményességét, a cselekvési terv vég-

rehajtásának eredményességét, az oktatói értékelési rendszer működtetését és eredmé-

nyességét. Az 

intézményvezetőönértékelésébenavezetőegyestevékenységekbenvállaltfeladataira,szerepér

e,ésavezetőikompetenciáirakerül afókusz. 

Azönértékeléssoránaz 

intézménytényekrealapozvatudjatehátmegállapítaniazokatazerősségeit, amelyekre építve 

további sikereket tud elérni, és azonosítani tudja a fejlesztendő folyamatait,tevékenységeit 

ésműködésiterületeit is. 
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Az önértékelési folyamat szerves részét képezik a követő tevékenységek, amelyek célja 

afejlesztések ösztönzése, a folyamatos fejlesztés és fejlődés előmozdítása: az önértékelés 

soránfeltárt fejlesztendő területekre az intézmény fejlesztési célokat határoz meg, 

fejlesztésiterveket készít és fejlesztési tevékenységeket valósít meg. Egy önfejlesztő 

folyamatindul el a szervezetben, az önértékelés a fejlesztő munka, az innováció alapjává, 

kiindulópontjává válik. A fejlesztések sikeres megvalósítása hozzájárul a szervezeti kultúra, 

az intézményiműködés és az eredmények folyamatos tökéletesítéséhez.  

Mivel az intézményi önértékelés szempont- és elvárásrendszere az EQAVET 

Keretrendszerenalapszik, így az intézmény az önértékelés során az intézményi működés 

EQAVET indikatívjellemzőknek való megfelelés-vizsgálatát is elvégzi, azaz felméri, hogy 

milyen mértékben 

teljesítikaKeretrendszerrészétalkotóeurópaiközösminőségialapkövetelményeket,elvárások

at,és megvizsgálja, hogy a Keretrendszerben megfogalmazott indikatív jellemzőknek ho-

gyan tudmegfelelnia saját működésében. 

Az intézmény minőségirányítási tevékenysége keretében rendszeres időközönként – 

legalábbkétévente–átfogó önértékelést végez. 

Azintézményiminőségirányításirendszerkialakításávalegyidejűleg,2022.augusztus31-

igazintézménynek el kell készítenie az intézményi önértékelési folyamat szabályozását. A 

kétéves önértékelési ciklus 2022. szeptember 1-jén indul. Az első átfogó intézményi önér-

tékelést2024.augusztus 31-igkell azintézménynek elkészítenie. 

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

egyesfeladatokratovábbimunkatársakatlehet/szükségesbevonni,figyelemmelarra,hogyazönér

tékelést végzők jól reprezentálják az EQAVET alapú önértékelési szempontsor 

általlefedett intézményiműködési területeket. 

Az önértékelésben részt vevők kiválasztása során előnyben kell részesíteni azokat a mun-

katársakat,akikelkötelezettekazintézményfejlesztéseiránt,rendelkeznekmérés-

értékelésiismeretekkel, gyakorlattal és egy adott területen megfelelő rálátással rendelkez-

nek az intézmény működésére. 

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

szokásosmódon – írásban rögzíteni, dokumentálni. 

V.1 Az intézményi önértékelési szempontsor 

Az intézményi önértékelés fontos eleme az önértékeléshez alkalmazandó szempontsor, 

amelymeghatározza azokat a működési területeket, elemeket, eredményeket, amelyeket 

az intézménynekát kell tekintenieésértékelniekell azönértékelés során. 

Az intézményi önértékelési szempontsor a szakképző intézmény hatályos jogszabályi kör-

nyezetéhez,feladataihozésműködéséhez,szakmai-

működésisajátosságaihozilleszkedő,szakképzés-specifikus önértékelési eszköz a teljes körű 

intézményi önértékeléshez, és ez által azintézményifejlesztésekmegalapozásához. 

Azönértékelésiszempontokaszakképzéstfolytatóintézményműködésénekéseredményesség

ének minőségközpontú vizsgálatárairányulnak. 
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Az intézményi önértékelési szempontsor az EQAVET Keretrendszer logikáját és 

felépítésétköveti. 

AlapjaazEQAVETKeretrendszerszakképzőintézményiszintreérvényes25indikatívjellemzője. 

Ezek olyan alapvető minőségkövetelményeket – elvárásokat – határoznak meg, 

amelyekvalamennyi szakképzést folytató intézmény számára értelmezhetőek, és amelyeket 

mindenszakképzést folytató intézménynek teljesítenie kell ahhoz, hogy jó képzési minősé-

get szolgáltasson. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

TERVEZÉS T1 Az intézmény az európai, országos, regio-

nális 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 fenn-

tartható versenyképességet, társadalmi 

méltányosságot ésrezilienciát célzó szak-

képzésről”, az országos célokat 

a„Szakképzés 4.0 - A szakképzés és fel-

nőttképzés megújításának középtávú 

szakmapolitikai stratégiája, a 

szakképzésirendszer válasza a negyedik 

ipari forradalom kihívásaira”című stratégia 

határozza meg. A regionális célok a regio-

nális,megyei és helyi munkaerő-piaci stra-

tégiában jelennek meg. 

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. 

törvényben és a szakképzésről szóló tör-

vény végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II.7.)Kormányrendeletben tükröződnek az 

európai stratégiai célokés a Szakképzés 4.0 

Stratégia céljai. 

Az intézmény fenti dokumentumok alapján 

meghatározotthosszú távú céljai a szakmai 

program részét képezik, valamintnyomon 

követhetőek az egyéb dokumentumokban: 

a vezetőipályázatban/vezetési programban, 

szervezeti és működésiszabályzatban, házi-

rendben, továbbképzési programban, 

ésamennyiben releváns, a fejlesztési ter-

vekben, alapkészségfejlesztési tervben, a 

komplex pedagógiai módszertani fejlesztés 

tervében, marketing tervben, 

nemzetköziesítési stratégiában, digitális 

oktatási stratégiában. 

Az intézmény éves tervezési dokumentu-

mai (munkatervek, beiskolázási terv, 

amennyiben releváns cselekvési, illetve 

intézkedési tervek) összhangban vannak az 

intézmény hosszú távú céljaival. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az intézmény a célrendszerében megfo-

galmazta-e a szakképzés-politikai célokkal és 

az intézményi sajátosságokkal összhangban a 

szakképzésre vonatkozó céljait, célkitűzéseit. 

A tervezés tükrözi 

azintézménynek a rele-

váns partnerekkel közö-

sen kialakított stratégiai 

jövőképét, 

ésegyértelműen meghatá-

rozott célokat, intézke-

déseket és indikátorokat 

tartalmaz. 

Az intézmény által kitűzött 

helyi célok tükrözik az eu-

rópai,országos és regionális 

szakképzés-politikai célo-

kat. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

TERVEZÉS T2 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 fenntartóvalegyeztetve 

konkrét mérőszámokat, értékelési siker-

kritériumokat rendel, amelyekkel rendsze-

res mérés és adatgyűjtés mellett figye-

lemmel 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 okta-

tás-szervezésben. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az intézmény megalapozottan és egyér-

telműen meghatározta-e a céljait, célkitűzése-

it, és hogyan biztosítja ezek mérhetőségét. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy a képzések és a 

képzési programok összhangban vannak-e a 

stratégiai célokkal. 

 

Az intézmény egyértelműen 

meghatározza a célokat és 

figyelemmel kíséri a megva-

lósulásukat. 

A képzéseket úgy alakítja ki, 

tervezi meg, hogy elérjék a 

kitűzött szakképzés-

politikai célokat. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

TERVEZÉS T3 Az intézmény a célok kialakításához azo-

nosítja 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 szerveze-

tei), az ágazati képzőközpontok, az illeté-

kes kamarák jelenítik meg, de más intéz-

mények, szervezetek (egyetemek, tanker-

ületi központok, általános iskolák, kulturá-

lis és sport- szervezetek, egészségügyi, 

szociális támogató intézmények, egyéb 

szakmai szervezetek) is közvetíthetnek 

ilyen igényeket. Az egyéni képzési igénye-

ket a jelenlegi vagy leendő tanulók, a szü-

lők, a képzésben részt vevő személyek, az 

oktatók jelenítik meg. 

Az intézmény a helyi munkaerő-piaci igé-

nyek felmérése, valamint az egyéni képzési 

igények feltárása érdekében konzultációt, 

párbeszédet folytat, valamint adatot, in-

formációt és visszajelzéseket gyűjt a rele-

váns partnerei körében. Az adatok, infor-

mációk és visszajelzések feldolgozásába és 

elemzésébe bevonja a releváns partnereit, 

kiemelten a munkatársakat. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az intézmény hogyan biztosítja a rele-

váns partnerei részére a konzultációt, amely 

révén megismeri a helyi munkaerő-piaci és az 

egyéni képzési igényeket. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény 

hogyan azonosítja a változó helyi munkaerő-

piaci és egyéni képzési igényeket, mennyire 

tudatos és szabályozott tevékenység ez az 

intézményben. 

 

Az intézmény a helyi mun-

kaerő-piaci és az egyéni 

képzési igények meghatáro-

zása érdekében konzultáci-

ót folytat a releváns partne-

rekkel. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

TERVEZÉS T4 
Az intézmény tevékenységét minőségirá-

nyítási rendszer alapján végzi, amely minő-

ségpolitikából, önértékelésből és az ezekre 

épülő beavatkozó, fejlesztő tevékenysé-

gekből áll. Az intézményi minőségirányítási 

rendszernek része az oktatók értékelési 

rendszere is. 

Az intézmény a minőségpolitikában megal-

kotja a küldetését, és a jövőképét, és 

azokhoz kapcsolódóan stratégiai célokat és 

minőségcélokat határoz meg. A minőség-

politikában és a kapcsolódó minőségcélok-

ban kinyilvánítja a minőségirányítás és a 

minőségfejlesztés iránti vezetői és intéz-

ményi elkötelezettséget, valamint meghatá-

rozza a minőségirányítási rendszer működ-

tetésének szervezeti kereteit, ezen belül 

azt, hogy ki miért felelős. 

Az intézmény a szervezeti és működési 

szabályzatban, és a munkaköri leírásokban 

rögzíti az intézmény szervezeti egységei és 

a teljes munkatársi kör minőségirányítással 

kapcsolatos felelősségét és feladatait. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az intézmény a vonatkozó jogszabályi 

követelményeknek és az ágazati irányítás által 

biztosított módszertani támogatásnak megfe-

lelően alakította-e ki a minőségirányítási rend-

szerét. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy egyértelműen 

meghatározták-e az intézmény minőségpoliti-

kai céljait, ehhez kapcsolódóan a minőségirá-

nyítás szervezeti kereteit és a munkatársak 

minőségirányítással kapcsolatos feladatait, 

felelősségét. 

 

Az intézmény egyértelműen 

meghatározott és átlátható 

minőségirányítási rendszer-

rel rendelkezik. Meghatá-

rozza a minőségirányítás 

szervezeti kereteit és a 

minőségirányítással kapcso-

latos felelősségi köröket. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

TERVEZÉS T5 Az intézmény bevonja a munkatársakat 

(oktatókat, egyéb alkalmazottakat) és a 

duális képzőhely oktatóit az intézmény cél-

meghatározási, tervezési folyamataiba, 

ideértve a minőségfejlesztési tevékenysé-

gek 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 fejlesz-

tések 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 prog-

ramjának elfogadásáról. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az intézmény biztosítja-e és hogyan a 

munkatársak, különösképpen az oktatói testü-

let tagjainak a részvételét az intézményi célok 

és tervek kialakításában. 

 

Az intézmény bevonja a 

munkatársakat az intézmé-

nyi célok és tervek kialakí-

tásába. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

TERVEZÉS T6 Az intézmény az adatkezelési szabályzatá-

ban meghatározza a természetes szemé-

lyek személyes adatai kezelésének, az ada-

tokhoz való hozzáférésnek, az adatok tá-

rolásának és továbbításának intézményi 

rendjét. Az adatkezelési szabályzat elkészí-

tésénél, 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 összefüg-

gésben kezelt személyes adatai mellett 

tartalmazza a minőségirányítási tevékeny-

ségekből (mérések, értékelések, kérdőíves 

megkérdezések stb.) származó adatok 

kezelésének szabályait is. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az intézmény rendelkezik-e adatvédelmi 

szabályzattal, és megfelelő intézkedéseket 

határoz-e meg a biztonságos adatkezelés, 

adattárolás és adattovábbítás biztosítására. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy a jogszabályban 

előírt adatok kezelése mellett biztosítja-e a 

minőségirányítási tevékenységekből származó 

adatok kezelését, védelmét, valamint a köz-

érdekű adatok nyilvánosságát, ezekre milyen 

szabályok vonatkoznak. 

 

Az intézmény intézkedése-

ket határoz meg az adatvé-

delmi szabályoknak való 

megfelelés biztosítására. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

TERVEZÉS T7 Az intézmény az adatkezelési szabályzatá-

ban meghatározza a természetes szemé-

lyek személyes adatai kezelésének, az ada-

tokhoz való hozzáférésnek, az adatok táro-

lásának és továbbításának intézményi rend-

jét. Az adatkezelési szabályzat elkészítésé-

nél, módosításánál az intézmény a jogsza-

bályi 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 összefüg-

gésben kezelt személyes adatai mellett 

tartalmazza a minőségirányítási tevékeny-

ségekből (mérések, értékelések, kérdőíves 

megkérdezések stb.) származó adatok 

kezelésének szabályait is. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az intézmény rendelkezik-e adatvédelmi 

szabályzattal, és megfelelő intézkedéseket 

határoz-e meg a biztonságos adatkezelés, 

adattárolás és adattovábbítás biztosítására. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy a jogszabályban 

előírt adatok kezelése mellett biztosítja-e a 

minőségirányítási tevékenységekből származó 

adatok kezelését, védelmét, valamint a közér-

dekű adatok nyilvánosságát, ezekre milyen 

szabályok vonatkoznak. 

 

Az intézmény intézkedése-

ket határoz meg az adatvé-

delmi szabályoknak való 

megfelelés biztosítására. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

MEGVALÓSÍTÁS M1 Az intézmény célrendszerében meghatáro-

zott 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 szerve-

zeti kereteket, a humán és az anyagi erő-

forrásokat. 

A megvalósítás során biztosítja a szükséges 

anyagi erőforrásokat a szakmai oktatáshoz 

(közismereti oktatás, ágazati alap- oktatás, 

szakirányú oktatás) és az intézmény mű-

ködtetéséhez (infrastruktúra karbantartá-

sa, munkavédelmi és védőfelszerelések, 

higiénia) szükséges feltételek terén. 

A humán erőforrás-tervezésben biztosítja 

a munkatársak egyenletes terhelését. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az intézmény hogyan valósítja meg az 

erőforrások elosztását, meghatározza-e az 

erőforrás-elosztás alapelveit, és azok hogyan 

segítik az intézményi célok megvalósulását. 

 

Az intézmény a célok eléré-

se érdekében megtervezett 

tevékenységek megvalósítá-

sát a szükséges erőforrások 

elosztásával biztosítja. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

MEGVALÓSÍTÁS M2 Az intézmény a célok és a képzési ered-

ményesség érdekében szakmai-képzési 

együttműködési rendszert működtet más 

szakképző intézményekkel, a duális képző-

helyekkel, a területi kamarákkal, a munka-

erő-piaci partnerekkel, a szakmai szerveze-

tekkel, a pályaorientációs és pályaválasztási 

tevékenysége során partnerként megjelenő 

oktatási intézményekkel, a leendő tanulók-

kal és szüleikkel, és hatékony 

együttműködésimunkaformákat működtet 

az egyes partnerekkel. 

Az intézmény a szakmai programjának 

részét képező képzési programját a duális 

partnerek bevonásával készíti el. A duális 

képzőhelyen szakképzési munkaszerződés-

sel foglalkoztatott tanulók szakmai vizsgára 

történő felkészítésében minden érdekelt 

fél részt vesz a képzési programban meg-

határozottak szerint. A duális képzőhelyen 

folyó szakirányú oktatás keretében a tanu-

lók értékelésében a jogszabályban és a 

szakmai programban rögzített szabályok 

alapján egységes gyakorlatot alkalmaz. 

Az intézmény együttműködik a területi 

munkaerő-piaci szervezetekkel a képzési 

igények megismerésében, a duális képzés 

működtetésében, a képzőhelyek támogatá-

sában, a gazdasági partnereivel a szakmai 

oktatói továbbképzések megvalósításában. 

Az intézmény a nevelési és egészségneve-

lési program megvalósítása során együtt-

működik kulturális és sportszervezetekkel, 

egészségügyi, szociális támogató intézmé-

nyekkel, egyéb szakmai szervezetekkel. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az intézmény hogyan működteti a part-

nerekkel folytatott szakmai együttműködések 

szervezeti kereteit, milyen gyakorlati megoldá-

sokat alkalmaz a partneri együttműködések 

területén, milyen munkamegosztást, egyéni 

feladatokat határoz meg, és azok mennyire 

támogatják az intézményi célok elérését. 

Vizsgálni szükséges az alkalmazott gyakorlat 

kiterjedését, a teljes partneri kör bevonását. 

 

Az intézmény az eltervezett 

intézkedések megvalósítása 

érdekében egyértelműen 

meghatározott módon tá-

mogatja a szoros szakmai 

együttműködésen alapuló 

partnerségek kialakítását, 

kiemelten a duális képzőhe-

lyekkel történő együttmű-

ködést. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

MEGVALÓSÍTÁS M3 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 ér-

dekében működteti az oktatók (egy osz-

tályban tanító oktatók, szakmai oktatók, 

projekteket megvalósító oktatók) együtt-

működési rendszerét, közös szabályokat 

alkalmaz a pedagógiai tervezésben, a tanu-

lók értékelésében, működteti a szakmai-

képzési belső együttműködést, a belső 

tudásmegosztást. Az oktatók munkaterv-

ben rögzített munkaközösségi értekezlete-

ken, projektértekezleteken történő egyez-

tetések alapján, a képzési és kimeneti kö-

vetelmények, a programtantervek, a szak-

mai program figyelem- bevételével készítik 

el a projektterveket, tanmeneteket. 

A projektek megvalósításában a szakmai és 

a közismereti oktatók egyaránt részt vesz-

nek. 

A tanulók versenyfelkésztése és felzárkóz-

tatása az oktatók együttműködésével való-

sul meg. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az intézmény hogyan alakítja ki és mű-

ködteti az oktatók közötti együttműködés 

kereteit, és az intézményi célok elérése érde-

kében hogyan valósul meg az oktatók közötti 

szakmai együttműködés, az intézmény ho-

gyan támogatja, ösztönzi ezt. 

 

Az intézményben a képzési 

célok elérése érdekében 

megvalósul az oktatók 

együttműködése. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

MEGVALÓSÍTÁS M4 Az intézmény az oktatók továbbképzése 

céljából hosszú távú továbbképzési prog-

ramot és ez alapján éves beiskolázási ter-

vet készít. 

A továbbképzési programot az intézmény 

szakmai programjának, szakmaszerkezeté-

nek, a fejlesztési terveinek, a korszerű 

szakképzési tartalmaknak és a szakképzési 

releváns módszertanoknak megfelelően, az 

intézményi célok figyelembevételével ter-

vezik és valósítják meg. 

A továbbképzések tervezésében és megva-

lósításában az intézmény szakmai fejlesztési 

igénye mellett figyelembe veszik az oktatói 

értékelés eredményeit és az intézményi 

célokat támogató egyéni oktatói kompe-

tenciák fejlesztésére irányuló képzési szük-

ségleteket 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 to-

vábbképzés elsősorban vállalati környezet-

ben vagy képzőközpontban történik, 

amelynek célja, hogy az oktatók új techno-

lógiákat, eljárásokat, anyagokat ismerjenek 

meg, piacképes szakmai tudást szerezze-

nek, új eljárásokat, módszereket ismerje-

nek meg és beépítsék azokat a szakképzési 

gyakorlatukba. 

A továbbképzésben részt vevők rendsze-

resen tájékoztatják az érintetteket, köztük 

a szakirányú oktatásban részt vevő többi 

érintettet a továbbképzéseken tapasztal-

takról. Az intézmény értékeli a továbbkép-

zések eredményességét, biztosítja a meg- 

szerzett tudás belső továbbadását. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az intézmény hogyan alakítja ki és mű-

ködteti az oktatók továbbképzési rendszerét, 

az intézmény mindenkori céljaival összhang-

ban hogyan méri fel, értékeli az oktatók 

szakmai tudását és képességeit, és hogyan 

támogatja az oktatók képzettségének növelé-

sét, egyéni kompetencia-fejlesztését. 

Vizsgálni kell azt is, hogyan készíti az intéz-

mény a továbbképzési programot és az éves 

beiskolázási tervet, hogyan veszi ennél figye-

 

Az intézményben az intéz-

ményi célokkal összhangban 

működik az oktatók to-

vábbképzési rendszere. 
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lembe az oktatók szakmai felkészültségének 

és szakmai munkájának értékeléséből adódó 

egyéni fejlesztési célokat. Vizsgálni kell továb-

bá, hogyan történik az intézményben a négy-

éves továbbképzési kötelezettség teljesítésé-

nek egyéni szintű tervezése, a továbbképzé-

seken szerzett tudás, tapasztalatok továbba-

dása. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

MEGVALÓSÍTÁS M5 Az intézmény a közismereti kerettanter-

vek, a képzési és ki- meneti követelmények 

és a programtantervek alapján, a helyi igé-

nyek figyelembevételével kialakítja a szak-

mai programját, amely tartalmazza az okta-

tás-képzés folyamatában alkalmazott okta-

tási, nevelési, pedagógiai stratégiákat, a 

tanulási eredmény alapú megközelítést, a 

kimeneti követelmények által vezérelt 

tartalomszabályozást, továbbá a képzésben 

alkalmazott korszerű szakképzési releváns 

módszereket, munka- formákat, kiemelten 

a projektmódszert. 

A képzési és kimeneti követelmények alap-

ján az intézmény képzési programja egyér-

telműen 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 tartal-

mazza az egyéni tanulói képzési igényeknek 

való megfelelés módjait, az egyéni tanulási 

utak lehetőségeit, az előzetes tudás be-

számításának 

szabályait, valamint a hátrányokkal küzdő 

(SNI, BTMN, HH, HHH) tanulók részére 

ajánlott sajátos nevelési, oktatási eljáráso-

kat. 

Az intézmény a szakmai programot rend-

szeresen felülvizsgálja és az értékelés alap-

ján fejleszti azt. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az intézmény szakmai programjában 

megjelennek-e és hogyan a jogszabályban 

előírt tartalmak, hogyan alkalmazzák azokat, 

milyen módszereket, munkaformákat, alkal-

maznak az elvárt tanulási eredmények eléré-

se érdekében, illetve azt, hogy az intézmény 

hogyan biztosítja a tanulók számára az egyéni 

haladás lehetőségeit. 

Vizsgálni kell továbbá, hogyan történik a 

szakmai program felülvizsgálata, hogyan von-

ják be ebbe a duális képzőhelyeket, és a felül-

vizsgálat során hogyan jelennek meg a szak-

mai programban a gazdaság helyi igényei. 

 

A tanulóközpontú intéz-

mény szakmai programja 

lehetővé teszi a tanulók 

számára, hogy elérjék az 

elvárt tanulási eredménye-

ket, valamint hogy aktívan 

részt vegyenek a tanulási 

folyamatban. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

MEGVALÓSÍTÁS M6 Az intézmény szakmai programja tartal-

mazza az oktatás-nevelés-képzés folyama-

tában alkalmazott értékelési eljárásokat, a 

tanulmányok alatti vizsgák részeit, annak 

követelményrendszerét, és egyértelműen 

leírja a továbbhaladás minimumkövetelmé-

nyeit. A gyakorlatban működtetett értéke-

lési eljárásokban érvényesül a kimenet-

szabályozás, a tanulási eredmény alapú 

megközelítés és a vizsgáztatás során is 

alkalmazandó portfólió módszere. 

A képzési programban a duális képzőhe-

lyekkel egyeztetve meghatározzák az érté-

kelés módszereit, eljárásrendjét, szabályait, 

amelyekkel pontosan és megbízhatóan 

tudják a képzőhelyekkel közösen értékelni 

a tanulók elért tanulási eredményeit. 

Az értékelés módszereit, eljárásrendjét, 

szabályait a tanulókkal ismertetik. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az intézmény egyértelműen meghatá-

rozza-e és hogyan a tanulók értékelésének a 

módszereit, kiemelten az egyének tanulási 

eredményeinek az értékelésére alkalmas 

módszereket, az értékelés eljárásrendjét, 

kialakításuk során hogyan vonja be a duális 

képzőhelyeket, és az elvárásokat hogyan 

ismertetik meg a tanulókkal. 

Vizsgálni kell azt is, hogy az intézményben 

hogyan alkalmazzák a szakmai programban 

meghatározott és leírt értékelési módszereket, 

eljárásokat. 

 

Az intézmény érvényes, 

pontos és megbízható mód-

szereket alkalmaz a tanulók 

tanulási eredményeinek az 

értékelésére. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

MEGVALÓSÍTÁS M7 Az intézmény biztosítja a digitális oktatás 

feltételrendszerét a digitális tartalom, az 

oktatói tudás és az infrastruktúra terüle-

tén. 

Az intézmény szakmai programjában és 

azon belül kiemelten a képzési programban 

megjelennek az ágazati alap- és a szakmai 

vizsgák sikeres teljesítéséhez szükséges, 

gyakorlatban alkalmazható digitális tudás-

tartalmak. 

Az intézményben az alapvető informatikai 

felszereltség mellett a duális képzőhelyek 

bevonásával a képzésben megjelennek az 

adott ágazatban jellemző digitális hardve-

rek és szoftverek, a termelésben és a szol-

gáltatásban alkalmazott legkorszerűbb 

megoldások és eszközök. 

Az intézmény ösztönzi és támogatja a digi-

tális tananyagtartalmak fejlesztését és 

használatát az oktatók körében és a duális 

képzőhelyeken egyaránt. 

A digitális technológiák és az online tanulá-

si eszközök használatát az oktatói értéke-

lésben is értékelik, figyelembe veszik 

afejlesztési irányok meghatározásánál, 

atovábbképzési lehetőségek biztosításánál. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az intézmény rendelkezik-e digitális 

oktatási stratégiával, illetve hogyan biztosítja 

az intézmény a digitális oktatás feltételrend-

szerét: a digitális tartalom, az oktatói tudás és 

az infrastruktúra területén. 

Vizsgálni kell azt is, hogy a duális képzőhelye-

ket hogyan vonják be a termelésben és a 

szolgáltatásban alkalmazott korszerű digitális 

eszközök, szoftverek intézményi megismerte-

tésébe, valamint hogy az oktatókat hogyan 

ösztönzik a digitális tananyagok fejlesztésére, 

a digitális tartalmak, módszerek és eszközök 

használatára. 

 

Az intézmény a digitális 

technológiák és az online 

tanulási eszközök használa-

tával ösztönzi az innovációt 

a tanítási és tanulási tartal-

mak és módszerek terén, az 

iskolában és a duális képző-

helyen egyaránt. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

ÉRTÉKELÉS É1 A szakképzési jogszabályok alapján az in-

tézmény minőség- irányítási rendszere 

önértékelésre épül. 

Az intézmény szabályozza, ezen belül meg-

határozza az önértékelés szervezeti kere-

teit, az eljárásrendet és működteti önérté-

kelési rendszerét, indikátorokat és mérő-

eszközöket alkalmaz. 

Az intézmény rendszeres mérés és adat-

gyűjtés mellett legalább kétévenként átfogó 

önértékelést végez. Az önértékelés magá-

ban foglalja az adatok gyűjtését és felhasz-

nálását, és eljárásokat tartalmaz a belső és 

a külső partnerek bevonására. Az önérté-

kelés során az intézmény erősségeket és 

fejlesztendő területeket határoz meg. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az önértékelés milyen szerepet tölt be 

az intézmény minőségirányítási és minőségfej-

lesztési rendszerében. Vizsgálni kell továbbá, 

hogy az intézmény hogyan végzi az önértéke-

lést a jelen dokumentumban meghatározott 

eljárásrend alapján, valamint hogy az intéz-

ményi szabályozás és a működési gyakorlat 

mennyire van összhangban egymással. 

Az intézményben az 

eredményeket és a folya-

matokat rendszeresen 

ellenőrzik, értékelik, és 

ezt mérésekkel támaszt-

ják alá. 

Az intézmény minőségirá-

nyítási tevékenysége kere-

tében rendszeres önértéke-

lést végez. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

ÉRTÉKELÉS É2 Az intézmény évente gyűjti a szakképzési 

indikátorokat, vizsgálja azok trendjét, az 

önértékelés során vizsgálja a célkitűzések 

teljesülését, a tanév végi beszámolók meg-

állapításait, az előző értékelések során 

elkészített cselekvési tervek megvalósulá-

sát és eredményességét. 

Az intézmény a jelen Önértékelési Kézi-

könyvben meghatározott folyamatmodell 

alapján szabályozza és működteti az intéz-

ményi 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 vizsgá-

latával 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 képzőhelyek, a 

végzett tanulókat alkalmazó gazdálkodó 

szervezetek) igényét és elégedettségét. 

Az önértékelés során az intézmény értéke-

li az oktatói értékelés helyi szabályozását, 

működtetését és eredményességét. 

A stratégiai és a minőségcélok megvalósu-

lásának, a szakképzési indikátoroknak, a 

partneri mérések eredményeinek, a szabá-

lyozott folyamatok, a cselekvési terv, az 

oktatói értékelési rendszer eredményessé-

gének az önértékelése során az intézmény 

erősségeket és fejlesztendő területeket 

határoz meg. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az önértékelés során a stratégiai és a 

minőségcélok megvalósulásának, a szakkép-

zési indikátoroknak, a partnerek elégedettsé-

gének, a szabályozott folyamatok, a cselekvési 

terv, az oktatói értékelési rendszer eredmé-

nyességének a mérése és értékelése megtör-

ténik-e, és hogyan. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény 

releváns indikátorokat és partneri méréseket 

alkalmaz-e a fenti területek érté- kelése so-

rán, és hogy az értékelés eredménye kohe-

rens-e az intézményi célokkal. 

 

Az intézmény az önértéke-

lés keretében méri és érté-

keli a stratégiai és a minő-

ségcélok megvalósulását, a 

szakképzési indikátorokat, a 

partnerek igényét és elége-

dettségét, a szabályozott 

folyamatok eredményessé-

gét, a cselekvési terv végre-

hajtásának eredményessé-

gét, az oktatói értékelési 

rendszer működtetését és 

eredményességét. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

ÉRTÉKELÉS É3 Az intézmény méri és értékeli a digitális 

felkészültséget a vezetők, a munkatársak 

és a tanulók körében. A digitális felkészült-

ség értékeléséhez felhasználja az indikáto-

rokat, a partneri mérési eredményeket, 

vizsgálja az alkalmazott digitális stratégiát, 

módszertant, az intézmény infrastrukturá-

lis feltételrendszerét. 

Az intézmény a környezeti fenntarthatóság 

értékelése érdekében vizsgálja a fenntart-

ható fejlődés követelményeinek, a környe-

zet-tudatosságnak, a környezetvédelmi 

szempontoknak és intézkedéseknek a meg-

jelenését az oktatás és képzés, és az in-

tézményi működés területén. 

Az intézmény a digitális felkészültségének 

és a környezeti fenntarthatóságának az 

önértékelése során erősségeket és fejlesz-

tendő területeket határoz meg. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az önértéke- lés során az intézmény 

digitális felkészültségének és környezeti fenn-

tarthatóságának a mérése és értékelése meg-

történik- e, és hogyan. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény 

releváns indikátorokat és partneri méréseket 

alkalmaz-e a digitális felkészültségének és a 

környezeti fenntarthatóságának az értékelése 

során, és hogy az értékelés eredménye kohe-

rens-e az intézményi célokkal. 

 

Az intézmény önértékelése 

kiterjed az intézmény digitá-

lis felkészültségének és kör-

nyezeti fenntarthatóságának 

a felmérésére és értékelé-

sére is. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

ÉRTÉKELÉS É4 Az intézmény a korai iskolaelhagyás meg-

előzése érdekébenfolyamatosan gyűjti a 

releváns adatokat (pl. a tanulókra vonatko-

zó lemorzsolódási és a hiányzási adatokat, 

az ágazati alapvizsga, a szakmai vizsga, az 

érettségi vizsga eredményeit). Az értéke-

léshez felhasználja a KRÉTA rendszer korai 

jelzőrendszereit. Az intézmény elemzi az 

országos tanulói kompetenciamérés ered-

ményeit. Az intézmény kiemelt stratégiai 

céljai alapján (pl. beiskolázási tevékenység, 

duális képzés, felnőttek oktatása) további 

korai figyelmeztető jelzéseket határoz meg 

és nyomon követi azok alakulását. Minde-

zek figyelembevételével, a korai jelzőrend-

szer alapján azonosítja a fejlesztendő terü-

leteket és fejlesztéseket indít. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az intézmény hogyan használja fel a 

KRÉTA rendszer jelzéseit, rendszeres- e azok 

értékelése, az értékelés kiterjed-e a teljes 

érintett oktatói körre és hogy az értékelések 

eredményei kapcsolódnak-e az intézményi 

fejlesztő tevékenységekhez. Vizsgálni kell azt 

is, hogy az intézmény milyen további korai 

jelzéseket vesz figyelembe, és a céljainak 

elérése érdekében hogyan használja fel azo-

kat, hogyan reagál rájuk. 

 

Az intézményben a stratégi-

ai célok elérése érdekében 

korai jelzőrendszer műkö-

dik. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

FELÜLVIZSGÁLAT 
(visszacsatolás, fejlesztés) 

F1 
Az intézmény az önértékelés és a külső 

értékelés eredményeit megvitatja a rele-

váns partnerekkel, kiemelten az oktatói 

testülettel. 

Az intézmény az önértékelés és a külső 

értékelés során meghatározott fejleszten-

dő területek alapján az intézményi célok 

figyelembevételével fejlesztési célokat ha-

tároz meg, amelyekhez cselekvési terveket 

készít. A fejlesztések kijelölésébe, a cselek-

vési 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 visz-

szacsatolási mechanizmusalapján nyomon 

követhető az önértékelést és a külső érté-

kelést követő fejlesztések beépülése a 

szakmai-pedagógiai munkába és az intéz-

ményi működésbe. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az intézmény miként alkalmazza az 

intézmény fejlesztésénél az EQAVET Minő-

ségbiztosítási Ciklus „Felülvizsgálat, fejlesztés” 

elemét. Azt kell tehát megvizsgálni, hogy ho-

gyan elemzik, értékelik és használják fel az 

önértékelés és a külső értékelés során megál-

lapított erősségeket és fejlesztendő területe-

ket, a fejlesztések értékelésének eredményeit 

a célok elérése érdekében, a szakmai-

pedagógiai munka és az intézményi működés 

folyamatos fejlesztésére, hogyan vonják be a 

partnereket a fejlesztendő területek, a fejlesz-

tési célok kijelölésébe, a cselekvési tervek 

elkészítésébe és végrehajtásába. 

Az intézmény hasznosítja 

az értékelés és a felülvizs-

gálat eredményeit, megva-

lósítja a szükséges vissza-

csatolásokat és fejleszté-

seket. 

Az intézmény az önértéke-

lés és a külső értékelés 

eredményeit megvitatja a 

releváns partnerekkel, fel-

használja a szakmai-

pedagógiai munka 

folyamatosfejlesztésére, 

megfelelő cselekvési tervet 

állít össze. 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

FELÜLVIZSGÁLAT 
(visszacsatolás, fejlesztés) 

F2 
A fejlesztési célok és a cselekvési tervek 

nyomon követhetően kapcsolódnak az 

önértékelési folyamathoz, az intézmény 

stratégiai célkitűzéseinek elérését szolgál-

ják, elősegítik a szakképzés minőségének 

javítását. Az intézmény önértékelési folya-

mata biztosítja az adatalapú értékelést, az 

erősségek és a fejlesztendő területek part-

nerek bevonásával történő meghatározá-

sát, a fejlesztendő területek priorizálását, a 

cselekvési tervek elkészítésének szakmai-

ságát, a tervek eredményeinek értékelése 

során a visszacsatolást. Az intézmény a 

fenti önértékelési ciklus alkalmazásával 

képes tanuló szervezetként működni, biz-

tosítva a folyamatos fejlesztést. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az intézmény az önértékelés és a külső 

értékelés eredményeit hogyan használja fel 

szakmai-pedagógiai fejlesztése érdekében 

szisztematikusan (tudatosan, rendszeresen és 

módszeresen) alkalmazza-e az EQAVET Mi-

nőségbiztosítási Ciklust. Vizsgálni kell továbbá, 

hogy az intézményi célok és a fejlesztések 

összhangban vannak-e egymással, a szakmai-

pedagógia fejlesztések hogyan támogatják a 

tanulókat, a képzésben résztvevő személye-

ket, hogyan javítják a munkaerő-piaci esélyei-

ket és hogyan teremtenek hozzáadott értéket 

az intézmény partnerei számára. 

 

A visszacsatolási és a felül-

vizsgálati eljárások támogat-

ják az intézmény tanuló 

szervezetként való műkö-

dését, a szakmai- pedagógiai 

fejlesztéseket és javítják a 

tanulók, a képzésben részt-

vevő személyek esélyeit. 

 

  



Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola Minőségirányítási rendszere 

 

 
-51- 

Önértékelési terület Önértékelési szempont 
Az önértékelési szemponthoz kap-

csolódó elvárás 

FELÜLVIZSGÁLAT 
(visszacsatolás, fejlesztés) 

F3 
Az intézmény az értékelések (önértékelés, 

országos kompetenciamérés, partneri mé-

rések, pályakövetés, megvalósított fejlesz-

tések) eredményeit bemutatja a partne-

reknek. 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 nyilvá-

nosságra hoznia. 

Az intézmény a meghatározott fejlesztési 

célokat, a cselekvési terveket is hozzáfér-

hetővé teszi a partnerei számára, azok 

megvalósításában számít a közreműködé-

sükre. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, 

hogy az intézmény milyen módon és milyen 

formában biztosítja a partneri kör tájékozta-

tását az értékelés és a felülvizsgálat eredmé-

nyeiről: mely partnerek számára milyen csa-

tornákon keresztül, milyen fórumokon, milyen 

gyakorisággal, milyen felelősi rendszerben 

teszi elérhetővé, ismertté az értékelések, visz-

szajelzések eredményeit. 

 

Az intézmény széles körben 

és nyilvánosan hozzáférhe-

tővé teszi az értékelés és a 

felülvizsgálat eredményeit. 
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V.2 Az intézményi önértékelés folyamata 
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V.2.1 Az intézményi önértékelés folyamatának szakaszai és az egyes szakaszokhoz 

tartozó lépések – áttekintés 

Az intézményi önértékelés előkészítése 

 Azoktatóitestülettájékoztatásaazönértékelésről 

 Azönértékelésbenrésztvevőmunkatársak felkészítése 

 Azönértékelésmunkatervénekelkészítése 

Az intézményi önértékelés végrehajtása 

 Információ-ésadatgyűjtés 

 Azegyesönértékelésiszempontokhozazintézményiműködésigyakorlatleíráso

kelkészítése 

 Azintézményiműködésigyakorlatadottönértékelésiszempontnakvaló meg-

felelőségénekszázalékos / %-os értékelése 

 Erősségekésfejlesztendőterületekmeghatározásaazintézményiműködésben 

 Erősségekés fejlesztendőterületekintézményiösszesítése 

 Afejlesztendőterületekrangsorolása 

 Oktatótestületielőterjesztésésdöntésafejlesztésekről 

o Azönértékeléseredményeinekbemutatásaazoktatóitestületnek 

o Amegvalósítandófejlesztésekkijelölése 

Az intézményi önértékelés követése, további lépései 

 Fejlesztésicélokmeghatározása 

 Cselekvésitervekkészítéseésmegvalósítása 

 Cselekvésitervekmegvalósulásánakértékelése 

Összegzés az önértékelés megvalósításának tapasztalatairól 

V.2.1.1 Az intézményi önértékelés előkészítése 

Azelőkészítőszakaszcéljaegyrészt,hogyazönértékeléstfelkészültmunkatársakvégezzék,másré

szt, hogy az önértékelés megvalósításához a munkatársak egyeztetett, dokumentált tervvel 

rendelkezzenek.Az előkészítő szakaszháromlépésből áll. 

1. Az oktatói testület tájékoztatása az önértékelésről 

Az önértékelés megkezdése előtt az oktatói testület tájékoztatást kap az önértékelés cél-

járól, az önértékelési munka és folyamat részleteiről, az 

elvégzendőfeladatokrólésazelvárteredményről,amunkatársakfeladatokbavalóbevonásáról.A 

feladatok ismertetésén túl a munkatársak érdeklődésének a felkeltése, a felmerülő kérdé-

sek megválaszolása képezi az oktatói testületi tájékoztatóelsődlegescélját. 

A tájékoztatást a MICS tagjai végzik, vezetői támogatással. Nagyon fontos, hogy az intéz-

ményvezetése támogassa ezt a munkát, hiszen az önértékelés egy fontos vezetői eszköz az 

intézményszakmai-pedagógiai fejlesztése terén. A csoport tagjai adjanak tájékoztatást az 

oktatói testület 

részéreazönértékeléscéljáról,azelvárteredményeiről,azEQAVETKeretrendszercéljáról,felé

pítéséről, előnyeiről, hozzáadott értékéről, az önértékelés folyamatáról, a szükséges erő-

forrásokról.Ajánlott,hogyegyönértékelésiszempontésahozzákapcsolódó 
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elvárásbemutatásán,elemzésén,azintézményigyakorlattalvalóösszevetésenkeresztülszemlélt

essékazönértékelésmódszertanátésazeredményt,amelyazönértékelésenalapuló 

fejlesztésekbenjelenik meg. 

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 

az oktatóitovábbképzésen részt vett MICS tagoknak kell megtartaniuk, a képzés önértéke-

lésre vonatkozótematikájaalapjánésazott átadottsegédanyagokfelhasználásával. 

A felkészítés célja, hogy az önértékelésben részt vevő munkatársak megismerjék az 

EQAVETKeretrendszert,annakalapelveit,logikáját,felépítését,valamintalaposantanulmányoz

zákésegységesenértelmezzékazönértékelésszempont-

éselvárásrendszerét.Aközösmunkasoránaszempontokhoz kapcsolt értelmezések (elvárá-

sok) segítségévelhatározzákmeg,mitjelentenekazegyes önértékelési szempontok 

asajátintézményikontextusukban,működésikörnyezetükben. 

Az önértékelést végző munkatársaknak képesnek kell lenniük arra is, hogy alkalmazni tud-

ják azönértékelés módszertanát, az önértékeléshez használt eszközöket, munkasablono-

kat, valaminthogy helyesen értékeljenek, és megfelelő módszerrel határozzák meg az 

erősségeket, a 

fejlesztendőterületeketésafejlesztésicélokat.Azönértékelésmódszertanátazönértékelésisabl

onlogikájaalapján,egykonkrétpéldán javasolt begyakorolni. 

Afelkészítésttartókfeladata,hogymindenrésztvevőszámáramegfelelőképzésianyagotbiztosíts

anak.  

3. Az önértékelés munkatervének elkészítése 

Azönértékelésmegvalósításátalapos,pontostervezéskell,hogymegelőzze.Azönértékelésmeg

valósításához szükséges, hogy a MICS – vezetői támogatással és az önértékelésben részt 

vevőtöbbi munkatárs közreműködésével – elkészítse az önértékelés munkatervét annak 

érdeké-

ben,hogyazelvégzendőfeladatokésamegvalósításhozszükségeserőforrásoktervezhetőeklegy

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

elkészülő cselekvésiterv jóváhagyásáraafenntartónak 30 napálljon rendelkezésére. 

A munkaterv részleteiben 

kell,hogytartalmazzaazönértékelésmegvalósításifolyamatát,lépéseit,feladatait. A munkaterv 

rögzíti azt is, hogy az önértékelést végzők hogyan osztják fel egymásközött a feladatokat, 

kik, mely területeken, milyen részfeladatokat és milyen ütemezés szerint végeznek. 

A feladatok felosztása 

azönértékelésbenrésztvevőmunkatársakismeretei,tapasztalataiszerintitörténik, azaz ki mely 

területekkel (önértékelési szempontokkal) kapcsolatban rendelkezik 

mélyebbismeretekkelaz intézményiműködés tekintetében. 

Az önértékelés tervezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az intézményi önértéke-

lést 

kétéventekellugyanelvégezni,azonbanvannakévesrendszerességgelelvégzendőfeladatokis,mi

ntaz indikátorok évenkénti gyűjtése és elemzése. Ezért az önértékelés átfogó munkatervét 
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célszerűateljeskétévesmegvalósításifolyamatraelkészíteni,ésazadotttanévbenelvégzendőöné

rtékelésifeladatokataMICSévesönértékelésimunkatervében részletesenmeghatározni. 

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

tervébe.Azönértékelési munkatervnek az alábbi elemeketjavasolttartalmaznia: 

 azönértékelésimunka célja,elvárteredmények; 

 amegvalósításhozszükségesfeladatok,lépések; 

 afeladatokhatáridejeés ütemezése; 

 azönértékelésmegvalósításáhozszükségeserőforrásoktervezése: 

 emberierőforrások(MICStagjai,egyébközreműködőmunkatársak), 

 infrastrukturáliserőforrások(terem,számítógép,nyomtató,projektorstb.), 

 pénzügyierőforrások. 

A munkaterv elkészítésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a megvalósítási folyamat 

lépéseikövessékafolyamatos fejlesztés PDCAelvét. 

Az önértékelés munkatervének 

elkészítéséértaMICSvezetőjeafelelős.Azelkészültmunkatervetmindenképpenismertetniéseg

yeztetnikellazintézményvezetésével,ésmindazokkal,akiknekarészvételéreszámítanakazintéz

ményönértékelésében. A munkatervet az intézmény vezetésének kell jóváhagynia, csak ezt 

követően történhet megamegismertetéseamunkatársakkal. 

V.2.1.2 Az intézményi önértékelés végrehajtása 

Az önértékelés végrehajtása során az önértékelést végző munkatársak az EQAVET alapú 

intézményiönértékelésiszempontsort,mintelvárásrendszertfigyelembevéveleírjákazadottter

ületenaz intézmény működési gyakorlatát, majd ezek elemzése, értékelése alapján rögzítik 

az erősségeket és a fejlesztendő területeket. 

Azígykapotthelyzetképalapjánazintézményvisszatudcsatolni,ésszükségesetén 

betudavatkozni aszakmai-képzésiés egyébműködési folyamataiba. 

Azönértékelésvégrehajtásahét,jólelkülöníthetőlépésrebontható. 

1. Információ- és adatgyűjtés 

Az információ- és adatgyűjtés az önértékelési folyamat legmunkaigényesebb művelete, 

lépése,amelyaz önértékelésiszempontsorésaz 

intézményiműködésalaposésmélyismeretétigényli. 

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, 

amelyekjelenlegrendelkezésreállnak. 

Összekellgyűjteniegyrésztazokatamódszereket,eljárásokat,gyakorlatokat,folyamatokat,amel

yek bemutatják, hogyan működik azintézmény,másrésztpedigazt,hogyműködésesorán mi-

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

partnerekelégedettsége,acselekvésiterv(ek) végrehajtásaterén. 

Az információ- és adatgyűjtés során elsődlegesen azt szükséges tisztáznia az intézmény-

nek, hogymilyen információkra és adatokra van szükség, és hogy milyen forrásokból, illet-

ve ki(k)től gyűjthetőekbeezekazinformációk, adatok. 
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Azinformáció-ésadatgyűjtéssorán–

amunkatervbenmeghatározottfelosztásszerintésamunkatársakszéleskörénekabevonásával–

azintézménybenösszegyűjtikazegyesönértékelésiszempontoktekintetébenmindazokatazinfo

rmációkat,adatokatéstényeket,amelyekaz önértékelés elvégzését, az erősségek és a fejlesz-

tendő területek feltárását, azonosítását támogatják, azaz az intézmény adott területen 

alkalmazott gyakorlatait és e gyakorlatok 

alkalmazásarévénelérteredményeit.Ehhezazszükséges,hogyaMICStagjai–

azönértékelésbebevontintézményi munkatársakkal együtt – áttanulmányozzák, közösen 

értelmezzék az önértékelési szempont-éselvárás-rendszert.Megkellhatározniaztis,hogyaz 

intézményiműködés feltárásáhozazintézményen belülkitőléshonnan 

lehetaszükségesésmegfelelőinformációtésadatokat beszerezni, melydokumentumokat kell 

áttekinteni. 

Azintézményiönértékelés soránalkalmazott információ-ésadatgyűjtés meghatározó 

módszereiadokumentumelemzés,a kérdőívésaz interjú. 

A dokumentumelemzés során az írásban rögzített működési elemeket lehet feltárni, ösz-

szegyűjteni.Ehheztanulmányozniéstartalmilagelemeznikellazintézményibelsőműködés-

szabályozódokumentumo-

kat(példáulSZMSZ,Házirend,SzakmaiProgram)ésabelsőszervezetidokumentumokat (mint 

például az intézmény belső mérési rendszere és az általa 

szolgáltatottadatok,vagyaszervezeti nyilvántartások,jelentések,beszámolók). 

A kérdőívek elsősorban a releváns partnerek véleményének, igényeinek és 

elégedettségénekafelmérésére, megismerésére adnak lehetőséget. 

Azintézményazönértékelésesoránakétévesönértékelésiciklusbanlegalábbegyszerkérdőívsegí

tségével vizsgálja a partnerek – a szülők, a tanulók és az oktatók – elégedettsé-

gét,továbbáaduálisképzőhelyekésavégzetteketfoglalkoztatógazdálkodószervezetekszintén 

elégedettségmérőkérdőívettöltenekki. 

Az interjúk 

segítenekolyanműködésielemekfeltárásában,amelyeknemrögzítettekírásban,viszont az in-

tézményben működő gyakorlat. Interjúkat lehet folytatni például a folyamatokfelelőseivel, 

az intézményvezetőkkel, a munkaközösségek vezetőivel, a partneri kapcsolattartókkal. Az 

interjúk egyben segíthetnek a leírt szabályozások és a valós működés összevetésében, il-

letve további adatgyűjtési források azonosításában is. Ügyelni kell azonban arra, hogyaz 

interjúk során begyűjtött információk, az interjúkból származó következtetések is tény-

szerűek,konkrétak legyenek. 

2. Az egyes önértékelési szempontokhoz az intézményi működési gyakorlat le-

írások elkészítése 

Ennek a lépésnek a célja az adott önértékelési szemponthoz kapcsolódóan az intézmény 

oktatási-nevelési-

képzésiésegyébtevékenységeinek,alkalmazottmódszereinektényekenalapulófeltárásaésezala

pjánazintézményiműködésigyakorlat tényszerű leírása. 

Célszerű, hogy az intézményi működési gyakorlat leírásokat azok az önértékelésben részt 

vevőmunkatársakkészítsékel,akikazadottönértékelésiszempont(ok)hozazinformáció-

ésadatgyűjtéstis végezték. 
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A működési gyakorlat leírásához, annak meghatározásához, hogy mit is jelenthet az adott 

önértékelési szempont az intézmény működésében, milyen működési elemek, területek 

tartozhatnakhozzá, segítséget nyújt az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás, szö-

veges magyará-

zat,értelmezés,ésennekrészekéntazazútmutatás,hogymitiskellvizsgálniazadottszempontnála

zönértékeléssorán. 

Azintézményiműködési gyakorlatleírásánál azalábbiakatcélszerűszemelőtttartani: 

 Van-

ejólazonosíthatófolyamatazadottszempont,elvárásmegvalósítására,ésefolyamatvégre

hajtásasoránmilyenmódszer(eke)t,gyakorlatotalkalmazazintézmény? 

 Mióta és milyen gyakorisággal (mennyire rendszeresen) alkalmazza a kérdéses 

területenalkalmazott módszereit, gyakorlatátaz intézmény? 

 Mennyirejellemző(„mindennapos”)ezeknekamódszer(ek)nek,gyakorlatnakalkalmazá

saésmennyireterjed kiaz alkalmazásateljesintézményre? 

 Megvizsgálta-eaz intézmény–éshaigen,akkor mikoréshogyan –,hogyaz 

alkalmazottmódszerei szakmailagmegfelelőek,eredményesek-e? 

 Hogyanésmilyen,indikátorokkalmérik,értékelikamódszerekmegfelelőségét? 

Afelülvizsgálatésszükségeseténamérésieredményekalapjánazintézményjavítja-

e,illetvetovábbfejleszti-eakérdésesterületen alkalmazottgyakorlatát? 

Az intézményi működési gyakorlat leírása során különösen figyelni kell arra, hogy azok 

konkréttényeket, és ne csak elveket és véleményeket tartalmazzanak. Ezért érdemes pél-

dául 

folyamatbahelyezniazadotttevékenységetésennekalapjánleírniagyakorlatot.Atényszerűségér

dekébenaműködésigyakorlat leírásasorán az alábbi elemeket kell bemutatni: 

 ki (vagykik), 

 mit, 

 mikor(tól), 

 hogyan, 

 milyenrendszerességgel, 

 miért, 

 milyenszabályozódokumentumok,belsőszabályokalapján 

végez(nek) tevékenységeket a kérdéses területen, és hogy az intézménynél működő 

gyakorlatmennyirevan összhangban aműködtetésrekialakított szabályozással. 

A működési gyakorlat leírása során az intézménynek szövegesen kell az adott önértékelési 

szemponthoz kapcsolódó működési gyakorlatát bemutatnia. Az intézménynek az EQAVET 

alapú intézményi önértékelési szempontsor minden egyes szempontjához ki kell fejtenie 

az alkalmazottműködésigyakorlatát. 

Az intézményi működési gyakorlat leírása akkor megfelelő, ha kitér a Ki, Mit, Mikor, Hol, 

Hogyan, Miért? kérdésekre, továbbá az adott önértékelési szempontra / elvárásra vonat-

kozik, konkrétan arra és annak minden elemére válaszol, nem elveket, célokat, szándéko-

kat közöl, hanemvalós információkon, tényeken, gyakorlatban végzett tevékenységeken 

alapul és tartalmazza, 
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bemutatjaakapcsolódóindikátorok,intézményifolyamatok,partneriésegyébmérésekeredmén

yeitis.Azaz,azegyesönértékelésiszempontokravonatkozóanminéltöbb,azintézményrejellemz

őadatot, indikátort, elégedettségmutatót és/vagy eredménymutatót kell meghatároznia az 

intézménynek, valamint az önértékelés során csak a tényeket kell leírni, és kerülni kell a 

tényekkel alánemtámasztott megállapításokat, megfogalmazásokat. 

A következő önértékelés során már csak az intézményi működési leírások felülvizsgálatát 

és korrekciójátkell az intézménynekelvégeznie. 

3. Az intézményi működés, gyakorlat adott önértékelési szempontnak való 

megfelelőségének százalékos / %-os értékelése 

Ebben a lépésben a bemutatott intézményi működési gyakorlatok elemzése és értékelése 

valósulmeg. 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 hiányossá-

gokat, problémákat, amelyekettapasztaltak ésazt is,hogymi működik jól. 

Az adott önértékelési szempont és a kapcsolódó elvárások teljesülésének mértékét 

százalékosankellmegadni, az alábbi értékelési kategóriákalkalmazásával. 

Értékelésikategóriák: 

nemfelel meg részbenmegfelel többnyiremegfelel megfelel 

0-20% 21-50% 51-80% 81-100% 

 

4. Erősségek és fejlesztendő területek meghatározása az intézményi működés-

ben 

Azintézményiműködési gyakorlatönértékelésesorán 

 aműködésigyakorlatleírás, 

 azönértékelésiszempontbanmegfogalmazottelvárások, 

 azadottönértékelésiszemponthozkapcsolódó,azintézményeredményességétazadottt

erületen jelző szakképzésiindikátorok értékelése, 

 akapcsolódófolyamatokműködésénekazértékelése, 

 akapcsolódópartneriés egyébmérésekeredményeinekazértékelése, 

 acselekvésiterv(ek)kapcsolódómegvalósultfejlesztéseinekazértékelése,elemzése 

alapjánazintézménynek–önértékelésiszempontonként–

jóműködésigyakorlatokat,erősségeketésproblémákat,hiányosságokat, 

fejlesztendőterületeketkell azonosítania,rögzítenie. 

Aproblémák,hiányosságok,fejlesztendőterületekmellett–

amelyekreépülnekazintézményifejlesztések – fontos az 

intézményerősségeinekafeltárása,összegzéseis,hiszenazintézményezekretámaszkodhat a 

fejlesztő munka során, és szakmai-képzési tevékenysége, működése ezek 

erősítésévelválhat mégsikeresebbé, eredményesebbé. 

Fejlesztendő terület(ek) 

meghatározásaazonönértékelésiszempontesetébenkötelező,aholamegfelelőségszázalékosér
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téke60%alattvan.(Fejlesztendőterületetakkorismeghatározhatazintézmény,haaszázalékos 

érték 60%felettvan, deezalatt kötelező.) 

Azönértékeléssoránazintézményiműködéstéseredményeketazalábbiszempontokmenténkell

vizsgálni: 

 Azintézményaz 

adottönértékelésiszempontáltalelvártműködésigyakorlatotalakítottki. 

Ennekkeretébenvizsgálnikellaműködésigyakorlat 

o kiterjedtségétazadottönértékelésiszempontravonatkozóan, 

o kiterjedtségétazintézményrevonatkozóan, 

o szabályozottságát,egységesműködtetését, 

o időbeliszabályozottságát,rendszerességét. 

 Az 

intézményavizsgálttevékenységterületenolyanműködéstalakítottki,amelyazintézmén

ycéljainés areleváns partnerek elvárásain alapul. 

 Azintézményavizsgálttevékenység területenegyértelműszabályokatalakított 

ki,jóldefiniáltaatevékenységmegvalósításának elemeit(kinek, mit éshogyan 

kellmegtennie). 

 Akialakítottszabályokat,asikeresmegvalósításhozszükségesmértékben,írásbanrögzíte

tték. 

 Az előírásoknak, belső szabályoknak megfelelően valósul meg a tevékenység vég-

rehajtása azintézménymindennapigyakorlatában. 

 Akérdésesterületrekialakítottjóműködésigyakorlatotazintézménymindenterületén,

mindenmunkaközösségébenalkalmazzák. 

 Akérdésesterületrekialakítottbelsőszabályozástrendszeresen,ésamikorazszükséges,

mindenesetbenalkalmazzák. 

 Mindenszükségesterületenrendelkeznekmérésieredményekkel,számszerűadatokkal,

amelyeket–havan rámód –összehasonlítanak 

máshasonlóintézményekeredményeivel. 

 Azindikátorok,mérésieredmények(legalább3évtávlatában)folyamatosanjavulótenden

ciátmutatnak. 

 Asajátcélokatelérik,illetvetúlteljesítik. 

 Azindikátorok,mérésieredményekvizsgálataalapjánfejlesztéseketindítottakamegfelel

őműködésiterületeken. 

Afentiszempontokközülaz,amelyiknemvagycsakrészbenteljesül,fejlesztendőterületlesz.Afejl

esztendő területek közé tartoznak még azok a működési elemek, területek is, amelyekkel 

kapcsolatos elvárásokra az intézmény nem tudott választ adni, mivel az intézményben je-

lenleg 

nemfoglalkoznakazadottterülettudatoskezelésével.Azisfejlesztendőterületnektekintendőto

vábbá,ha az intézmény egy adott tevékenységének értékelésével kapcsolatban nem ren-

delkezik tények-

kel,azaznemtudjamérési,értékelésiadatokkalalátámasztaniavizsgálttevékenységeredményess

égét. 
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Célszerű, hogy az egyes intézményi működési gyakorlatok értékelését első körben azok az 

önértékelésbenrésztvevőmunkatársakvégezzékel,éstegyenekjavaslatotazerősségekreésafejl

esztendőterületekre, akik azadott önértékelési szemponttala kezdetektől dolgoztak. 

Avégsőértékelést,azerősségekésafejlesztendőterületekkonszenzussaltörténőmeghatározás

átcsoportmunkábanjavasolt elvégezni. 

Az önértékelés elkészítésénél törekedni kell arra, hogy elsősorban a nagyobb jelentőségű, 

az 

intézményfejlődéseszempontjábólmeghatározóerősségeketésfejlesztésilehetőségekettárjafe

lazértékelés, és ne vesszen el az apró részletekben. Mindvégig szem előtt kell tartani az 

önértékeléssorán,hogyezegyvezetőiértékelésieszköz,ésnemazegyediproblémák,hanemaren

dszerszinten jelentkező fejlesztési lehetőségek feltárása a célja. Azt kell meghatározni, 

hogy milyen mértékben teljesíti az adott önértékelési szempont elvárásait az intézmény, 

és ha nem vagy csak részben,akkorafejlesztés érdekében mit kell tennie. 

5. Erősségek és fejlesztendő területek összesítése 

Az erősségek és a fejlesztendő területek intézményi szintű összesítése során a MICS átte-

kinti 

azönértékelést,éskonszenzussalmeghatározzaazönértékelésenbelülikapcsolatokat,összefügg

éseketkülönazegyesönértékelésiszempontokesetébenazonosítotterősségekéskülönafejleszt

endőterületekközött.Ittaztkelláttekinteni,hogyvannak-

eolyan,azegyesszempontokbanazonosítotterősségekvagyfejlesztendőterületek,amelyekössz

efüggenekegymássalésígyazintézményegynagyobb területének a megfelelő vagy nem megfe-

lelő működését erősítik meg, támasztják alá.Továbbá azt kell megvizsgálni, hogy vannak-e 

olyan erősségek vagy fejlesztendő területek, amelyekazonos okokravezethetőekvissza, 

ezért kezelésük isazonos módon történhet. 

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

készítenieazErősségekésafejlesztendőterületekintézményiszintenösszesítettlistáját,amelybe

nmárösszekapcsolják és átfogalmazzák az összetartozó erősségeket és az összetartozó 

fejlesztendő területeket. Ebből a listából látható, hogy hol szükséges a beavatkozás, annak 

érdekében, hogy azintézményi működés megfeleljen az önértékelési szempontokban meg-

fogalmazott szakképzés-specifikuselvárásoknak. 

6. A fejlesztendő területek rangsorolása 

Fontos, hogy az Erősségek és a fejlesztendő területek intézményi szinten összesített listá-

jának 

elkészültétkövetőenegykülönlépésbenmeghatározásrakerüljenekazösszegzettfejlesztendőte

rületekenbelüliprioritások,elkészüljönaz intézményfejlesztendőterületeinekpriorizáltlistája. 

A fejlesztendő területek rangsorolásának célja, hogy iránymutatást adjon arra vonatkozó-

an, hogymelyfejlesztendőterülettel,területekkelcélszerűelsődlegesenfoglalkozniaaz intéz-

ménynek. 

A rangsorolás eredményeként a MICS az Erősségek és a fejlesztendő területek összesített 

listájábanszereplőfejlesztendőterületeksorrendjéthatározzameg,ígyelkészülaFejlesztendőter

ületekrangsoroltlistája. 
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Javasolt, hogy az intézményvezető vegyen részt az erősségek és a fejlesztendő területek 

összesítésében, valamint a fejlesztendő területek rangsorolásában. Ez egyfajta vezetői 

kontrollt, és aMICS-

cselegyüttazönértékelésésazönértékeléseredményeinekaminőségbiztosításátisjelenti. 

7. Oktatói testületi előterjesztés és döntés a fejlesztésekről 

Az önértékelés eredményeit szükséges megismertetni az oktatói testület tagjaival, amely 

során azoktatói testület megvitatja és elfogadja az önértékelés eredményeit, továbbá kije-

löli a megvalósítandófejlesztéseket. 

a. 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 – azönértékeléssoránfeltártinformációkalapján–

elsődlegesenfoglalkozniakellazintézménynek,ésdöntsenekarról, hogymelyfejlesztés(eke)t 

indítják el azintézményben. 

AzelőterjesztéstmegelőzőenaMICSazintézményvezetőközreműködésévelmeghatározza,ho

gymilyeninformációkatésmilyenformában szeretnének megosztani az oktatói testülettel, 

annak érdekében, hogy közösen kijelölhessék 

afejlesztésiirányokat.Azoktatóitestületielőterjesztéskétfőelembőláll:azönértékelésidokume

ntációból és a szóbeli prezentációból.  

b. A megvalósítandó fejlesztések kijelölése 

A MICS-nek a Fejlesztendő területek rangsorolt listája alapján az intézményvezetővel 

egyeztetettjavaslatokkalkellrendelkeznieafejlesztendőterületeketilletően,ésezeketelőkellter

jesztenieazoktatói tantestület számára abból a célból, hogy az kiválassza és döntsön arról a 

3-6 releváns fejlesztendő területről, amelyekre vonatkozóan az intézmény célokat tűz ki 

és intézkedéseket hoz,cselekvésitervet készít. 

A fejlesztések kiválasztásánál érdemes figyelembe venni az intézményben már folyamatban 

lévő fejlesztéseket, 

illetveazegyesprojektek,programokkeretébenindítottfejlesztésekütemezésétis,hiszenezekk

orlátoz(hat)jákazelindítható új fejlesztések számát. 

V.2.1.3 Az intézményi önértékelés követése, további lépései 

Az önértékelést követő lépések nagyon fontosak az intézmény (minőség)fejlesztése szem-

pontjából. Az önértékelés ugyanis megalapozza az intézményben a folyamatos fejlesztés 

képességénekkialakítását, működtetését. Az önértékelés értéke,haszna minimális, ha az 

önértékelés eredményei alapján nem követi azt fejlesztés, beavatkozás ésezek eredményét 

nem értékelik, valamint nem mutatják be rendszeresen az oktatói testületnek, 

azegyébalkalmazottaknakésazintézményrelevánspartnereinek. 

Akövetkezőfolyamatlépésekbenbemutatjuk,hogyazintézményiönértékeléseredményekéntm

ilyenlépésekben végezhetőazintézményiminőségfejlesztő tevékenység. 

1. Fejlesztési célok meghatározása 

Az első lépés az önértékelés eredményei alapján kiválasztott fejlesztendő területekre 

fejlesztésicélok meghatározása, kitűzése, amelyet meg kell, hogy előzzön a problémák oka-
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inak a feltárásaés elemzése. A célok megfogalmazásánál mindenképpen ügyelni kell arra, 

hogy az pontos, konk-

rét,megvalósítható,mérhető,reális(SMART)legyen,azadottproblémára(fejlesztendőterületre

)vonatkoz-

zon(vagyisarra,hogymiértnemfelelmegazintézményiműködésigyakorlatazönértékelésiszemp

ontelvárásainak)ésvalóbanaprobléma,hiányosság,fejlesztendőterületmegszüntetéséteredmé

nyezze. 

A cél megfogalmazásánál igen fontos, hogy az a megfelelő intézményi szinten és 

hatáskörbentörténjen,éshogyamunkatársakmegismerjékakitűzött célokat. 

2. Cselekvési tervek készítése és megvalósítása 

Akijelöltfejlesztésifeladatokmegtervezéséreésmegvalósításáracselekvésiterveketkell készí-

tenie az intézménynek, amelyeket az oktatói testület fogad el és a fenntartó hagyjóvá. 

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

célokelérésénekrészletesútját. 

Minden egyes fejlesztési 

célrakülöncselekvésitervetkellkészíteni.Acselekvésiterveketérdemesaz intézmény éves 

munkatervével összehangolni, hogy elegendő erőforrás álljon rendelkezésre 

acselekvésitervekbenfoglalt feladatok megvalósításához. 

Fontos, hogy a cselekvési tervek tartalmazzák az alábbi szükséges elemeket, amelyek 

biztosítjákafeladatok megvalósítását: 

 afejlesztéseredményesmegvalósításáhozszükségesfeladatokat; 

 afeladatokvégrehajtásánakelvárteredményeit; 

 afeladatokütemezését(időigény,határidő); 

 afeladatokvégrehajtásábanrésztvevőket(felelős, közreműködő); 

 afejlesztésfőbbmérföldköveit,ellenőrzésipontjait; 

 afejlesztésmegvalósításáhozszükségeserőforrásokat. 

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

ta, amelyeket az adott fejlesztési területen releváns kompetenciákkal rendelkező vezetők, 

munkatársak (oktatók, egyéb alkalmazottak) alkotnak, de külső 

szakértőtisbevonhatnakebbeamunkába.Hasznosazonban,haafeladatokkoordinálásaésazönér

tékeléssel való összhang biztosítása érdekében az FCS-ben részt vesz a MICS egy-egy tagja 

is.  

A cselekvési tervek megvalósításának folyamatában rendszeresen tájékoztatni kell az 

intézménymunkatársaitafeladatokmegvalósulásánakállásáról,arról,hogyholtartésmilyenered

ményesenfolyik a fejlesztő csoport munkája. Ez a tudatos, rendszeres információátadás és 

kommunikáció teremti meg a lehetőséget 

amunkatársakszámára,hogymegismerjékazelérteredményeket,lássáka további feladatokat 

és így bármikor be tudjanak kapcsolódni a fejlesztésekbe, ezzel is segítve 

afejlesztésekmegvalósítását. 

3. Cselekvési tervek megvalósulásának értékelése 
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A fejlesztések megvalósítását követően – a következő önértékelés során – értékelni kell, 

hogy abefejezett fejlesztések elérték-e a kívánt céljukat, és ennek eredményeképpen az 

intézmény kielégíti-e az önértékelési szempontokban megfogalmazott elvárásokat, a kap-

csolódó követelményeket. Amennyiben a vizsgált fejlesztés elérte a kitűzött célját, az in-

tézmény elsődleges feladata aszabályozott működés biztosítása, azaz az új folyamat mű-

ködtetése. Amennyiben nem érte el afejlesztés a kívánt célját, úgy az intézménynek kor-

rekciót kell végrehajtania, vagy előfordulhat,hogyúj fejlesztést kell indítania avizsgált 

területrevonatkozóan. 

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

fejlesztésifolyamat ne akadjon el és elérje az elvárt eredményt. A cselekvési tervek megva-

lósítását a tanévvégi értékelések során a mérföldköveknek megfelelően értékelni kell. A 

következő 

önértékeléssoránszükségesértékelniafejlesztésekeredményét,eredményességét.Asikerescs

elekvésitervek jó gyakorlatként 

vagyintézményifolyamatszabályozáskéntbeépülhetnekazintézményidokumentumokba. 

4. Összegzés az önértékelés megvalósításának tapasztalatairól 

Az önértékelés folyamatának 

lezárásátkövetőenelkellvégezniazönértékelésimunkaáttekintését,értékelését, a megvalósí-

tás pozitív és negatív tapasztalatainak az összegyűjtését, valamint az ön-értékelés intézmé-

nyi folyamatának, módszereinek és eszközeinek a felülvizsgálatát és javítását.Mindezek 

elengedhetetlenül szükségesek a továbbfejlesztéshez, amely biztosítja, hogy a következő 

alkalommal az intézmény az önértékelését még hatékonyabban és eredményesebben 

végezhesseel. 

Atapasztalatokalapjánérdemesáttekinteni,felülvizsgálniazönértékelésfolyamatánakmárelkész

ült szabályozását, és megvizsgálni, hogy szükséges-e a folyamat módosítása, illetve hogy 

azönértékelési gyakorlat mennyiben felel meg a szabályozásban rögzített folyamatnak. Az 

intézmény a fenntarthatóság érdekében írásban rögzítse az önértékelés továbbfejlesztett 

folyamatát,vagyisazt agyakorlatot,ahogyan ajövőben végeznifogjaazönértékelését. 

Avégsőcélazintézményönértékelésirendszerénekakialakításaésfolyamatos,hosszútávontörté

nő működtetése. Az önértékelési rendszer kialakítása során az alábbi szempontokat ér-

demes át-gondolni,hiszen ezek határozzák megazt, hogymitől leszrendszer arendszer: 

 Miaz önértékeléscélja? Mitvárelazintézményaz önértékelésalkalmazásától? 

 Melyekazönértékeléssoránalkalmazottmódszerekéseszközök? 

 Miazönértékeléseljárásrendje? 

 Hogyangyűjti,biztosítjaazintézményazönértékeléshezszükségesinformációkat,adatok

at,tényeket? 

 Hogyantörténikazeredményekfelhasználása,afejlesztésekmeghatározása? 

 Hogyantörténikafejlesztésekértékelése,avisszacsatolás,azEQAVETMinőségbiztosítás

iCiklusszisztematikus alkalmazása? 
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V.3 Az intézményi önértékelés sablonjai 
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VI Az intézmény vezetőjének önértékelése 

A szakképző intézmény minőségirányítási rendszerének meghatározó része az intézmény 

átfogó ön-értékelése. Az intézményi önértékelés rendszerét úgy kell kialakítani, hogy an-

nak keretében sor kerüljön az intézményvezető önértékelésére is, alkalmazva az Szkr. 

124. § (5) bekezdésében előírtakat, amely szerint „az igazgató 

munkájátazoktatóitestületésaképzésitanácsavezetőmegbízásánakmásodikésnegyedikévében

személyazonosításraalkalmatlankérdőíves felmérésalapjánértékeli”. 

AzintézményvezetőiönértékelésilyenmódonazintézményiönértékelésreésazSzkr-

benelőírtkérdőíves értékelésre épül, amely során a vezető egyes tevékenységekben vállalt 

feladataira, szerepéreésvezetői kompetenciáirakerül afókusz. 

VI.1 Az intézményvezetői önértékelés szervezeti kereteinek, eljárásrendjé-

nek meghatározása 

AzintézményvezetőiönértékeléselőkészítésétaMICSkoordinálja. 

Az intézményvezető önértékelése kapcsolódik az intézményi önértékelés folyamatához, 

mert az 

előkészítőlépéseketkövetőenavezetőakkorkezdhetimegönértékelésitevékenységét,haazinté

zményiönértékelésfolyamatábanelkészültazintézményiműködésigyakorlat 

önértékelésiszempontonkéntileírása, megtörtént az adott szempontnak való megfelelősség 

értékelése, az értékelés indoklása és azerősségek, fejlesztendő területek meghatározása, 

hiszen mindezek és az intézményvezető tevékenységéről és vezetői kompetenciáiról szóló 

partneri visszajelzések szolgáltatják az intézményvezetőiönértékelés alapját. A partneri 

körnek ebben az esetben az oktatókat, a munka-erő-piacipartnereket (duálisképzőhelyek 

oktatói) kell tekinteni. 

VI.2 Az intézményvezetői önértékelés folyamata 

VI.2.1 Az intézményvezetői önértékelés előkészítése 

Az elvárások mentén a MICS összeállítja a partneri kérdőíveket, amely alapján az 

oktatóitestület, és a munkaerő-piaci partnerek értékelik az intézményvezető munkáját. 

AMICSkoordinálásávalmegtörténika partnerekkérdőívesmegkérdezése. 

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

tartal-mazódokumentummal együtt átadjaazintézményvezetőnek.  

VI.2.2 Azintézményvezetőiönértékelésvégrehajtása 

Amegkapottdokumentumokalapjánazintézményvezetőmegkezdiönértékelését,amelyneksor

án  

 megvizsgáljaés elemzi 

o az intézményi önértékelés során önértékelési szempontonként megfogal-

mazott működésigyakorlatleírásokat, 

o aműködésigyakorlatokszázalékosésszövegesértékelését,ésaszempontonként 

feltárt erősségeket és fejlesztendőterületeket, 
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 az értékelési szempontokhoz kapcsolódó, saját munkájára vonatkozó 

partneri mérésieredményeket (oktatói testület, képzési tanács, munka-

erő-piaci partnerek megkérdezésénekeredményei). 

 elkészít  

o egy intézményvezetői önértékelési dokumentumot, amelyben az 

intézményvezetőmeghatározza és leírja a saját magára megfogalmazott 

erősségeket és fejlesztendő területeket, úgy, hogy egy-egy erősség vagy fej-

lesztendő terület egy vagy több önértékelési szempontra is vonatkozhat. A 

dokumentumban bemutatja, hogy az összegyűjtött fejlesztendő területek 

alapjánmilyenfejlesztéseketkívánmegvalósítanisajáttevékenységérevonatkozó

an,továbbá röviden kifejtheti a kiválasztott fejlesztések indokait, mi ösztö-

nözte a választá-

sát,milyenvezetőiképességek,kompetenciákfejlődésétcélozzamegazokkal.Azi

ntézményvezetőneksajátfejlesztésicéljaikiválasztásánálajánlottfigyelembeven

nieazintézményrevonatkozóan meghatározott fejlesztéseket, hiszen a veze-

tő és az intézmény fejlesztési 

céljaiegymásterősítik,összehangolásukaminőségfejlesztéseredményességétn

öveli. 

VI.2.3 Azintézményvezetőiönértékeléskövetése,továbbilépései 

Azintézményvezetőmegvalósítanikívántfejlesztésifeladatainakmegtervezéséreésmegvalósítá

sára cselekvési tervet készít, amelytartalmazza 

 afejlesztéseredményesmegvalósításáhozszükségesfeladatokat; 

 afeladatokvégrehajtásánakelvárteredményeit; 

 afeladatokütemezését(időigény,határidő); 

 afeladatokvégrehajtásábanrésztvevőket(közreműködő); 

 afejlesztésfőbbmérföldköveit,ellenőrzésipontjait; 

 afejlesztésmegvalósításáhozszükségeserőforrásokat. 

Azelkészítettintézményvezetőiönértékelésidokumentumotéscselekvésitervetazintézményv

ezetőazintézményicselekvésitervvel egyidőbenmegküldiazintézményfenntartójának. 

VI.3 Intézményvezetői önértékelési szempontsor 

Az intézményvezetői önértékelési szempontsor azonos az intézményi 

önértékelésszempontsorával. Az intézményvezetőnek az önértékelését azonban a szerint 

kell elvégeznie, hogyaz intézményi tevékenységekben hogyan mutatkoznak meg vállalt fe-

ladatai, személyes szerepvállalásaésvezetői kompetenciái. 
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VII Mellékletek 

VII.1 Intézményi indikátorrendszer 

Aszakképzésiindikátorokkiszámításánálalkalmazandóalapszabályok: 

 az indikátorok számításához szükséges adatok gyűjtését 2022. szeptember 1-jétől 

kell megkezdenia2022/2023-astanévrevonatkozóan, 

 az indikátorok elnevezésénél, értelmezésénél használt kategóriák, fogalmak az 

Szkt.-hez és azSzkr.-hez igazodnak, 

 ha az indikátor elnevezéséből, értelmezéséből más nem adódik, akkor az indikáto-

rok számításánál a vizsgálatba bevontak köre a technikumi és a szakképző iskolai 

szakmai oktatásban résztvevőtanu-

lók,függetlenülattól,hogyatanulótanulóivagyfelnőttképzésijogviszonybanáll-

eazintézménnyel, 

 az indikátorok adatforrása a KRÉTA, így az adatok 

megbízhatóságánakérdekébenfontosbiztosítaniévrőlévreaKRÉTAazonosmódontört

énőadatfeltöltését, 

 amelyik indikátor elemzésénél a trendvizsgálatnak van szerepe, ott trendvizsgálat 

elvégzése isszükséges(például aTanulólétszámindikátor esetében), 

 a trendvizsgálathoz, az évenkénti összehasonlításhoz fontos, hogy az adott indiká-

tor számításához használt adatok minden évben/tanévben azonos időpont-

ra/időszakra vonatkozzanak és avizsgálatbabevontak köreis azonos módszerrel 

kerüljönkiválasztásra. 

Az alábbi „Kötelezően mérendő szakképzési indikátorok részletes leírása, értelmezési és 

számításiútmutatója”táblázat1.oszlopábanmegtalálhatóakötelezőenmérendőszakképzésiindi

kátormegnevezése.A2.oszlopbantalálhatóaszakképzésiindikátormeghatározása,részletesleír

ása,értelmezéseésaszámításiútmutató.A3.oszloptovábbiinformációtszolgáltatarról,hogymire

használhatómégaz indikátor, mit mutat meg. A 4. oszlopban a mutató számításához szük-

séges adatok pontosítását ésforrását találjuk, ami többségében az intézmények által már 

feltöltött elektronikus adatbázisokat(KRÉTA, KIFIR, szakmai vizsgák törzslapnyilvántartása, 

kétszintű érettségi szoftver) jelenti. 

 



Ssz. 

Kötelezően mé-

rendő 

szakképzésiindiká

tor 

Szakképzésiindikátordefiniálása,kiszámítása 
Mire használható az indi-

kátor,mitmutat meg? 
Adatforrás 

1. Tanulólétszám Aszakképzőintézménybenadotttanévoktóber1-jénszakmaioktatásbantanulókszáma. A trendvizsgálat az intézmé-

nyek figyelmét ráirányítja 

azegyes évek „kiugró” 

adataintúlmutató tényezők-

re. 

Példa: Egy szakmában az el-

múlt5évbenalétszámadatok(f

ő)alakulásarendre:73,86, 

94, 45, 98. A 

trendvizsgálatalapján egy 

növekedési 

tendenciamutatkozikazadott

szakmaese-

tén.Célszerűa45fős adat 

okát megvizsgál-

ni,deáltalánosságbanelmond-

ható, hogy ha az eddigi 

tevékenységéthasonlóanfolyt

atja az intézmény, akkor 

ezzelaszakmávalnemleszprob

lémája. 

A szakképző intézmény-

ben adott tanév októ-

ber1-

jénszakmaioktatásbantan

ulókszáma:KRÉTA. 

Megjegy-

zés(amirefigyelniérdeme

s):Azérettségiutáni2éves

képzésekmiattaszakmán

kéntilétszámcsakakkorle

szévrőlévreösszehasonlít

ha-

tó,hamáraképzésmegkez

désekorbeállításrakerüla

KRÉTÁban a szakma, 

ésnemcsakazágazatialap-

vizsgátkövetően. 

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

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

vizsgálathozlegalább3évadataszükséges,mertavizsgálatcéljaannakbemutatása,hogyalét

számadottkategóriábantendenciájáttekintvenövekszikvagycsökken-e. 

  A vizsgálat történhet az éves adatok grafikus ábrázolásával (vonaldiagram, oszlop-

diagram) vagy időbeli viszonyszám (lánc- vagy bázisviszonyszám) számításával 

ésazokelemzésével. 

  Időbeliviszonyszámszámításaesetén: 

A második adatgyűjtési évtől kezdődően vizsgálja kategóriánként az időbeli válto-

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

tanévadatavagyaz elsőadatgyűjtésévénekadata.[%] 

  Amutatószámítása 

  Létszámváltozásazelőző  
= 

azadotttanévlétszámadata

 
*100

évadatáhozviszonyítva azelőző 
tanév létszámadata 

  
Létszámváltozásazelső 

= 
azadotttanévlétszámadata

 
*100

évadatáhozviszonyítva 

 azelső adatgyűjtésévének 
létszámadata 

  Megjegyzés: A létszámváltozás vizsgálatánál figyelni kell az intézmény 

rendhagyóütemezésű képzéseiből adódó változások kiszűrésére (keresztféléves 

képzések, fel-nőttekoktatásakeretébentanévközbenindultképzések). 
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2. A szakképző in-

tézmény 9. évfo-

lyamára jelentke-

zők és 

felvettekszáma 

[fő] és aránya [%] 

intézménytípu-

sonként,ágazaton

ként 

Azindikátoraztmutatjameg,hogymekkoraa„túljelentkezés”adottágazat,intézménytípus

esetén. 

Amutatószámítása 

Jelentkezőkésfelvettek  
=  

a 9.évfolyamrajelentkezőkszáma

 
*100

aránya a 9. 
évfolyamrafelvettek száma 

Az arány évről évre történő 
vizsgálata segíti az intézmé-

nyeket annak eldöntésében, 
hogy melyik szakmára vonat-

kozóan kell nagyobb intenzi-
tású pályaorientációs tevé-
kenységet folytatniuk annak 

érdekében, hogy az 
adottszakma osztályszinten 

indítható legyen. 

Aszakképzőintézmény 
9. évfolyamára 

jelentkezőkszámaésaszak

-

képzőintéz-

mény9.évfolyamára fel-

vettek száma:KIFIR. 

 

Ssz. 

Kötelezően mé-

rendő 

szakképzésiindiká

tor 

Szakképzésiindikátordefiniálása,kiszámítása 
Mire használható az indi-

kátor,mitmutat meg? 
Adatforrás 
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3. 

A szakképző in-

tézményben egy 

oktatóra jutó 

tanulói jogviszo-

nyú szakképző 

intézményi tanu-

lók száma 

Aszakképzőintézménybejárótanulóijogviszonybanlévőtanulókszámátkellaszakképző 

intézménybentanító oktatókszámáravetíteni. 

Amutatószámítása: 

Egyoktatórajutó tanulói
=  

tanulóijogviszonyútanulókszáma   

*100,
jogviszonyútanulók számítottoktatóilétszám 

száma 

ahol 

- aszámítottoktatóilétszám=hetiórakeret/22 óra, 
- heti órakeret, a fenntartó által adott tanévre engedélyezett heti óratömeg a 

duálispartnerekóraszámainélkül. 

Példa: 

Afenntartóáltaladotttanévreengedélyezetthetióratömegaduálispartnerekóraszámainé

lkül1320óra/hét. 

Szakképzésben tanító oktatók számított létszáma = 1320/22 óra = 60 fő 

Tanulóijogviszonyútanulók számaaszakképző iskolában: 550 fő 

Amutatószámításatehát550fő/60fő=9,17tanuló/oktató. 

Megjegy-

zés:Aszámítottoktatóilétszámeseténcsakaszakmaioktatásbanrésztvevőoktatók óra-

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

velőtanáróraszáma.Atanulóijogviszonnyalrendelkezőtanulókatmindenesetben1főké

nt vesszük figyelembe, akkor is, ha mint kollégista több feladatellátási 

helyhezistartozika tanuló. 

Emutatóévről-

évretörténőalakulásánakvizsgálataisszolgálhatfontosinformációvalazértékeléshez,ele

mzéshez, ezérttrendvizsgálatittisszükségeslehet. 

Az intézmény működésé-

nek,emberierőforrásmenedz

selésénekhatékonyságátmuta

tjaa mutató. 

Tanulóijogviszonyútanuló

kszáma:KRÉTA 

 
Hetiórakeret:KRÉTAtantá

rgyfelosztás 
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Ssz. 

Kötelezően mé-

rendő 

szakképzésiindiká

tor 

Szakképzésiindikátordefiniálása,kiszámítása 
Mire használható az indi-

kátor,mitmutat meg? 
Adatforrás 

4. 

Aszakképzőintéz

ményben szak-

képzésimunka-

szerződésselrend

elkezőkarányaazin

tézményszakirány

ú 

oktatásábanrésztv

evő 

tanulókösszlétszá

máhozviszonyítva 

[%] 

Amutatószámítása: 
 

Szakképzési   
szakképzési munkaszerződéssel 

munkaszerződéssel  = 
   rendelkezőtanulókszáma

 
*100rendelkezőkaránya  

szakirá-

nyú oktatásbanrésztvevő 

tanulókösszlétszáma 
 

Példa: 

A vizsgált tanévben az intézménytípusonkénti összesítés alapján a szakképzési mun-

kaszerződéssel rendelkező tanulók száma 325 fő volt. A szakképző intézményben 

szakirányú oktatásban részt vevő tanulók összlétszáma 611 fő. 

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

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

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

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

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

érdemesfigyelembevenni. 

Azindikátormegmutatja,hogy 

az intézmény mennyiretud 

megfelelni azon elvárás-nak, 

hogy a képzés során a ta-

nulótamunkaerőpiaconhaszn

osíthatótudáshozjut-tassa. 

Szakképzési munkaszer-

ződésselrendelkezőta-

nulóijogviszonyútanu-

lókszáma: KRÉTA. 
 

Szakirányúoktatásbanrés

ztvevőtanulóijogvi-

szonyútanulókösszlét-

száma:KRÉTA 

 

  



Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola Minőségirányítási rendszere 

 

 -72- 

Ssz. 

Kötelezően mé-

rendő 

szakképzésiindiká

tor 

Szakképzésiindikátordefiniálása,kiszámítása 
Mire használható az indi-

kátor,mitmutat meg? 
Adatforrás 

5. 

Aszakmaioktatásb

an felnőttképzési 

jogviszonnyalrészt

vevők 

arányaazintézmén

y teljes tanulói 

létszámáhozviszon

yítva 

Azindikátormegmutatja,hogyatanulókhányszázalékaolyantanuló,akiszakmaioktatásban 

felnőttképzésijogviszonnyalveszrészt. 

Amutatószámítása: 

Felnőttképzési  
felnőttképzésijogviszonyútanuló 

jogviszonyútanulók = 
  száma 

*100 

aránya 
szakmaioktatásbantanulókössz- 

létszáma 
Példa: 

Október1-jénszakmaioktatásbantanulókösszlétszáma913fő.Október1-

jénfelnőttképzésijogviszonyútanulókszáma265 fő. 

Amutatószámításatehát(265fő/913fő)*100=29,03%. 

Megjegy-

zés:Amutatószámításánálfigyelnikellazintézményrendhagyóütemezésűképzéseire 

(keresztféléves képzések, felnőttek oktatása keretében tanév közben indult képzé-

sek). Ilyen esetben érdemes a mutatót az adott tanév második 

félévénekmegkezdésétkövetőeniskiszámítani,példáulfebruár1-jeiidőpontra. 

Azindikátorinformációtnyújt,

hogyazintézménymilyen 

mértékben támogatja 

azélethosszig tartó tanulás 

céljait. Biztosítja-e, hogy az 

általa képzett 

alapszakmákhozvaló hozzá-

férés minél szélesebb 

körűlegyen. 

A szakképző intézmény-

ben adott tanév októ-

ber1-

jénszakmaioktatásbantan

ulókszáma:KRÉTA. 
 

A szakképző intézmény-

ben adott tanév októ-

ber1-

jénszakmaioktatásbanfel

nőttképzésijogviszonnyal 

tanulók száma:KRÉTA. 
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6. 

Országos kompe-

tenciamérés ered-

ményei 

A vizsgált tanévben megvalósított országos kompetenciamérés eredményeinek át-

lag- eredményét kell intézménytípus és vizsgálati terület szerinti bontásban megadni 

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

letenként (pl. matematika, olvasás-szövegértés) külön megadva. Az eredmények 

trendvizsgálatát is el kell végezni. Vizsgálni kell továbbá, hogy hogyan viszonyul a 

szakképző intézmény mérési teljesítménye az országos átlaghoz és a hozzá hasonló 

intézmények átlagához.  

Példa:Szakképző iskola országos kompetenciamérésének eredménye: 

Matematika: 408 

Szövegértés: 418 

Megjegyzés: A mutató esetén külön kell kimutatni a kompetenciamérések vizsgálati 

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

Az indikátor kiszámításánál az intézménytípusok adatai nem összegezhetők (pl. 

szakképző iskola és technikum). 

 

Az Oktatási Hivatal hon- 

lapján közzétett jelenté- 

sek  

(https://www.kir.hu/okmfi

t). 

A jelentések közül a Te-

lephelyi jelentés használa-

ta adja a legrészletesebb 

adatokat az értékeléshez, 

elemzéshez. 

  

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

Kötelezően mé-

rendő 

szakképzésiindiká

tor 

Szakképzésiindikátordefiniálása,kiszámítása 
Mire használható az indi-

kátor,mitmutat meg? 
Adatforrás 

7. 
NSZFHmérésekere

dményei 

Avizsgálttanévbenmegvalósítottméréseredményeinekintézménytípusonkéntiösszegz

ése. 

Vizsgálatilehetőségek: 

 25%alattteljesítőtanulókarányaazösszesvizsgálatbanrésztvetttanulóhozviszo

nyítva intézménytípusonként, kompetenciaterületenként (anya-

nyelv,matematika), 

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

vetttanulóhozviszonyítvaintézménytípusonként,kompetenciaterületenként

(anyanyelv,matematika). 

Az országos adatok rendelkezésre állása esetén megtörténhet az intézmény 

tanulóieredményeinekazországosátlageredményekhezviszonyított elemzése. 

Megjegyzés: Az indikátor számítása csak olyan szakképzési intézmények 

esetébenkötelező,aholaNemzetiSzakképzésiésFelnőttképzésiHivatalGINOP-6.2.2-

VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „A szakképzést végzettség nélkül elha-

gyók számának csökkentése” elnevezésű kiemelt projektje által szervezett 

országoskompetenciamérés folyt. 

 

AzNSZFHáltalmegküldöt

t eredményeket tartal-

mazó Excel-tábla. 

ANemzetiSzakképzésiés

FelnőttképzésiHivatalGI

NOP-6.2.2-VEKOP-15-

2016-00001 azonosító 

számú, „A szakképzést 

végzettség nélkül el-

hagyókszámánakcsökken

tése”elnevezésűki-

emeltprojektjeáltalszerv

ezettországoskompeten

ciaméréscéljaale-

morzsolódássalveszélyez

tetett 

9.évfolyamostanulóknyo

monkövetése,ésazalapké

szségekfejlesztésénektá

mogatása. 

8. 

Szak-

mai,közismereti,k

ulturáliséssporter

edmények 

Azeredményektanévenkéntibemutatásaésatanévenkéntieredményekösszehasonlítása

nemzetközi,országos, regionális,megyeiéstelepülésszinten. 
 

Lehet a KRÉTA, az 

intézményévesbeszámol

ója, a szakképző 

intézményekversenyered

ményeineknyilvántartásá

rahasználtadatbázis. 
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Ssz. 

Kötelezően mé-

rendő 

szakképzésiindiká

tor 

Szakképzésiindikátordefiniálása,kiszámítása 
Mire használható az indi-

kátor,mitmutat meg? 
Adatforrás 

9. 
Elhelyezkedési

mutató 

Aszakmaioktatásbansikeresenvégzettekelhelyezkedésiaránya.Am

utatószámítása: 

Szakmaioktatásban vég-
=

  elhelyezkedőkszáma

 
*100

zettekelhelyezkedési
 szakmaioktatásban sikeresen 

aránya végzettekszáma 

Elhelyezkedőnekkelltekintenimindazokat,akik: 

 szakképző iskolában végeztek és érettségire felkészítő képzésben 

tanultaktovább, 

 technikumbanvégeztekés felsőoktatásbantanultaktovább, 
 szakképzőiskolábanvagytechnikumbanvégeztekésmásodikvagytovábbiszakk

épesítés megszerzéséérttanultaktovább, 

 szakképzőiskolábanvagytechnikumbanvégeztekésa 

sikeresenbefejezettszakmai oktatásban sikeresen megszerzett szakmai 

végzettségüknek meg-felelőmunkakörbenhelyezkedtekel. 

Példa: 

Adotttanévbenaszakmaioktatásbanvégzettekszáma250fő. 

A végzést követően 6 hónappal a pályakövetési rendszerben visszaérkezett adat-

okalapján a 250 végzett tanuló közül 113 fő dolgozik végzettségének megfelelő 

munkakörben, 56 fő érettségire felkészítő képzésben vesz részt, 35 fő pedig 

továbbiszakmamegszerzésére irányuló képzésbenveszrészt. 

Amutató számításatehát[(113fő +56 fő+35 fő)/250fő]*100=81,6% 

Megjegy-

zés:afentimutatókintézménytípusonként,ágazatonként,szakmánkéntolyanbontásbans

zámítandók,amelyazadottintézménynekazönértékeléséhez,fejlesztéseihezmegfelelői

nformációkat szolgáltat. 

Adatot szolgáltat, hogy a 

sikeresen végzett tanulók 

milyenaránybantanulnaktová

bb vagy helyezkednek el 

amunkaerőpiacon.Segítiazint

ézményeket jövőbeni 

képzésikínálatukalakításában. 

Szakmaioktatásbansikere

senvégzetttanulókszáma: 

KRÉTA. 

(Fontosmegemlíteni,hog

yaKRÉTAoktóber1-

jeiSZIR-

STATadattáblájaazelőzőt

anévbenvégzettekrevona

tkozóantartalmazadatot.

) 

 

Asikeresenvégzetttanuló

kközülazérettségirefelké

szítőképzésbenrésztvevő

k száma, a 

felsőoktatásbantovábbta

nulókszáma,atovábbiszak

mavagyszakképesítés 

megszerzése érdeké-

bentovábbtanulókszáma,

aszakmájukbanelhelyezk

edettekszáma:aszakképz

őintézményáltalműködte

tettpálya-

követésirendszer. 
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Ssz. 

Kötelezően mé-

rendő 

szakképzésiindiká

tor 

Szakképzésiindikátordefiniálása,kiszámítása 
Mire használható az indi-

kátor,mitmutat meg? 
Adatforrás 

10. 

A végzett 

tanulókésamunkaa

dókelégedettsége

amegszerzettképe

sségekkel/kompet

enciákkal 

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

zett tanulókat foglalkoztató munkáltatók százalékos elégedettsége a 

szakmájuknakmegfelelő munkakörben foglalkoztatott munkavállalóik felkészítésé-

vel, a munka-végzéshezszükséges szakmaikompetenciáikkal. 

Indikátorkiszámítása: 

Aképzést12–

36hónappalkorábbansikeresenbefejezettmunkavállalókatfoglalkoztatómunkáltatókel

égedettségénekegyediésátlagosszázalékosértéke,amelymeg-mutatja, hogy mennyire 

elégedettek az adott képzést sikeresen befejezett, a szakmájuknak megfelelő mun-

kakörben foglalkoztatott munkavállalóik felkészítésével, 

amunkavégzéshezszükségeskompetenciáikkal. 

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

zett tanulókat foglalkoztató munkáltatók százalékos elégedettsége a 

munkavállalóikáltalános munkavállalóikompetenciáival. 

Indikátorkiszámítása: 

A szakmai oktatást 12–36 hónappal korábban sikeresen befejezett 

munkavállalókatfoglalkoztató munkáltatók elégedettségének egyedi és átlagos szá-

zalékos értéke,amely megmutatja, hogy mennyire elégedettek a szakmai oktatást 

sikeresen befejezettmunkavállalóikáltalánosmunkavállalóikompetenciáival. 

Megjegyzés: Mindkét indikátor értelmezhető az intézmény egészére, ágazaton-

ként,szakmánként. 

Segíti az intézményt a szak-

maiprogramban,helyitan-

tervek-

ben,tanmenetekbenmegjelen

őmódszerek,tudás-

tartalmak, fejlesztendő 

kompetenci-

ák,készségekfelül-

vizsgálatában,módosításában 

az eredményes és hatékony 

szakmai oktatás érdekében. 

Azindikátorértékelésenöveli 

az intézmény 

alkalmazkodóképességétamu

nkaerő-piacváltozó igényei-

hez. 

A szakképző 

intézményáltalműködtet

ettpálya-

követésirendszer. 
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Ssz. 

Kötelezően mé-

rendő 

szakképzésiindiká

tor 

Szakképzésiindikátordefiniálása,kiszámítása 
Mire használható az indi-

kátor,mitmutat meg? 
Adatforrás 

11. 

Vizsgaeredmé-

nyek 

(érettségivizsga, 

szakmaivizsga, 

ágazatialapvizsg

a) 

Aszakképzőintézménybenatanulmányokatlezáróeredmények,tantárgyankénti/szakmá

nkénti/ ágazatonkéntiátlaga. 

Példa: 

Matematikaérettségitantárgyiátlaga:3,5. 

Szakácsszakmábanvégzettekérdemjegyeinekátlaga3,8. 

Turizmus-vendéglátáságazatbanágazatialapvizsgáttetttanulókeredményénekátlaga:4,2. 

Megjegy-

zés:Egyadotttanévvizsgáinakátlageredményeinemelegendőekazintézménybenfolyótev

ékenységértékeléséhez,ezértajánlottazátlagoktrendvizsgálata. 

Az intézmények számára 

azindikátormegmutatja,hogy

melyintézménytípus/művelts

égiterület/ágazat/szakma 

igényel 

beavatkozástazeredményess

égjavításaérdekében. 

Lehetségesadatforrásére

ttségivizsgaesetén:kétszi

ntű érettségi szoftver. 

Lehetségesadatforrássza

kmaivizsgaesetén:iskolai 

rendszerűtörzslapnyilván

tartásifelületvagyKRÉTA. 

Lehetséges 

adatforráságazatialapvizsg

aesetén:KRÉTA. 

12. 

Sikeresszakmaiviz

sgáttetttanulókará

nya,azösszes, 

adott 

vizsgaidőszakbanvi

zsgázókszámához 

viszonyítva 

összesenésszakmá

n-ként 

[%] 

Amutatómegmutatja, hogyavizsgárabocsátható tanulókhányszázaléka tesz 

sikeresvizsgát. 

Amutatószámítása: 

Sikeresszakmaivizsgát 
sikeres szakmaivizsgáttetttanulók 

tetttanulók aránya 
= száma *100

 

vizsgárabocsáthatótanulók 

száma 

Példa: 

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

csátható tanuló száma 428 fő. A május–júniusi vizsgaidőszakban sikeresen 

szakmaivizsgáttetttanulókszáma 402fő. 

Amutatószámításatehát(402 fő/428fő)*100=93,93%. 
Megjegyzés: A mutató számításánál torzíthatja az eredményt a pótló/javító vizsgá-

zók száma, ezért ki kell szűrni az ilyen vizsgázók adatait. 

Megmutatjaazintézményiokt

atási-képzési 

tevékenységénekeredménye

sségét.Azágazatonkénti, 

szakmánkéntivizsgálatsegítiaz

intéz-

ményt,hogymelyképzésiterül

etekenkellbeavatkoznia. 

A szakmai 

vizsgatörzslapnyilvántart

ásirendszerevagyKRÉTA. 

 

  



Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola Minőségirányítási rendszere 

 

 -78- 

Ssz. 

Kötelezően mé-

rendő 

szakképzésiindiká

tor 

Szakképzésiindikátordefiniálása,kiszámítása 
Mire használható az indi-

kátor,mitmutat meg? 
Adatforrás 

13. 

Intézményielismer

ések(intézmény, 

intézményicsopor

tszinten) 

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

bevételeszükséges,hanemazintézményt,mintszervezetetérintőelismerésekösszegyűjt

ése. Ezek lehetnek helyi, régiós és országos díjak, továbbá bármilyen terüle-

ten(pl.sport,kultúra, közélet, szakma) elnyertintézményielismerések. 

Az indikátor egy-egy tanévben megszerzett elismerések összegyűjtését, 

felsorolásátteszi szükségessé. Fontos, hogy az egymást követő tanévek összeállított 

listáin szereplő elismeréseketazintézménytanévrőltanévreösszehasonlítsa. 

Megjegyzés: A tanulói elismeréseket, versenyeredményeket itt nem kell 

figyelembevenni. 

Azindikátormegmutatja,hogy 

az intézményben folyószak-

mai tevékenységnek milyen a 

külső érintettek 

általimegítélése,milyenazegyü

tt-

működésahelyigazdasággal(a

duálispartnerekenésavégzett

eketfoglalkoztatógazdálkodó

konkívül),milyen a tehetség-

támogatás, 

afelzárkózástámogatásaazint

ézményben. Azt is megmu-

tatja, hogy a 

szakmapolitikaicélokközülme

lyekmegvalósításábannyújtkie

melkedőteljesítménytazintéz

mény, 

illetvehogyezeneredményeit

hogyan mutatjabe. 

Avizsgálttanévbenaszakk

épző intézmény 

általelnyertelismerések,k

itűntetések,díjak:azin-

tézménysajátnyilvántartá

saalapján. 
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Ssz. 

Kötelezően mé-

rendő 

szakképzésiindiká

tor 

Szakképzésiindikátordefiniálása,kiszámítása 
Mire használható az indi-

kátor,mitmutat meg? 
Adatforrás 

14. 

Szakmaibemutató

k, konferenci-

ák,szakmai ren-

dezvények 

Mindenolyanjellegűszakmaibemutatót,konferenciát,rendezvénytidekellsorolni,amely

azintézményvagymásszervezetekszakmaitudásánakazátadásáttámogatja,ésamelyneka

fő szervezője az intézmény. 

Ilyen lehet például: szakmai konferencia, országos vagy regionális szakmai verse-

nyek,új technológiákatéspiaciszereplőketbemutatószakmainapvagyvásár. 

Példa: 

AzintézményadotttanévbenegyszakmábanmegszervezteazOSZTVdöntőjét,egyklíma

technikaibemutató napotszervezett, ésakamarávalközösennálukszervezték meg a 

Regionális Épületgépészeti Konferenciát, továbbá a már öt éve az 

intézményáltalszervezettsajátszakmaiversenyétismegtartotta. 

Az indikátor egy-egy tanévben megszervezett alkalmak összegyűjtését, 

felsorolásátteszi szükségessé. Fontos, hogy az egymást követő tanévek összeállított 

listáin szereplő alkalmakataz intézménytanévrőltanévreösszehasonlítsa. 

Megjegyzés: A kizárólag PR-tevékenységhez kapcsolódó rendezvényeket (pl. nyílt-

nap) nem kell szerepeltetnie az intézménynek az által szervezett szakmai 

bemutatókközött. 

Azindikátormegmutatja,hogy

azintézményrésztvesz-e az 

országos, regioná-

lis,helyitudásmegosztástöszt

önzőegyüttműködésekben,a

melyekbiztosítjákaszakmaita

ntárgyakatoktatókszámára,h

ogynaprakészen 

követnitudjákaszakmájuk-

hozkapcsolódó fejlődést. 

Avizsgálttanévbenaszakk

épző intézmény által – 

intézményen 

belülés/vagy kívül – 

megrendezettszakmaibe

mutatók listája saját nyil-

ván-tartásalapján. 
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Ssz. 

Kötelezően mé-

rendő 

szakképzésiindiká

tor 

Szakképzésiindikátordefiniálása,kiszámítása 
Mire használható az indi-

kátor,mitmutat meg? 
Adatforrás 

15. 

Intézményi lemor-

zsolódási mutató 

[%] 

A mutató azt mutatja meg, hogy az intézményt elha-

gyók/kilépettek/lemorzsolódókszámamilyenarányúazintézménybeadotttanévbenbeir

atkozottakszámáhozviszonyítva. 

Amutatószámítása: 

Lemorzsolódásmértéke  =
 lemorzsolódótanulókszáma 

*100, 
október1-jeilétszám+belépettta- 

nulókszáma 

ahol 
 alemorzsolódótanulókszáma:azadotttanévbenazintézménytoktóber1.utánsiker

esvégzésnélkülelhagyókszáma,amibenemtartozikbeleazatanuló,akinéla 

jogviszonymegszűnésénekoka: 

o külföldreköltözés, 

o másikintézménybevalóátvétel; 
 azoktóber1-jeilétszám:aszakképzőintézménybenadotttanévoktóber1-

jéntanulókszáma; 

 abelépetttanulók:azadotttanévbenaképzésbeoktóber1.után,dejúnius16.előttbel

épett tanulókszáma. 

Példa: 

Adottintézménybenatanévoktóber1-

jeilétszáma1024fő.Október1.utánaképzésbebelépőkszáma102 fő.Aképzéstoktóber 

1.utánelhagyókszáma151 fő. 

Amutató számításatehát[151fő /(1024fő+102)]*100=13,41%. 

Megjegyzés:Célszerűazindikátortrendvizsgálata.(Amutatószámításánálatanulóiés 
felnőttképzési jogviszonyban tanulók külön vizsgálata is 

információtartalommalbírhat.) 

Hosszabb távon a 

tendenciamegmutatja,hogyaz

intézménytavégzéselőttelhag

yók terén meghozott 

intézményiintézkedésekhaté

konyak, eredményesek vol-

tak-e. 

A szakképző intézmény-

ben adott tanítási év 

október1-

jéntanulókszáma:KRÉTA

. 

 

Az adott tanítási évben 

azintézménybeoktóber1.

után, de június 16. 

előttbelépetttanulókszá

ma:KRÉTA. 

 

Az adott tanévben az 

intézménybőloktóber1.u

tánkilépetttanulókszáma:

KRÉTA. 
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Ssz. 

Kötelezően mé-

rendő 

szakképzésiindiká

tor 

Szakképzésiindikátordefiniálása,kiszámítása 
Mire használható az indi-

kátor,mitmutat meg? 
Adatforrás 

16. 

Elégedettségmé-

rés eredmé-

nyei(szülő,oktató,

tanu-

ló,duálisképzőhely

, munkaerőpiac) 

Az adott partner százalékos elégedettsége az elégedettségi kérdőívben felmerülő 

témákravonatkozóan. 

Azindikátorkiszámítása:Azadottpartnerelégedettségénekegyediésátlagosszázalékosé

rtéke,amelymegmutatja,hogymennyireelégedettazadotttémábanazintézmény műkö-

désével, folyamataival. 

Megjegyzés: Az indikátor értelmezhető az intézmény egészére, ágazatonként, 

szakmánként. 

A mutató adatot szolgáltat 

azönértékeléshez. Segít 

feltárniaz intézmény erőssé-

geit, fejlesztendő területeit. 

Egyarántsegítiastratégiaiésaz

operatívtervezést. 

Adatforrás: Partneri elé-

gedettségi kérdőív 

eredménye. 

17. 

Intézményi ne-

veltségi muta-

tók(fegyelmiesete

k,igazolatlan 

mulasztásokszáma

,dicséretek) 

[db/tanév][óra/tan

év] 

A mutató az adott tanévre vonatkozóan tartalmaz információt a fegyelmi esetek, 

di-cséretekésaz igazolatlanmulasztások számáról. 

A mutatót az intézmény házirendjében szabályozott fegyelmezési intézkedések 

formáiravonatkozóankellszámolni(pl.szaktanárifigyelmeztetés,osztályfőnökifigyelmez

tetés,igazgatóiintés, …). 

Példa: 

Fegyelmiesetekszáma:186db/tanév(Amutatómegadhatótípusonkéntis:igazgatóifigyelm

eztetés21 db/tanév, igazgatóimegrovás2 db/tanévstb.) 

Dicséretek száma: 253 db/ 

tanévIgazolatlanmulasztások:10214óra/ta

név 

Megjegyzés: A mutató olyan bontásban számítandó, amelynek felhasználása segítsé-

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

viszonyonként).Trendvizsgálat alkalmazásaittisajánlott. 

Megállapítható-e azon in-

tézményi gyakorlat,amely 

során az intézmény vizsgálja 

aneveltségimutatókalakulását 

és az eredményeket fel-

használjapedagógiaimunkájas

orán? 

A neveltségi mutatók segíte-

nek a pedagógiai tevékeny-

ség során alkalmazott mód-

szerekhatékonyságánakvizsg

álatában, az eltérő tanuló-

csoportokhoz igazodó leg-

hatékonyabbmódszermegtalá

lásában. 

Adatforrás lehet 

aKRÉTA vagy az in-

tézmény saját nyilván-

tartása. 
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Ssz. 

Kötelezően mé-

rendő 

szakképzésiindiká

tor 

Szakképzésiindikátordefiniálása,kiszámítása 
Mire használható az indi-

kátor,mitmutat meg? 
Adatforrás 

18. 

Hátrányoshelyzet

ű (HH) 

tanulókaránya a 

teljes 

tanulóilétszámhoz

viszonyítva 

[%] 

Amutatószámítása: 

HHtanulókaránya =
 HHtanulókszáma 

*100 
tanulóiösszlétszám 

Példa: 
Adotttanévbenajogviszonnyalrendelkezőtanulóklétszáma(tanulóiösszlétszám)1024 

fő.Ahátrányoshelyzetűtanulókszámaugyanebbenatanévben77fő. 

Amutató számításatehát(77 fő /1024 fő)*100 =7,52%. 

Ahátrányoshelyzetűcsoport

ok számára elérhetők az 

intézményáltalkínáltképzések

. 

Az intézmény működési 

környezetét,helyzetétismeg-

mutatjaa mutató. 

Jogviszonnyal 

rendelkezőtanulók 

(tanulóiésfelnőttképzési) 

október1-jei létszáma: 

KRÉTA.Hátrányos hely-

zetű 

tanulókszámaoktóber1-

jén:KRÉTA. 

19. 

Sajátosnevelésiigé

nyű(SNI)tanulókar

ányaateljestanulóil

ét-

számhozviszonyítv

a 

[%] 

Amutatószámítása: 

SNItanulókaránya =
 SNItanulókszáma 

*100 
tanulóiösszlétszám 

Példa: Adott tanévben a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók létszáma 

(tanulóiösszlétszám)938fő.Asajátosnevelésiigényűtanulókszámaugyanebbenatanévbe

n102fő. 

Amutató számításatehát(102 fő /938 fő)*100=10,87%. 

Asajátosnevelésiigényűcsopo

rtok számára 

elérhetőkazintézményáltalkí

náltképzések. 

Tanulóijogviszonnyalren

delkező tanulók október 

1-jeilétszáma: 

KRÉTA. 

Sajátosnevelésiigényűtan

ulókszámaoktóber1-

jén:KRÉTA. 
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Ssz. 

Kötelezően mé-

rendő 

szakképzésiindiká

tor 

Szakképzésiindikátordefiniálása,kiszámítása 
Mire használható az indi-

kátor,mitmutat meg? 
Adatforrás 

20. 

Dobbantóprogra

mbantanulókarány

a a teljes 

tanulóilétszámhoz

viszonyítva 

[%] 

Amutatószámítása: 

Dobbantóprogramban 
Dobbantóprogramban 

tanulókaránya 
= tanulókszáma *100 

tanulóiösszlétszám 

Példa: 

Adott tanévben a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók létszáma (tanulói össz-

létszám) 562 fő. A Dobbantó programban tanulók száma ugyanebben a tanévben 

32fő. 

Amutató számításatehát(32 fő /562fő)*100 =5,69%. 

A mutató megmutatja, 

hogyaz intézmény (amennyi-

ben ajogszabály számára 

lehetővéteszi)milyenmérték

benjárulhozzá a magatartási 

és tanulási zavarokkal küzdő, 

az 

iskolairendszerűoktatásbanle

mara-

dó,vagyarendszerbőlmár 

kisodródott 15–25 

évesfiataloknakaszakiskolaiké

pzésbázisánazoktatásvagy a 

munka világába történő visz-

szavezetéséhez, a sikeres 

egyéni életút 

megtalálásáhozeljuttatólehet

őség 

biztosításához. 

A szakképző intézmény-

ben adott tanév októ-

ber1-jén jogviszonnyal 

rendelkezőtanulókszáma

:KRÉTA. 

Az adott tanévben Dob-

bantó programban tanu-

lók száma október 1-

jén:KRÉTA. 

21. 

Műhelyiskolábanr

észszakmátszerző

karányaaképzésbe

nrésztvevőkösszlé

tszámáhozviszonyí

tva 

Amutatószámítása: 

Műhelyiskolábanrész- 
=
részszakmátszerzőtanulókszáma   

*100
szakmátszerzőkaránya  műhelyiskolaitanulóiösszlétszám 

Pél-

da:Adotttanévbenaműhelyiskolábantanulókösszlétszáma11fő.Aműhelyiskolaiképzést

részszakmaszerzésével befejezőkszáma 7 fő. 

Amutató számításatehát(7 fő/11 fő)*100=63,6%. 

A mutató megmutatja, 

hogyaz intézmény a 

műhelyisko-lában tanulók 

mekkora arányát tudja rész-

szakma meg-szerzéséhez 

hozzásegíteni. 

A szakképző intézmény-

ben adott tanévben mű-

helyiskolábantanulókszá

ma:KRÉTA. 

Azadotttanévbenmű-

helyiskolábantanulókköz

ülrésszakmátszerzőkszá

ma:KRÉTA. 
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Ssz. 

Kötelezően mé-

rendő 

szakképzésiindiká

tor 

Szakképzésiindikátordefiniálása,kiszámítása 
Mire használható az indi-

kátor,mitmutat meg? 
Adatforrás 

22. 

Szakmaitovább-

képzésenrészt-

vevő oktatók ará-

nya[%]ésatovábbk

épzésbe fektetett 

összeg[Ft/fő] 

1.Amutató számítása: 

Szakmaitovábbképzésen 
szakmaitovábbképzésekenrészt- 

résztvevőoktatók =
 vevő oktatókszáma

 
*100,

aránya 

 
oktatókösszlétszám 

ahol 

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

szakmaitovábbképzésenrésztvevő,teljesmunkaidőbenésrészmunkaidőbenfoglalk

oztatott oktatók száma (a vizsgálatnál az elmúlt év október 1. óta 

továbbképzésenrésztvettekszámátkellfigyelembe venni), 

 oktatók összlétszáma: az október 1-jén teljes munkaidőben és 
részmunkaidőbenfoglalkoztatottoktatókszáma. 

Példa: Adott tanévben október 1-jei adatok alapján a teljes és a 

részmunkaidőbenfoglalkoztatottak száma 107 fő, a továbbképzésen résztvevő ok-

tatók száma az október 1-jei adat alapján19fő. 

Amutató számításatehát(19 fő /107fő)*100 =17,8%. 

2.Amutató számítása: 

Szakmaiképzésrefordí-
=  

szakmaiképzésrefordítottösszeg

 
*100

tott,egyfőrejutó költség

 oktatókösszlétszáma 

Példa(előzőfolytatása):Továbbképzésrefordítottösszegazintézménybenoktóber 

1.ésoktóber 1.között1 825 000 Ftvolt. 

Aszakmaiképzésrefordított,egyfőrejutóköltségszámításatehát1825000Ft/19fő = 

96053Ft/fő. 

A mutató azt mutatja, 

hogyazintézményelegettesz-

eazon szakmapolitikai célok-

nak, hogy a szakképzés 

érzékenyebbenreagáljonamu

nkaerőpiaciigényekre,hogy 

az oktatók 

folyamatosankövessékaszak

májukbanmutatkozófejlődést

ésmegfeleljenek a szakmai 

ésmódszertanielvárásoknak. 

Oktatókösszlétszámaokt

óber1-jén:KRÉTA. 

Szakmai 

továbbképzésenrésztvev

ő oktatók 

számaoktóber1-

jén:KRÉTA. 

Szakmai 

továbbképzésenrésztvev

őoktatókszáma:KRÉTA. 

Továbbképzésre 

fordítottösszeg:SAP. 
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Ssz. 

Kötelezően mé-

rendő 

szakképzésiindiká

tor 

Szakképzésiindikátordefiniálása,kiszámítása 
Mire használható az indi-

kátor,mitmutat meg? 
Adatforrás 

23. 

Szakér-

tői,szaktanácsadói

, 

vizsgáztatóitevéke

nységetfolytató 

oktatók aránya a 

teljesoktatóitestül

etlétszámáhozvisz

onyítva 

Amutatószámítása: 

Szakértői,szaktanács- 
szakértői, szaktanács-

adói,
adói,vizsgáztatóitevé- 

vizsgáztatóitevékenységet 

kenységetfolytató okta-
= folytató oktatókszáma *100 

tókaránya 
oktatókösszlétszáma 

ahol 

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

ber1-jénaszakértői,szaktanácsadói,vizsgáztatóitevékenységbenrészvevő,teljes 

munkaidőben foglalkozatott oktatók és a részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók 
száma (minden oktatót egy főnek számítva, függetlenül attól, hogy 
milyenmértékűa részmunkaidő), 

 oktatók összlétszáma: az október 1-jén teljes munkaidőben foglalkozatott 

oktatókésa részmunkaidőbenfoglalkoztatottoktatókszáma. 

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

szá-

ma106fő,aszakértői,szaktanácsadói,vizsgáztatásitevékenységetfolytatóoktatókszáma 

az október1-jei adatalapján8fő. 

Amutató számításatehát(8fő/106 fő)*100=7,5%. 

 

Oktatókösszlétszámaokt

óber1-jén:KRÉTA. 

Szakértői,szaktanács-

adói,vizsgáztatóitevéken

ységet folytató 

oktatókszámaoktóber1-

jén: 

KRÉTAvagyazintézmény

sajátnyilvántartása. 

24. 

Aszakképzőintéz

mény 

nyertespályázatain

akszámaésazel-

nyertösszegek 

Az indikátor az egy-egy tanévben megnyert pályázatok összegyűjtését, 

felsorolásáttesziszükségessé.Fontos,hogyazegymástkövetőtanévekösszeállítottlistáit

azintézménytanévrőltanévre összehasonlítsa. 

Azindikátormegmutatja,hogy

azintézménymilyenaktívpályá

zatitevékenységetfolytat, 

milyen módon illeszkednek a 

pályázati célok 

azintézménycélrendszeréhez

,afenntartó által biztosított 

forrásokonkívülmilyenforrás

okattudmégbevonniagazdálk

odásába. 

Azintézménynyilván-

tartása. 
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Speciális baptista Szakképzésiindikátorok 

Ssz. 

Speciális baptis-

tamérendő 

szakképzésiindiká

tor 

Speciális baptista Szakképzésiindikátordefiniálása,kiszámítása 
Mire használható az indi-

kátor,mitmutat meg? 
Adatforrás 

1. 

Aszakmaioktatásb

an bibliaismeretet 

tanulókarányaazin

tézmény teljes 

tanulói 

létszámáhozviszon

yítva 

Azindikátormegmutatja,hogyatanulókhányszázalékaolyantanuló,akibibliaismeretet 

tanul. 

Amutatószámítása: 

𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑎𝑖𝑠𝑚𝑒𝑟𝑒𝑡𝑒𝑡 𝑡𝑎𝑛𝑢𝑙ó𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎

𝑖𝑛𝑡é𝑧𝑚é𝑛𝑦 𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑢𝑙ó𝑖 𝑙é𝑡𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗ 100 

Példa: 

Október1-jénszakmaioktatásbantanulókösszlétszáma913fő.Október1-

jénbibliaismeretettanulókszáma788 fő. 

Amutatószámításatehát(788fő/913fő)*100=86,31%. 

Azindikátorinformációtnyújt,

hogyazintézménymilyen 

mértékben támogatja a fenn-

tartói elvárásokat a bibliais-

meret oktatása kapcsán. 

A szakképző intézmény-

ben adott tanév októ-

ber1-jénbibliaismeret 

tanulókszáma:KRÉTA. 

A szakképző intézmény-

ben adott tanév októ-

ber1-jénintézményi tel-

jes tanulói lét-

szám:KRÉTA. 

2. 

Baptista hittanból 

érettségizők ará-

nya az 

5.tantárgyat vá-

lasztók létszámán 

belül 

Azindikátormegmutatja,hogyaz érettségi vizsgán kötelezően választandó 5.tantárgy 

esetében atanulókhányszázalékaválasztotta a baptista hittant érettségi tárgynak kö-

zépszinten. 

Amutatószámítása: 

é𝑟𝑒𝑡𝑡𝑠é𝑔𝑖𝑛 𝑏𝑎𝑝𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎 ℎ𝑖𝑡𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑘ö𝑧é𝑝𝑠𝑧𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑣á𝑙𝑎𝑠𝑧𝑡𝑜𝑡𝑡 𝑡𝑎𝑛𝑢𝑙ó𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎

é𝑟𝑒𝑡𝑡𝑠é𝑔𝑖 𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑛 𝑘ö𝑡𝑒𝑙𝑒𝑧ő𝑒𝑛 5. 𝑡á𝑟𝑔𝑦𝑎𝑡 𝑣á𝑙𝑎𝑠𝑧𝑡𝑜𝑡𝑡 𝑡𝑎𝑛𝑢𝑙ó𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
∗ 100 

Példa: 

Az adott tanév érettségi vizsgaidőszakában (ősz, nyár) kötelezően 5.tantárgyat vá-

lasztott tanulók száma: 103. 

Az adott tanév érettségi vizsgaidőszakában (ősz, nyár) kötelezően 5.tantárgykén 

baptista hittant középszinten választott tanulók száma: 14. 

Amutatószámításatehát(14fő/103fő)*100=13,59%. 

Azindikátormegmutatja,hogy

azintézményen belül meny-

nyire népszerű a bibliaisme-

ret oktatása, a kötelezően 

5.tantárgyat választó tanulók 

hány százaléka tett közép-

szinten baptista hittanból 

érettségi vizsgát. 

Lehetségesadatforrás:két

szintű érettségi szoftver. 
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VII.2 Az intézményi önértékelés során alkalmazandó partneri mérőeszközök 

Önértékelési terület Önértékelési szempont Kapcsolódó folyamatok Kapcsolódó indikátorok 
Kapcsolódó 

partneri mérések 

TERVEZÉS  

A tervezés tükrözi az intéz-

ménynek a releváns partnerek-

kel közösen kialakított stratégi-

ai jövő képét, és egyértelműen 

meghatározott célokat, intéz-

kedéseket és indikátorokat tar-

talmaz. 

T1 

Az intézmény által kitűzött helyi célok 

tükrözik az európai, országos és regioná-

lis szakképzés-politikai célokat. 

V1 

V2 

1 
2 

4 

5 

9 

10 

15 

24 

 duális képzőhelyek 

 a végzetteket foglalkoztató 

gazdálkodó szervezetek 

T2 

Az intézmény egyértelműen meghatároz-

za a célokat és figyelemmel kíséri a meg-

valósulásukat. 

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 

 duálisképzőhelyek 

T3 

Az intézmény a helyi munkaerő-piaci és 

az egyéni képzési igények meghatározása 

érdekében konzultációt folytat a releváns 

partnerekkel. 

V1 

V7 

V8 

SZK1 

SZK2 

4 

5 

14 
 duálisképzőhelyek 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont Kapcsolódó folyamatok Kapcsolódó indikátorok 
Kapcsolódó 

partneri mérések 

TERVEZÉS  

A tervezés tükrözi az intéz-

ménynek a releváns partnerek-

kel közösen kialakított stratégi-

ai jövő képét, és egyértelműen 

meghatározott célokat, intéz-

kedéseket és indikátorokat tar-

talmaz. 

T4 

Az intézmény egyértelműen meghatáro-

zott és átlátható minőségirányítási rend-

szerrel rendelkezik. Meghatározza a mi-

nőségirányítás szervezeti kereteit és a 

minőségirányítással kapcsolatos felelőssé-

gi 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 

SZK1 

14 

22 

23 

 oktatói 

 duálisképzőhelyek 

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 

 duálisképzőhelyek 

T7 

Az intézmény intézkedéseket határoz 

meg az adatvédelmi szabályoknak való 

megfelelés biztosítására. 

V6 

V9  

T2  

T3 

  oktatói 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont Kapcsolódó folyamatok Kapcsolódó indikátorok 
Kapcsolódó 

partneri mérések 

MEGVALÓSÍTÁS 

Az intézmény a releváns

 partnerekkelegyüttműk

ödésben összeállított terveket 

a kitűzött célok elérése érde-

kében megvalósítja 

M1 

Az intézmény a célok elérése érdekében 

megtervezett tevékenységek megvalósítá-

sát 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 szo-

ros szakmai együttműködésen alapuló 

partnerségek kialakítását, kiemelten a 

duális képzőhelyekkel történő együttmű-

ködést. 

V7 

V8 

SZK1 

SZK2 

SZK3 

3 
4 

5 

10 

14 

24 

 duálisképzőhelyek 

M3 

Az intézményben a képzési célok elérése 

érdekében megvalósul az oktatók 

együttműködése. 

V8 

V9 

SZK3 

SZK5 

6 
7 

8 

11 

12 

18 

19 

 oktatói 

 duálisképzőhelyek 

M4 

Az intézményben az intézményi célokkal 

összhangban működik az oktatók tovább-

képzési rendszere. 

V3 

V9 

SZK3 

SZK4 

22 

23 

 oktatói 

 duálisképzőhelyek 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont Kapcsolódó folyamatok Kapcsolódó indikátorok 
Kapcsolódó 

partneri mérések 

MEGVALÓSÍTÁS 

Az intézmény a releváns

 partnerekkelegyüttműk

ödésben összeállított terveket 

a kitűzött célok elérése érde-

kében megvalósítja 

M5 

A tanulóközpontú intézmény szakmai 

programja lehetővé teszi a tanulók szá-

mára, 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 

 végzetteket foglalkoztató 

gazdálkodó szervezetek 

M6 

Az intézmény érvényes, pontos és meg-

bízható módszereket alkalmaz a tanulók 

tanulási eredményeinek az értékelésére. 

SZK3 

SZK4  

SZK6 

T3 

6 

7 

11 

12 

 oktatói 

 tanulói 

 szülői 

 duálisképzőhelyek 

M7 

Az intézményben a képzési célok elérése 

érdekében megvalósul az oktatók 

együttműködése. 

SZK1 

SZK4  

T1  

T4 

T6 

T7 

8 

10 

11 

14 

24 

 oktatói 

 tanulói 

 duálisképzőhelyek 

 végzetteket foglalkoztató 

gazdálkodó szervezetek 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont Kapcsolódó folyamatok Kapcsolódó indikátorok 
Kapcsolódó 

partneri mérések 

ÉRTÉKELÉS 

Az intézményben az eredmé-

nyeket és a folyamatokat rend- 

szeresen ellenőrzik, értékelik, 

és ezt mérésekkel támasztják 

alá. 

É1 

Az intézmény minőségirányítási tevé-

kenysége keretében rendszeres önérté-

kelést végez. 

V4 

V7 

V8 

V9 

  oktatói 

É2 

Az intézmény az önértékelés keretében 

méri és értékeli a stratégiai és a minő-

ségcélok megvalósulását, a szakképzési 

indikátorokat, a partnerek igényét és elé-

gedettségét, a szabályozott folyamatok 

eredményességét, a cselekvési terv vég-

rehajtásának 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 felmé-

résére és értékelésére is. 

V1 

V4 

V7 

SZK1 

T6 

T7 

8 

10 

11 

14 

24 

 oktatói 

 tanulói 

É4 

Az intézményben a stratégiai célok eléré-

se érdekében korai jelzőrendszer műkö-

dik. 

V1 

V2 

SZK5 

SZK7 

T2 

2 
4 

5 

15 

 oktatói 
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Önértékelési terület Önértékelési szempont Kapcsolódó folyamatok Kapcsolódó indikátorok 
Kapcsolódó 

partneri mérések 

FELÜLVIZSGÁLAT 

(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 rele-

váns partnerekkel, felhasználja azokat a 

szak- mai-pedagógiai munka folyamatos 

fejlesztésére, megfelelő cselekvési tervet 

állít össze. 

V1 

V2 

V4 

V5 

1 
4 

5 

9 

10 

15 

 oktatói 

 duálisképzőhelyek 

 végzetteket foglalkoztató 

gazdálkodó szervezetek 

F2 

A visszacsatolási és a felülvizsgálati eljárá-

sok támogatják az intézmény tanuló szer-

vezetként való működését és a szakmai-

pedagógiai fejlesztéseket, valamint javítják 

a tanulók, a képzésben résztvevő szemé-

lyek esélyeit. 

V1 

V2 

SZK1 

1 
4 

5 

9 

10 

15 

 oktatói 

F3 

Az intézmény széles körben és nyilváno-

san hozzáférhetővé teszi az értékelés és 

a felülvizsgálat eredményeit. 

V4 

V6 

V9 

  

 



VII.3 Az oktatók értékelésének eszközei 

VII.3.1 Az oktatói értékelés szempontsora 
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VII.4 Intézményi folyamatok szabályozása 

VII.4.1 Vezetési-irányítási folyamatok 

Vezetési-irányítási folyamat-terület kötelezően szabályozandó folyamatai 

ssz 
Folyamat elne-

vezése 
Folyamat tartalma, kiter-

jedtsége 

A folyamat szabályozásánál 

figyelembe kell venni 

1. 
Stratégiai terve-

zés 

Az intézményi stratégiai cél-

rendszer (küldetés, jövőkép, 

szakmai program, képzési 

program, képzési együttműkö-

dési rendszer) kialakításának, 

mérésének és felülvizsgálatá-

nak folyamata. 

 az országos szakképzési 

stratégia jogszabályok által 

megfogalmazott elvárásait, a 

partneri elvárásokat, a 

munkaerő-piaci adatokat és 

információkat, a regionális 

fejlesztési stratégiát, a fenn-

tartói, tulajdonosi döntése-

ket, a szakmai elvárásokat, 

 az intézmény célrendszerét 

 az intézmény működési 

környezetének szociokultu-

rális jellemzőit, gazdasági 

fejlesztéseit, munkaerő-piaci 

trendjeit. 

2. Tanévi tervezés 

Tanévi célok kijelölése, a tan-

évi működés megtervezése, az 

éves munkaterv elkészítésé-

nek, az intézményi működés 

rendjének biztosítása, a doku-

mentációs és adminisztrációs 

rend kialakítása. 

Tantárgyfelosztás, órarend 

készítése. 

 az önértékelés és külső ér-

tékelés eredményeit, az 

ágazati irányítás és a fenn-

tartó által meghatározott 

feladatokat, 

 a tanév rendjéről szóló ren-

deletet, 

 az intézményi SZMSZ által 

meghatározott szervezeti 

kereteket, adminisztrációs 

és dokumentálási szabályo-

kat, 

 a duális partneri kör elvárá-

sait, működési feltételeit. 

3. 

Emberi erőfor-

rások menedzse-

lése 

Az intézmény emberi erőfor-

rásokkal való gazdálkodásának 

szabályozása, az egymáshoz 

kapcsolódó folyamat(ok)nak, 

az emberi erőforrás-

gazdálkodás kapcsolatrendsze-

rének meghatározása az in-

tézmény más szakmai folyama-

taival. (Lehetőség van ezen 

folyamat alfolyamatokra, vagy 

több folyamatra bontására is.) 

Az intézmény célrendszeré-

nek, a szakképzés követel-

ményrendszerének figyelem-

bevételével az oktatók és az 

egyéb alkalmazottak kiválasztá-

si szempontjainak, a kiválasztás 

 a foglalkoztatás jogszabályi 

előírásait, 

 a munkatársak alkalmazásá-

nak jogszabályi előírásait, a 

képesítési követelményeket, 

az oktatói értékelés elvárá-

sait; az intézményközi 

együttműködés, a közös 

foglalkoztatás elvárásait, ke-

reteit,  

 az intézmény célrendszerét, 

annak a szakmai-képzési, 

módszertani célkitűzéseit, 

 a betanítási rend intézményi 

hagyományait, a szervezeti 

struktúrát, 

 a továbbképzési rend-
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folyamatának megtervezése. 

A betanítás során a közös 

intézményi értékrend, a szer-

vezeti kultúra elemeinek és a 

biztonságos munkavégzés sza-

bályainak az átadása 

A továbbképzési rendszer 

működtetésében a szakképzés 

tartalmi és módszertani köve-

telményeinek érvényesítése, a 

gazdasági szereplők és a duális 

partneri kör továbbképzési 

lehetőségeinek alkalmazása. 

A belső tudásátadás rendsze-

rének, a tanulószervezet mű-

ködtetési feltételeinek a szabá-

lyozása. 

szernek az intézményi cé-

loknak és a szakképzés tar-

talmi és módszertani elvárá-

sainak megfelelően történő 

kialakítását, 

 a meglévő és megszerzett 

belső tudás multiplikációjá-

nak megvalósítását, a szer-

vezeti keretek biztosításá-

val. 

4. 
Intézményi önér-

tékelés 

Az intézmény munkájának 

értékelése a jelen Önértékelé-

si Kézikönyvben meghatáro-

zott szempontok és gyakoriság 

alapján; az intézményi önérté-

kelés gyakoriságának, módsze-

reinek és az értékelési ered-

mények felhasználásának sza-

bályozása. 

A mérési rendszer évenkénti 

(tanéves és naptári éves indi-

kátorok, partneri mérések) 

működtetése, amely illeszkedik 

az intézményi célrendszerhez 

és az ahhoz kapcsolódó folya-

matokhoz. A mérési rendszer 

alapját képezi a rendszeres 

kétévenkénti intézményi önér-

tékelésnek. 

Az önértékelés lépéseinek, 

feladatainak, szervezeti kerete-

inek, ütemezésének megterve-

zése. 

A rendszeres felülvizsgálat, az 

elemzés és a beavatkozás sza-

bályainak és az ehhez kapcso-

lódó hatásköri feladatoknak, 

valamint az intézmény külső 

értékelésre való felkészülésé-

nek a megtervezése. 

 az önértékelési és a külső 

értékelési kézikönyveket, az 

oktatói értékelés intézmé-

nyi szabályozásának elvárá-

sait, szempontrendszerét, 

módszertani előírásait, 

 az intézményi folyamatmo-

dellt, 

 az intézmény indikátorrend-

szerét, partneri méréseit, 

 a minőségirányítás szerveze-

ti kereteit, 

 a célrendszer kialakításának 

intézményi szabályait, 

 az értékelések, elemzések, 

felülvizsgálat, beavatkozás 

kapcsolatrendszerét. 
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VII.4.2 Szakmai-képzési folyamatok 

Szakmai-képzési folyamat-terület kötelezően szabályozandó folyamatai 

ssz 
Folyamat elne-

vezése 
Folyamat tartalma, kiter-

jedtsége 

A folyamat szabályozásánál 

figyelembe kell venni 

1. 
Szakmai képzési 

tervezés 

A szakképzés tartalmi szabá-

lyozásának megfelelően az 

ágazati alapoktatás és a szak-

irányú oktatás infrastrukturális 

és humánerőforrás tervezése 

A képzési program tervezése 

az ágazati és szakirányú okta-

tás időszakában, a duális kép-

zőhellyel közös képzési prog-

ram kialakítása. 

A képzési együttműködés 

tervezése a duális képzőhe-

lyekkel, az ágazati képzőköz-

ponttal. 

Az oktatói együttműködés 

megtervezése a közismereti 

oktatók, a szakmai oktatók és 

a duális képzőhelyek oktatói 

között. 

A tanulói értékelési rendszer 

kialakítása a szakirányú oktatás 

során a duális képzőhelyekkel 

való együttműködés keretei-

ben. 

 a szakmajegyzéket, 

 a képzési és kimeneti köve-

telményeket (szakmai köve-

telmények, vizsgáztatási kö-

vetelmények), 

 a programtantervet 

 az intézmény szakmai prog-

ramját (célrendszert, tanulói 

értékelés rendjét), az in-

tézmény duális partneri kö-

rét, 

 az ágazati képző központ, és 

a duális partnerek képzési 

munkamegosztását, 

 a tanévi tervezés intézményi 

szabályait, az intézmény 

munkarendjét, 

 a tantárgyfelosztást, az óra-

rend készítés intézményi 

szabályait. 

2. 

Pályaorientáció, 

beiskolázás, tanu-

lói felvétel 

Az intézmény beiskolázási 

folyamatának, ezen belül az 

intézményi beiskolázási marke-

ting tevékenységnek, a papír-

alapú, illetve online kiadványok 

készítésének, a rendezvények 

szervezésének, a szakmai be-

mutatók, nyílt napok, sajtó-

megjelenések, szakmai verse-

nyek szervezésének, a felnőt-

tek oktatása ügyfélszolgálati 

tevékenységének a szabályozá-

sa. 

A beiskolázási eljárás jogsza-

bály szerinti megvalósítási 

folyamatának, szervezeti kere-

teinek, időtervének, adminiszt-

rációs feladatainak a meghatá-

rozása. 

A folyamatban a jogszabályi 

döntési pontok meghatározá-

sa. 

 a marketing lehetőségeinek 

feltárását a partneri rend-

szerben történő együttmű-

ködés keretében, 

 a pályaorientáció terén foly-

tatott együttműködést a 

gazdasági szereplőkkel, 

 a fenntartó alapító okira- 

ton alapuló képzési kereteit, 

 a szakmai és a képzési prog-

ramban meghatározott kép-

zési kínálatot, 

 az intézményi és az intéz-

ményközi együttműködéssel 

biztosított tanulási utakat, 

 az intézménynek a fenn- 

tartó által 

meghatározottképzési pro-

filját és az engedélyezett be-

iskolázási létszámát, 

 a felvételi eljárás szabálya-

it, 

 a felnőttek felnőttképzési 

szerződés keretében folyó 
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oktatásának előírásait, 

szabályait, 

 a tanév rendjét, 

 az intézményi humánerő-
forrás- és infrastrukturális 
kapacitásokat, 

 a duális partneri kör kép-
zési lehetőségeit, részvé-
telét a pályaorientációban. 

3. 

Oktatók szakmai- 

képzési együtt-

működése 

Az oktatók együttműködésére 

vonatkozó szervezeti, szakmai 

keretek kialakítása, az ezekkel 

kapcsolatos követelmények 

megfogalmazása. 

A megfogalmazott közös köve-

telmények vonatkoznak az egy 

osztályban-, képzési csoport-

ban tanítók közösségére, a 

szakmai munkaközösségek 

együttműködésére, a szak- 

képzésben együttműködő 

oktatókra, a tantermi oktatás-

ban résztvevő közismereti 

oktatókra, a szakmai oktatók-

ra, a belső és külső gyakorló-

helyek oktatóira és a kollégi-

umi oktatókra. 

Az intézmény más intézmé-

nyek oktatóival való képzési és 

szakmai együttműködésének 

szabályozása. 

 az intézmény szervezeti 

felépítését, a szabályozott 

feladat- és hatásköröket, 

 a szakképzési centrumok 

keretében működő szak- 

képző intézmény esetében a 

közös együttműködési sza-

bályokat, 

 a szakmai program, képzési 

program tartalmi szabályo-

zásait, módszertani elvárá-

sait az oktatói együttműkö-

dés szem- pontjából, 

 az intézmény szervezeti 

kultúráját, 

 az együttműködési hagyo-

mányokat, az ezzel kapcso-

latos partneri elégedettsé-

get, elvárásokat. 

4. 

Módszertani kul-

túra és eszköztár 

működtetése, 

fejlesztése 

Az intézmény meghatározza 

a cél- és feladatrendszeréhez 

kapcsolódó módszereket és 

eszköztárat, 

a módszertani kultúra fejlesz-

tésének, az eszköztár bővíté-

sének intézményi gyakorlatát, 

a belső módszertani tudás, 

tapasztalatok átadásának mód-

szereit, szervezeti és formai 

kereteit, 

más intézményekkel az 

együttműködés rendjét a tu-

dásátadás, a módszer- tani 

eszköztár működtetése terén, 

a szakképzés követelményei-

nek megfelelő tanulási útmuta-

tók, módszer- tani segédletek, 

feladatleírások, műveleti lapok, 

mérőeszközök kidolgozásának, 

közös használatának, értékelé-

sének és fejlesztésének rendjét 

az intézményen belül és a le-

 az intézmény célrendszerét, 

 a szakmai és a képzési prog-

ramot, 

 az oktatók szakmai kompe-

tenciáit és módszertani tu-

dását, 

 a szakképzési továbbképzési 

kínálatot, 

 a szakmai munkaközösségek 

feladatrendszerét, hatás-

körét, 

 a megvalósított módszertani 

továbbképzéseket és a to-

vábbképzésekre rendelke-

zésekre álló forrásokat, 

 a más intézményekkel, duá-

lis partnerekkel meg- lévő 

szakmai együttműködési 

rendszer lehetőségeit. 
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hetőségekhez mérten azon 

kívül is, 

a digitális tartalomkezelés 

rendszerének kialakítását az 

intézményben. 
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VII.4.3 Támogató és erőforrás folyamatok 

Támogató és erőforrás folyamat-terület kötelezően  

szabályozandó folyamatai 

ssz 
Folyamat elne-

vezése 
Folyamat tartalma, kiter-

jedtsége 

A folyamat szabályozásánál 

figyelembe kell venni 

1. 

Gazdasági erőfor-

rások biztosítása, 

beszerzési tevé-

kenység működ-

tetése 

Az intézmény gazdasági erő- 

forrásainak biztosítása, infrast-

ruktúra, eszköz, anyag, szak-

mai anyag biztosításának in-

tézményi folyamata az igény 

felmerülésétől a használatba-

vételig, jogosultságok, döntési 

pontok meghatározása. 

 az intézmény gazdasági 

önállóságának fokából adó-

dó specialitásokat, az in-

tézményi együttműködési 

rendszer közös tevékenysé-

geit, 

 az együttműködés pénz- 

ügyi, gazdasági kereteit, az 

adminisztráció jogszabályi 

előírásait, az iratkezelés jogi 

és személyiség- jogi szabá-

lyait, 

 az intézmény pénzügyi, gaz-

dasági szabályzatait, 

 az intézmény szervezeti 

felépítését, munkaköri ha-

tásköreit, 

 a takarékos, ésszerű gazdál-

kodás követelményét 

2. 

Intézményi admi-

nisztráció, KRÉ-

TA rendszer ke-

zelése 

Az intézményi oktatói admi-

nisztráció szabályozása a fel- 

adatok, ellenőrzési pontok és 

a felelősségi kör meghatározá-

sával. 

A KRÉTA rendszer használatá-

ra vonatkozó intézményi sza-

bályok meghatározása, a szer-

vezeti felépítésnek meg- felelő 

jogosultságok, feladatok, fele-

lősségi körök kialakítása. 

Az adminisztráció, a KRÉTA 

használat belső ellenőrzési 

rendszerének működtetése, az 

adatok felhasználása az intéz-

ményi fejlesztésekhez. 

 a jogszabályok alapján előírt 

iratkezelési, adatkezelési 

szabályokat, 

 a KRÉTA rendszer kézi- 

könyvét, működési szabálya-

it, 

 az intézményi SZMSZ fela-

dat-, hatáskör- és felelősségi 

szabályait. 

3. Panaszkezelés 

A panaszkezelés, ezen belül a 

jogszabályi kötelezettség alap-

ján előírt jogorvoslati tevé-

kenység, a feladatok és a ha-

táskörök szabályozása. 

A szülők, a tanulók, a képzés-

ben részt vevő személyek 

panaszai kezelésének, az in-

tézményen belüli döntési, tájé-

koztatási jogköröknek a szabá-

lyozása. 

 a jogorvoslati eljárást szabá-

lyozó jogszabályokat, 

 az intézmény szervezeti 

felépítését, az SZMSZ és a 

munkaköri leírások által 

szabályozott hatásköröket. 
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VII.5 Az intézményvezető önértékelésének dokumentumai 

VII.5.1 Az intézményvezetői önértékelés munkasablonjai 
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VII.6 Partneri mérőeszközök munkasablonjai 

VII.6.1 Tanulói értékelés munkasablonja 
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VII.6.2 Szülői értékelés munkasablonja 
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VII.6.3 Duális képzőhely értékelés munkasablonja 
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