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I. Bevezetés 
 

Az intézmény bemutatása 

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Budai Gimnázium és Szakgimnáziuma Budapest 

XII. kerületében található.  Az iskola három intézmény, a Táncsics Mihály Angol Két 

Tannyelvű Gimnázium, a Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola és a Szigeti György 

Műszaki Szakközépiskola összevonásából alakult 2004. július 1-jén. 2007. július 1-jével a 

Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskolát is a Budai Középiskolához csatolták. Talán az 

akkori fenntartó ezen iskolák összevonásával a racionalitás mellett egy sokoldalú, speciális 

arculatú intézmény kialakítását is szem előtt tartotta. 2016 júliusától kerültünk a Budapesti 

Gazdasági Szakképzési Centrumhoz. Kifuttatásra került a műszaki képzés és gazdasági vonal 

került a megerősítés fókuszába a gimnáziumi tagozatok mellett. Elindításra került az érettségire 

épülő OKJ-s képzés és a 9. évfolyamon a negyedik osztály beiskolázását is sikerült 

megvalósítani 2020-2021-es tanévre. 2020 július elsejétől újabb szerkezeti átalakításra került 

sor. Két iskola került kialakításra. Létrejött a BGSZC Budai Technikum és a BGSZC Budai 

Gimnázium és Szakgimnázium. Így értük el mostani struktúránkat vagyis a gimnáziumi mellé 

az érettségire épülő színház – és filmszínész képzés került be önálló intézményegységként. A 

szakgimnáziumban Színész I. és Színész II. képzés zajlik, színház és filmszínész képesítő 

vizsga megszerzésével zárják tanulmányaikat. 

Széles képzési palettával rendelkezünk – kéttannyelvű képzés, nyelvi előkészítő, sokszínű 

tagozati oktatás (természettudomány, mozgóképkultúra és médiaismeret, digitális kultúra, 

emelt angol nyelv), akkreditált ECDL pedagógus és vizsgaközpontként működünk, 

együttműködünk egyetemekkel, mint gyakorlóiskola (ELTE, Testnevelési Egyetem). Az OTP 

Fáy András Alapítvány mintaiskolája vagyunk, amelynek keretében minden tanulónk 

gazdasági képzést kap. Az Alapítvánnyal együttműködünk szabadidős programok, 

pályaorientáció, közösségi szolgálat területén. 

 

Minőségirányítási rendszer személyi és szervezeti hatálya 

A minőségirányítási rendszer működtetési feladatait 3 fős minőségirányítási csoport (MICS) 

látja el, amelynek tagja az intézmény igazgatója és 2 pedagógus. A MICS végzi az önértékelés 

feladatainak szervezését, a lebonyolítást, az önértékelés szervezési feladatait, de minden 

intézményi munkatársnak van feladata a minőségfejlesztési munkában. A MICS feladata az 

önértékelési folyamat során a vezetés és a munkatársak folyamatos tájékoztatása is.  
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A MICS minőségirányítási feladatai: 

- részvétel az önértékelésben, 

- adatok gyűjtése és szolgáltatása, 

- partneri mérésekben való közreműködés, 

- az önértékelés értékelési területenkénti értékelési feladatai 

- részvétel a döntésekben, 

- a célok meghatározásban, a folyamatszabályozásokat végző csoportokban,  

- a fejlesztéseket kidolgozó fejlesztő csoportokban,  

- a fejlesztések megvalósításában. 

 

Az önértékelés során meghatározott erősségek és fejlesztendő területek alapján a MICS 

fejlesztési célokat határoz meg és elindítja az intézményi fejlesztéseket, elemzi a fejlesztendő 

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

indikátorral), cselekvési tervet készít. 

 

Elfogadás, felülvizsgálat, módosítás 

Az igazgató készíti el az iskola minőségirányítási rendszerét, a tantestület elfogadja és a 

fenntartó (Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum) hagyja jóvá. A minőségirányítási 

csoport dolgozza ki az ütemtervet az összes folyamatra.  

Az első önértékelési ciklus (2022.09.01.-2024.08.31.) után a minőségirányítási rendszer 

felülvizsgálata esedékes, módosítás a törvényi változások  vagy az önértékelési ciklusok végén 

szükséges. 
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II. Minőségpolitika 
 

1. Az intézmény küldetése 

Az intézmény szolgálatásainak minősége a partnerek (pedagógusok, tanulók, szülők, fenntartó, 

munkaerő-piaci szereplők) visszajelzései alapján jó, azonban mindenképpen törekedni kell arra, 

hogy a jó jobb legyen.  

A különböző partnereknek más-más szempontok alapján értékelik iskolánk minőségét, azonban 

közös érdekünk, hogy az oktatás magas szakmai színvonalon történjen.  Célunk, hogy az iskola 

ismertségét, hírnevét megőrizzük és újabb sikereket érjünk el. Elsődleges cél a tanulók 

tanulmányainak eredményességének növelése, magasabb hozzáadott pedagógiai érték 

létrehozása. Biztosítanunk kell a tehetséges tanulók gondozását, fejlesztését, és egyúttal a 

lemaradó tanulók felzárkóztatását. 

Iskolánk vezetősége és pedagógusai, munkatársai elkötelezettek, hogy a társadalmi, 

megrendelői igényeknek megfelelő kompetenciákkal rendelkező érettségizett fiatalokat 

képezzen. A partnerek igényeinek a kielégítése céljából fontos szerepet játszik a folyamatos 

minőségfejlesztés, amelyet jelen minőségirányítási rendszer megvalósítása támogat. 

Célunk a szakmai munka minél magasabb színvonalú ellátása, ezért ennek eredményességét 

folyamatosan mérjük. A folyamatokat az eredmények és az indikátorok tükrében tökéletesítjük 

felelősséget vállalunk mind vezetői, mind munkavállalói szinten a minőségirányítási rendszer 

működtetéséért és folyamatos fejlesztéséért. A rendszer működését és a minőségcélok 

tejesülését rendszeresen értékeljük és szükség esetén fejlesztési célokat fogalmazunk meg, 

melynek végrehajtását cselekvési tervben rögzítjük. Figyelembe vesszük a tanulók, 

munkatársak, partnerek oktatással kapcsolatos igényeit és a fejlesztési tevékenység keretében 

beépítjük ezeket a minőségbiztosítás megvalósításába. Célunk megfelelni a partneri igényeknek 

és a hatályos jogszabályi és szakmai előírásoknak. 

Célunk olyan belső iskolai légkör, tartalmi munka megteremtése, amelyben jól érzi magát 

tanuló, tanár egyaránt, ahol a tanuló alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának, ahol 

megtanul helyesen, okosan tanulni, ahol felkeltik benne a tudás iránti igényt, ahol felfedezheti 

az alkotás izgalmát és örömét, ahol hozzásegítjük ahhoz, hogy megtalálja azt, amit felnőttként 

hivatásként művelne. Ennek érdekében tanár és tanuló munkatársi kapcsolatának kialakítására 

törekszünk. Az ilyen kapcsolat alapfeltétele a tanár- és diákjogok, valamint kötelességek 

kölcsönös tiszteletben tartása.  
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Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink becsüljék, tiszteljék közvetlen és tágabb környezetüket: 

hazánkat, büszkeséggel ismerjék fel társadalmi és természeti értékeinket, tiszteljék 

szimbólumainkat. Legyenek képesek a magyar nyelv helyes használata mellett legalább egy 

idegen nyelven szabatosan kommunikálni és ismerjék az adott nyelvterület legfontosabb 

kulturális jellemzőit. Tanúsítsanak nyitottságok és toleranciát a különböző világképet átfogó 

ismeretekkel, semmiféle erőszakos megnyilvánulást ne tanúsítsanak saját felfogásmódjuk 

érvényesítése terén. Értékeljék az átfogó közös, globális problémák megoldására irányuló 

erőfeszítéseket, érintse meg őket, és érzelmileg hasson rájuk az emberiség közösségének ténye, 

egymásrautaltságának szükségessége. Tekintsék természetesnek a környezettudatos 

magatartást, amely jövőnk szempontjából nélkülözhetetlen, legyenek tisztában a 

számítástechnika - informatika jelentőségével, gyakorlati felhasználásával. Az iskolából 

kikerülve, az elsajátított gondolkodási műveletek segítségével, kreatívan - önállóan is legyenek 

képesek egész életükön át önmaguk tudásának bővítésére, fejlesztésére, vagyis alapismeretük 

legyen nyitott és alkalmazható a hétköznapi életükben, továbbtanulásukban egyaránt. 

Az intézmény nem kötelezi el magát egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Az 

ismereteket, vallási és világnézeti információkat tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti, 

anélkül, hogy bármely nézetet elfogadására kényszerítene vagy késztetne. 

Az iskolában folyó nevelő-pedagógus munka pedagógiai alapelve a korszerű közismereti és 

szakmai ismeretek nyújtása mellett a tanulók képességének, személyiségének, közösségének 

fejlesztése, kiemelten: humanista értékrendszer-közvetítés, értékteremtés, differenciált, 

egyénre szabott képességfejlesztés, a tanulási módszerek elsajátítása a megszerzett ismeretek 

alkalmazni tudása, az életkorhoz, fejlettségi szinthez igazított tartalmak tanítása, a tanítási - 

tanulási folyamat motiválása, tudásvágy ébresztése, aktivizálás, a gyakorlatra orientálás, 

megtanítani cselekedni, a kreativitás kibontása, a tanítási- tanulási folyamat folyamatos 

fejlesztő ellenőrzése, értékelése, konstruktív életértelmezéssel megtanítani élni, másokkal 

együtt élni. 

 

A pedagógiai alapelvek kritériumrendszere: egyénre, közösségre szabott pedagógiai eljárások, 

egyértelműség, világosság, realitás, megvalósíthatóság, ellenőrizhetőség, mérhetőség, 

minőségértés megteremtése, egységes nevelési elvek kialakítása, elfogadása és alkalmazás, az 

összetartás, a hűség az iskolához. 

Az intézmény küldetéséhez tartozik a végzettség nélküli iskolaelhagyás és a lemorzsolódás 

csökkentése, az alapkészségek fejlesztésének támogatása, mindezek érdekében a sérülékeny, 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése, a 
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befogadó oktatás, együttnevelés megteremtése. A minőségi oktatáshoz egyenlő hozzáférést 

biztosítunk mindenki számára.  

 

Figyelmet fordítunk az érettségi vizsga mellet a szakmai vizsgára való felkészítésre a 

szakgimnáziumi képzésben. Célkitűzéseink közé tartozik, hogy a Centrum iskoláiban oktatott 

szakmákat megismertessük tanulóinkkal, az érettségire épülő továbbtanulás céljából. 

A cél vonatkozik az oktatásba való visszatérés elősegítésére, valamint a formális, informális és 

nem formális tanulási útvonalak kialakítására is. 

 

A korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás megelőzéséhez kapcsolódó további célok 

intézményi szinten: a képzési kínálat az iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók igényeihez 

történő igazítása, felkészült, elkötelezett, cselekvőképes és szakmailag elismert pedagógusok, 

nevelő-pedagógus munkát segítők és vezetők szakmai képzésének, folyamatos szakmai 

fejlődésének biztosítása,  az intézmény korai iskolaelhagyással összefüggő szolgáltatási 

színvonalának növelése és kapacitásainak bővítése,  rugalmas, együttműködő tanulószervezet 

kialakítása és az intézményvezetés hatékonyságának növelése,  tehetséggondo-

zás,  differenciált, személyközpontú nevelés-oktatás megvalósítása,  tanulási kudarc, lemaradás 

megakadályozása,  a bekövetkezett probléma lehetséges kezelésére vonatkozó hatékony 

intervenció érvényesítése. 

 

2. Az intézmény jövőképe 

Az intézmény 7-10 év távlatában szeretné elérni azt, hogy a gimnáziumi és szakképzést 

közelebb hozza egymáshoz, szintézisre tudja emelni a kétféle képzésben rejlő lehetőségeket. 

Mivel globális kérdés a szakemberek hiánya minden területzen így szeretnénk elérni, hogy az 

értettégit szerzett tanulók a továbbtanulási tervükbe szakmai képzés elsajátítását is beépítsék. 

Ugyanezt a lehetőséget szeretnénk megadni a szakképzésben tanuló diákok számára és 

amennyiben érdeklődési körük változik/szélesedik, be tudjanak kapcsolódni a gimnáziumi 

képzési folyamatba. Ezzel elérhetnénk azt, hogy minden diák saját elképzeléseit tudja 

megvalósítani élete során. Éppen ezért fejleszteni kívánjuk a kapcsolatainkat a szakképzéssel, 

és ha erre egy jól működő modellt tudunk kialakítani akkor azt a többi gimnázium és szakképző 

intézmény felé közvetíteni tudjuk. Nyitottak vagyunk a szülői oldal továbbképzésére- 8 

hónapos képzés, tanfolyamok- is első sorban olyan szakmák felé amelyek az adott centrum 

profiljába tartoznak. Ehhez adott pedagógusi gárda illetve a külső partnerek is segíthetik ezt a 

célkitűzést. Ez segítené a munkaerőpiac igényeihez való rugalmas alkalmazkodást. 
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Iskolánk Budapestről és annak környékéről is fogad tanulókat. Célunk az, hogy a XII., illetve 

a szomszédos kerületekben található gimnáziumok és szakgimnáziumi képzést biztosító iskolák 

körében a legkeresettebb iskolák között legyünk. Olyan képzési palettát kívánunk nyújtani, 

amely a nálunk végzettek számára lehetőséget teremt a kívánt továbbtanulási területekre való 

bejutásra, olyan kompetenciákkal, készségekkel ruházza fel a diákokat, hogy rugalmasan 

tudjanak alkalmazkodni a munkaerőpiaci igényekhez. Ehhez továbbra is biztosítani szeretnénk 

a magas nyelvi képzést, természettudományos tantárgyak oktatását és a sokoldalú digitális 

tudást. Folyamatosan monitoringozzuk a cégek igényeit és ahhoz alakítjuk pályaorientációs 

stratégiánkat. 

 

3. Intézményi célrendszer 

 

Stratégiai célok 

- Eredményesség növelése 

o az iskolai tanulmányi átlag növekedése,  

o versenyeredmények számának és minőségének növekedése, 

o országos és nemzetközi mérések esetében a sikeres eredmények elérése, 

o a beiskolázás színvonalának növelése, 

o a vizsgaeredmények átlagának emelkedése. 

- A munkaerőpiac elvárásainak megfelelő oktatás biztosítása 

- Idegen nyelvi kompetenciák erősítése 

 

 

Minőségcélok 

- 2024-re a középiskolai tanulmányi időszak végére a tanulók minimum 

80%-a felsőoktatási intézményben tanuljon tovább 

- 2024-re az iskolai tanulmányi átlag elérje a 4,0-es átlagot 

- 2024-re az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen a tanulók 25%-

a részt vegyen 

- 2024-re az Országos Kompetenciamérés eredményei a hasonló méretű 4 

évfolyamos budapesti gimnáziumok eredményeivel azonosak 

- 2024-re a beiskolázáskor felvett tanulók 100%-a minimum 4,0 átlaggal 

rendelkezik 

- az érettségi vizsga eredményeinek átlaga évente emelkedik  
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- a tanárok 100%-a legalább egy továbbképzésen vesz részt 

- a tanulók 80%-a 12. évfolyam végére minimum egy B2 szintű 

nyelvvizsgával rendelkezik (a két tanítási nyelvű oktatásban C1 szintű 

nyelvvizsga) 

 

 

Fejlesztési célok 

Fejlesztési célokat az első önértékelési ciklus után tudunk megfogalmazni, azonban a stratégiai 

célokat és a minőségi célokat szem előtt fogjuk tartani az elkövetkező 3 évben, hiszen  célunk, 

hogy mind a pedagógusi, mind az intézményi szintű munka  minőségét emeljük.   

 

 

4. A minőségirányítási rendszer működtetésének szervezeti keretei, 

intézményi feltételei 

 

A minőségirányítási rendszer működtetéséhez a tantestület minden tagja hozzájárul. 

A minőségirányítási munkához az infrastrukturális feltételeket, a megfelelő eszközöket, 

anyagokat, a digitális eszközrendszert az intézmény biztosítja. 

A minőségirányítási tevékenység finanszírozásáról az intézményi sajátosságok és lehetőségek 

figyelembevételével az intézmény vezetőjének javaslata alapján a szakképzési centrum dönt.  

 

 

A minőségirányítási csoport (MICS) 3 főből áll (igazgató és 2 pedagógus). A MICS tagjai 

vezetőjét maguk közül választja meg titkos szavazással. 



BGSZC Budai Gimnázium és Szakgimnázium minőségirányítási rendszere 

11 
 

A minőségirányítási rendszer hatékony működtetéséhez azonban elengedhetetlen a teljes 

tantestület részvétele.  

Az önértékelés során meghatározott erősségek és fejlesztendő területek alapján kell fejlesztési 

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

MICS, hanem a fejlesztő csoport (FCS) feladata.  

A fejlesztő csoport tagjait az intézményvezető kéri fel a fejlesztendő terület ismeretében a 

releváns kompetenciákkal rendelkező munkatársak köréből. Indokolt esetben külső szakértő is 

bevonható ebbe a munkába. Az FCS elemzi a fejlesztendő területet, okkeresést, kiegészítő 

vizsgálatokat végezhet, szükség esetén kijelöli a fejlesztési célt (mérhető indikátorral), valamint 

cselekvési tervet készít. 

A minőségirányítási csoport (MICS) feladatai 

▪ önértékelés feladatainak szervezése, lebonyolítása  

• önértékelés megkezdése előtt a pedagógusi testület tájékoztatása, 

• az önértékelés megvalósításában aktív szerepet vállaló munkatársak felkészítése, 

• önértékelési munkaterv elkészítése, 

• önértékelési szempont- és elvárás-rendszer közös értelmezése, 

• információ- és adatgyűjtés megszervezése, 

• az intézményi működési gyakorlat leírások elkészítésének koordinálása, 

• erősségek és fejlesztendő területek intézményi szintű összesítése, rangsorolása, 

• a fejlesztendő területekre javaslattétel. 

A munkatársak minőségirányítási feladatai 

▪ részvétel az önértékelésben  

• adatok gyűjtése és szolgáltatása, 

• partneri mérésekben való közreműködés, 

• önértékelés értékelési területenként, szempontként értékelési feladatok, 

▪ részvétel a döntésekben, 

▪ részvétel a célok megfogalmazásában, 

▪ részvétel a folyamatszabályozásokat végző csoportokban, 

▪ részvétel a fejlesztéseket kidolgozó fejlesztéseket kidolgozó fejlesztő csoportokban, 

▪ részvétel a fejlesztések megvalósításában. 

Az FCS fejlesztési feladatai 

▪ az önértékelés során meghatározott erősségek és fejlesztendő területek alapján 

fejlesztési célok kitűzése, 
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▪ fejlesztendő területek elemzése, okkeresés, kiegészítő vizsgálatok, 

▪ fejlesztési célok (mérhető indikátorral) kijelölése, 

▪ cselekvési terv készítése, 

▪ intézmény munkatársainak tájékoztatása a fejlesztések előrehaladásáról. 
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5. A pedagógusok értékelési rendszere 

 

A pedagógusok értékelése 

Az igazgató végzi a pedagógusok értékelését 3 évente az iskolavezetés véleményét is kikérve. 

Lehetőség van a munkaközösség-vezető, csoportvezető bevonására. A pedagógusi és 

igazgatóhelyettesi szintű intézményi vezetői értékelés intézményi hatáskör, a vezető feladata. 

Az értékelés célja a folyamatos fejlesztés. Értékelik a pedagógusok munkáját, erősségeket és 

fejlesztendő területeket határoznak meg és jóváhagyják a középiskolai tanár által az értékelés 

megállapításaihoz kapcsolódóan készített cselekvési tervét. Megvizsgálják a szakmai 

felkészültségét, módszertani sokszínűségét, pedagógiai tervezését és értékelését, 

együttműködését a belső és külső partnerekkel, személyiségfejlesztő, tanulást támogató, 

tanulóközpontú és innovációs tevékenységét. Ehhez kérdőíves felmérést használ a partnerek 

közreműködésével. A felmérésben való részvétel önkéntes. 

A pedagógusi értékeléshez a részletes módszertani leírás, az alkalmazott partneri 

mérőeszközök, és a KRÉTA rendszerben gyűjtött indikátorok fognak segítséget nyújtani. A 

tanárok teljesítményértékelésében az egyes értékelési területek nem azonos súllyal szerepelnek, 

hanem un. súlyszorzókat használ.  

A pedagógusok teljesítménye és annak objektív, differenciált értékelése vezetői felelősség. Az 

új pedagógusi értékelés szempontjai az EQAVET alapján készültek. A pedagógusi értékelés 

része az önértékelésnek és a külső értékelésnek. 

Az újonnan belépő pedagógus vagy tartósan távol lévő kolléga esetében csak a munkakör 

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

csak figyelembe venni. 

A pedagógus megismerheti értékelésének eredményét és egyeztethet arról az intézmény 

vezetőjével. 

A pedagógusok értékelése során használt módszerek dokumentumelemzésekből, 

megfigyelésből és kérdőívekből áll össze.  

A dokumentumok csoportjánál  áttekintésre kerülnek a pedagógus szakmai anyagai, a 

munkaköri értékek, Kréta e-napló adatok, mérések és vizsgák eredményei, beszámolók, 

digitális tananyagok, óratervek, egyéni fejlesztési tervek, tanulói dokumentumok. Az áttekintés 

célja a pedagógus szakmai munkájának komplexitása. 

 

Kréta e-napló vizsgálati területei: 
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o Pedagógiai eredményesség. A pedagógiai folyamathoz illeszkedve diagnosztikus, fejlesztő és 

összegző értékelést alkalmaz. A visszajelzései rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak, 

fejlesztő hatásúak.  

o Ellenőrzéseinek, méréseinek, értékeléseinek eredményeit rendszeresen szakszerűen elemzi, 

felhasználja a tanulók fejlesztési céljainak és feladatainak kijelölésében.  

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

 

Munkatervek és beszámolók vizsgálati területei: 

o Pedagógiai eredményesség.  

o Részt vesz az intézmény belső tananyagfejlesztési tevékenységében.  

o Részt vesz az intézményi dokumentumok elkészítésében, a saját dokumentumaiban nyomon 

követhető az összhang az intézményi célokkal.  

o Együttműködik az egy osztályban tanító pedagóguskkal, a tantárgyi integráció 

megvalósításában és a tanulók személyiségfejlesztése érdekében.  

o Részt vesz tudásmegosztásban.  

o Együttműködik a szülőkkel és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel.  

o Aktív pályaorientációs tevékenységet végez.  

o Pedagógiai munkájában épít a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre.  

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

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

kompetenciáik fejlesztését.  

o Aktívan részt vesz projektekben, intézményi fejlesztésekben, innovációkban.  

o Külső-belső szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik.  

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

 

A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumainak vizsgálati területei (óratervek, egyéni 

fejlesztési tervek, digitális tananyagok, projekttervek): 

o Szakirányában biztos, megalapozott, korszerű szakmai tudással rendelkezik. A korszerű 

ismereteket beépíti a tanulás-tanítás folyamatába.  

o Gyakorlatorientált, tevékenységközpontú, tanulási eredmény alapú módszereket alkalmaz.  

o Digitális eszközöket, módszereket alkalmaz.  

o A tanulók, tanulócsoportok egyéni szükségletéhez illeszkedő módszereket és munkaformákat 

alkalmaz (pl. differenciált oktatás.  
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o Tervező tevékenységében szerepet kap a tanulók motiválása, motivációjuk fejlesztése, épít a 

tanulók aktív részvételére. Épít a tanulók előzetes tudására, épít a szociális tanulásban rejlő 

lehetőségekre, támogatja a tanulók önálló gondolkodását, a tanulási-tanítási folyamat részévé 

teszi a tanulók ötleteit, önálló kezdeményezéseit, ezzel támogatva a munkavállalói és a 

vállalkozói kompetenciáik fejlesztését. 

 

A megfigyelés elsősorban az egységes szempontok szerint kialakított óra – vagy 

foglalkozáslátogatásra épül. Itt lehet az elméleti és a gyakorlati oldal összhangját 

összehasonlítani, vagyis, hogy a dokumentumelemzés során kapott információk mennyire 

valósulnak meg a tanítás – tanulás folyamatában. A látogatást mindig értékelő megbeszélés 

követi. 

A megbeszélés szempontjai: 

o Pedagógiai módszertani felkészültség 

o Változatos módszereket alkalmaz, melyek illeszkednek a tanulócsoporthoz, 

tananyaghoz. 

o Differenciálást alkalmaz. 

o Folyamatosan értékeli az alkalmazott módszerek eredményességét és annak 

eredményét felhasználja saját pedagógiai gyakorlatában. 

o A tanuló személyiségének fejlesztése 

o Érvényesíti az egyéni bánásmódót, tanulási eredmény alapú módszert alkalmaz.  

o Figyel a tanulók egyéni szükségleteire, alkalmazza az adaptív oktatás gyakorlatát. 

o Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése 

o A tanórán harmóniát, érzelmi biztonságot nyújtó és elfogadó légkört teremt. 

o Az együttműködést támogató módszereket, tanulásszervezési eljárásokat alkalmaz. 

o Fejleszti a tanulók közötti együttműködést, vitakultúrát. 

o Ismeri és alkalmazza a már kialakult konfliktusok kezelésének technikáit, 

módszereit. 

o A pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése, a tanulás támogatása 

o A tanórát a céloknak megfelelően, logikusan építi fel. 

o Figyelembe veszi és összehangolja a tanóra tartalmát, a tanulók életkori 

sajátosságait, ismereteit, motiváltságát és az oktatási környezet jellegzetességeit. 

o A tanóra céljának elérését biztosító stratégiákat, módszereket és eszközöket használ.  

o Bizalomteljes, kooperatív légkört alakít ki. Visszajelzései egyértelműek és 

világosak, fejlesztő szándékúak. 
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o Fejleszti a tanuló ön – és társértékelését. 

o Célszerűen, rutinosan használja a digitális eszközöket, felületeket. 

o Tevékenységközpontú módszereket alkalmaz. 

o A megvalósítás során rugalmas, képes az újratervezésre. 

o Az éves tervezés során érvényesíti az intézmény stratégiai és minőségi céljait, a 

Szakmai programban megfogalmazott értékrendet. 

o Önreflexióra és önfejlesztésre képes. 

 

Az értkelés pedagógusra vonatkozó kérdőíves felmérései és vizsgálati szempontjai a 

következők: 

Tanulói vélemény: 

o Tanórái felölelik a tanórai keretet. 

o Tanórái tervezése logikusan felépített, követhető. Épít a tanulók előzetes tudására. 

o Módszerei változatosak, használ digitális eszközöket. 

o Motiválja a tanulókat. Visszajelzései rendszeresek, tárgyilagosak, és fejlesztő hatásúak. 

o Többféle értékelést alkalmaz, amely illeszkedik az érettségi vizsga követelményeihez. 

o Követelményeit a tanév végén ismerteti a tanulókkal. 

Szülői vélemény: 

o Együttműködik a szülőkkel és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel. 

o Követelményeit a tanév elején ismerteti a szülőkkel a tanulói füzetben/Kréta rendszerben/ 

szülői értekezleteken/fogadó órákon. 

 

A pedagógus esetében az értékelési rendszer tíz értékelési területből áll, amely a mellékletben 

található meg. 

 

A pedagógus értékelésének végrehajtása 

Az intézmény rendszeresen végez adatgyűjtést, amely egyrészt adatbázisú (elsősorban a Kréta 

felületről), másrészt a pedagógus által használt tervezési dokumentumokból (tanmenetek, 

óratervek, óralátogatások, fejlesztési tervek, beszámolók, vizsgaeredmények, munkatervi 

programok, stb.) áll össze. 

Az intézmény ellenőrzési tervet készít, amelyet nyilvánosságra hoz. A kérdőíves felmérés 

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

(amennyiben releváns) és partneri visszajelzés (amennyiben releváns) gyűjtését úgy kell 
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megtervezni, hogy az értékelés időpontjában rendelkezésre álljanak a kérdőív alapján mérhető 

adatok.  

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

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

egyes feladatokra további munkatársakat lehet/szükséges bevonni. 

Az értékelési folyamat során a vezetők elkészítik az értékelőlapot és meghatározzák az 

erősségeket, fejlesztendő területeket. A pedagógus véleményt fűzhet az értékeléshez. 

Az értékelést követően a pedagógus 30 napon belül cselekvési tervet készít, amelyet egyeztet a 

vezetővel és az igazgató aláír. Végrehajtásának határideje a következő értékelés időpontja. 

A dokumentumok iktatásra és irattározásra kerülnek. 

 

Pedagógusi értékelés ütemezése: 

A pedagógusok értékelésére háromévente kerül sor, az első értékelési időszak 2023. augusztus 

31-én ér véget, tehát a tantestület ellenőrzése 2022. szeptember 1. és 2023. június 15. között 

zajlik. 

 

Időtartam Tevékenység Tevékenységhez 

szükséges eszközök 

Felelős 

2022. szeptember  tájékoztató értekezlet kézikönyv a pedagógusi 

értékelés rendszeréről 

MICS 

2022. szeptember  látogatási ütemterv 

elkészítése 

órarendek igazgató 

2022. szeptember 

– 2023. április 

vége 

óralátogatások szempontsor, jegyzőkönyv igazgató, igazgató-

helyettesek, 

munkaközösség-

vezető 

 

2022. szeptember 

– 2023. április 

vége 

külső és belső 

partnerek 

megkérdezése 

kérdőívek 

 

pedagógusi 

önértékelést 

támogató csoport 

2022. szeptember 

– 2023. április 

vége 

dokumentumok 

elemzése 

tanmenetek, munkatervek, 

munkaközösségi és peda-

gógusi beszámolók, 

dokumentumok 

összegyűjtése, 
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szakmai, közismereti 

eredmények kimutatása, 

vizsgaeredmények kimuta-

tása,  

szakmai bemutatók, 

konferenciák,  

szakmai, rendezvények, 

továbbképzésekről kimu-

tatás,  

szakértői és vizsgatevé-

kenységekről kimutatás, 

pályázatok készítése, 

KRÉTA FÓKUSZ,ESL 

modul 

rendszerezése: 

MICS 

2023. május 1.-

június 15. 

igazgatói értékelések  igazgató 

 

Vezetői értékelés 

Az igazgató esetén az értékelést a fenntartó (szakképzési centrum esetén a főigazgató) végzi. A 

vezetői értékelés elvárásrendszere és mérőeszközei az EQAVET alapján kerültek kidolgozásra. 

Az értékelés célja a folyamatos fejlesztés. Az értékelés folyamata, munkaköri értékelés 

szempontjai megegyeznek a pedagógus értékelésének folyamatával. Igazgató értékelése esetén 

figyelembe kell venni (amennyiben aktuális változat rendelkezésre áll) az előző külső értékelés, 

intézményi és intézményvezetői önértékelés és a kérdőíves felmérések eredményeit.
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III. Az intézmény mérési rendszere (indikátorok, partneri 

mérések)  

1.  Intézményi indikátorrendszer 

 

Az indikátor olyan jelzőszám, amelynek segítségével egy célkitűzés megvalósulásának adott 

szintjét lehet szemléltetni. Jelenthet egy felhasznált erőforrást, egy elért hatást, egy minőségi 

szintet, illetve valamilyen egyéb változót. 

Sorszám Intézményi indikátorok megnevezése Indikátor részletezettség 

1. Tanulólétszám intézménytípusonként, tagozatonként 

2. Az intézmény kilencedik évfolyamára 

jelentkezők és felvettek száma és 

aránya 

intézménytípusonként, tagozatonként 

3. Az intézményben egy pedagógusra jutó 

tanulói jogviszonyú tanulók száma  

intézménytípusonként 

4. Az intézményben munkaszerződésben 

rendelkezők aránya az intézmény 

oktatásában résztvevő tanulók 

összlétszámához viszonyítva. 

intézménytípusonként 

5. A szakmai oktatásban felnőttképzési 

jogviszonnyal résztvevők aránya az 

intézmény teljes tanulói létszámához 

viszonyítva   

nem releváns 

6. Országos kompetenciamérés 

eredményei 

 

7. NSZFH mérések eredményei  

8. Szakmai, közismeretei, kulturális és 

sportesemények. 

nemzetközi, országos, regionális és 

településszinten 

9. Elhelyezkedési mutatók  

10. A végzett tanulók és a munkaadók 

elégedettsége megszerzett 

képességekkel kompetenciákkal. 

szakgimnázium területén 

11. Vizsgaeredmények érettségi vizsga, képesítő szakmai 

vizsga 
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12. Sikeres vizsgát tett tanulók aránya, az 

összes, adott vizsgaszakban vizsgázók 

számához viszonyítva. 

gimnáziumi és szakgimnáziumi 

képzésenként 

13. Intézményi elismerések intézmény, intézményi csoport szinten 

14. Szakmai bemutatók, konferenciák, 

szakmai rendezvények. 

 

15. Intézményi lemorzsolódási mutatók  

16. Elédegettségmérés eredményei szülő, pedagógus, tanuló, partnerek, 

munkaerőpiac 

17. Intézményi neveltségi mutatók fegyelmi esetek, igazolatlan 

mulasztások száma, dicséretek 

18. Hátrányos helyzetű tanulók aránya a 

teljes tanulói létszámhoz viszonyítva 

 

19. Sajátos nevelési tanulók aránya a teljes 

tanulói létszámhoz viszonyítva 

 

20. Dobbantó programban tanulók aránya a 

teljes tanulói létszámhoz viszonyítva   

nem releváns 

21. Műhelyiskolában részszakmát szerzők 

aránya a képzésben résztvevők 

összlétszámához viszonyítva   

nem releváns 

22. Szakmai továbbképzések részt vevő 

pedagógusok aránya és a 

továbbképzésbe fektetett összeg 

 

23. Szakértői, szaktanácsadói, vizsgáztató 

tevékenységet folyató pedagógusok 

aránya a teljes tantestület létszámához 

viszonyítva 

 

24. Az intézmény nyertes pályázatainak 

száma és az elnyert összegek 

 

A stratégiai célunk megvalósítása érdekében az intézményünk által meghatározott egyedi 

indikátorok:  

25. nyelvvizsgák száma  
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2. Partneri igény – és elégedettség mérések 

Az eredmények vizsgálatához szükséges a releváns partneri kör véleménye is az intézményi és 

az intézményvezetői munkáról. A partneri méréseket minden tanévben online formában 

lebonyolítjuk. 

Az azonosított partneri körön belül a partnerekkel való kapcsolat szorossága alapján az 

intézmény meghatározza releváns partnereit. A partnereket megkülönböztetjük aszerint is, hogy 

az intézményi működés külső vagy belső érintettjeiről van szó. A partnerlista folyamatosan 

aktualizálásra kerül, amelynek felelőse a MICS. 

Az intézmény által használt partneri igény – és elégedettségi mérés kérdőíveit lásd a 

mellékletben. 

Az Önértékelés kézikönyv alapján az intézményi önértékelés keretében a pedagógusi, a tanulói, 

a szülői és partneri méréseket kívánjuk elvégezni. 

 

Partneri kérdőív 

típusa  

A kérdőív 

felhasználási területe  

Milyen körben kell a 

partneri mérést 

elvégezni?  

Milyen mintán 

kell a partneri 

mérést elvégezni?  

Megjegyzés /  

Melléklet száma  

Pedagógusi kérdőív  intézményi önértékelés  

Az intézményben 

foglalkoztatott 

pedagógusok.  

100 %-os minta  2.1. sz. melléklet  

Pedagógusi kérdőív  
intézményvezetői 

önértékelés  

Az intézményben 

foglalkoztatott 

pedagógusok.  

100 %-os minta  

5.1 sz. melléklet  

Tanulói kérdőív  intézményi önértékelés  

Az intézménnyel tanulói 

jogviszonyban álló 

tanulók.  

100 %-os minta  2.2. sz. melléklet 

Szülői kérdőív  intézményi önértékelés  

Az intézménnyel tanulói 

jogviszonyban álló 

tanulók szülei.  

Reprezentatív 
felmérés, minden 

évfolyamot lefedő 
20%-os 

mintavétellel.  

2.3. sz. melléklet 

Tanulói kérdőív a 

pedagógusi 

értékeléshez  

pedagógusi értékelés  

Az adott pedagógus 

által oktatott, az 

intézménnyel tanulói 

jogviszonyban álló 

tanulók.  

100 %-os minta  3.3.1. sz. melléklet 

Szülői kérdőív a 

pedagógusi 

értékeléshez  

pedagógusi értékelés  

Az adott pedagógus 

által oktatott, az 

intézménnyel tanulói 

jogviszonyban álló 

tanulók szülei.  

20 %-os minta  

3.3.2. sz. melléklet 
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IV. Intézményi folyamatmodell 
 

1. Vezetési-irányítási folyamatok 

 

Vezetés-irányítási folyamat-terület szabályozandó folyamatai 

V1. Stratégiai tervezés 

V2. Tanévi tervezés 

V3. Emberi erőforrások menedzselése (kiválasztási és betanítási rend működtetése, 

továbbképzési rendszer működtetése) 

V4. Intézményi önértékelés 

 

2. Szakmai-képzési folyamatok 

 

Szakmai-képzései folyamat-terület folyamatai 

SZK1. Szakmai-képzési tervezés 

SZK2. Pályaorientáció, beiskolázás, tanulói felvétel 

SZK3. Pedagógusok szakmai-képzési együttműködése 

SZK4. Módszertani kultúra és eszköztár működtetése, fejlesztése 

 

 

3. Támogató és erőforrás folyamatok 

 

Támogató és erőforrás folyamat-terület folyamatai 

T1. Gazdasági erőforrások biztosítása, beszerzési tevékenység működtetése 

T2. Intézményi adminisztráció, KRÉTA rendszer kezelése 

T3. Panaszkezelés 

 

Az intézményi folyamatok táblázata a VII. Mellékletek fejezetben találhatóak meg. 
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4. Folyamatszabályozások elkészítésének intézményi ütemterve 

 

 

A részletes folyamatszabályozások elkészítése 2023. augusztus 31-ig történik meg az alábbi 

ütemezés szerint. A folyamatszabályozások felülvizsgálata kétévente történik. 

 

 Folyamat neve Határidő Felelős 

V1 Stratégiai tervezés 2022.10.01. igazgató 

V2 Tanévi tervezés 2022.10.01. igazgatóhelyettes 

V3_1 Emberi erőforrások 

menedzselése – kiválasztási és 

betanítási rend működtetése 

2022.11.01. igazgató 

V3_2 Emberi erőforrások 

menedzselése – továbbképzési 

rendszer működtetése 

2022.11.01. igazgatóhelyettes 

V4 Intézményi önértékelés 2022.06.15. MIR vezető  

SZK1 Szakmai-képzési tervezés 2022.12.01. igazgatóhelyettes 

SZK2 Pályaorientáció, beiskolázás, 

tanulói felvétel 

2022.12.01. igazgatóhelyettes 

SZK3 Pedagógusk szakmai- képzési 

együttműködése 

2023.02.01. igazgatóhelyettes 

SZK4 Módszertani kultúra és 

eszköztár működtetése, 

fejlesztése 

2022.10.01. MIR vezető 

T1 Gazdasági erőforrások 

biztosítása, beszerzési 

tevékenység működtetése 

2023.02.01. igazgató 

T2 Intézményi adminisztráció, 

KRÉTA rendszer kezelése 

2023.02.01. igazgatóhelyettes 

T3 Panaszkezelés 2023.02.01. igazgatóhelyettes 
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V. Intézményi önértékelés 

1. Az intézményi önértékelési szempontsor 

 

Tervezés önértékelési terület: A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel 

közösen kialakított stratégiai jövőképét, és egyértelműen meghatározott célokat, intézkedéseket 

és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési szempont Kapcsolódó 

folyamatok 

Kapcsolódó 

indikátorok 

Kapcsolódó partneri 

mérések 

T1 

Az intézmény által kitűzött 

helyi célok tükrözik az euró-

pai, országos és regionális 

szakképzés-politikai célokat. 

V1 

V2 

1, 2, 4, 5, 9 

10, 15, 24, 

25 

 partnerek 

T2  

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.  

V2 

V4 

SZK1 

SZK4 

T1 

1, 3, 4, 5, 25 szülők 

tanulók 

pedagógusok 

partnerek 

T3  

Az intézmény a helyi 

munkaerő-piaci és az egyéni 

képzési igények meghatáro-

zása érdekében konzultációt 

folytat a releváns part-

nerekkel.  

V1 

SZK1 

4, 5, 14 partnerek 

T4  

Az intézmény egyértelműen 

meghatározott és átlátható 

minőségirányítási rendszerrel 

rendelkezik. Meghatározza a 

minőségirányítás szervezeti 

V3 

V4 

T1 

T3 

 

1, 4, 5, 9, 10 pedagógusok 

partnerek 
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kereteit és a minőség-

irányítással kapcsolatos 

felelősségi köröket.   

T5  

Az intézmény bevonja a 

munkatársakat az intézményi 

célok és tervek kialakításába.  

V1 

V2 

V3 

SZK1 

14, 22, 23 pedagógusok 

partnerek 

 

T6  

Az intézmény meghatározza 

a partneri körét és együtt-

működéseket tervez a rele-

váns partnerekkel.   

V1 

V2 

SZK1 

SZK2 

2, 4, 5, 14 tanulók 

szülők 

pedagógusok 

partnerek 

T7  

Az intézmény intézkedéseket 

határoz meg az adatvédelmi 

szabályoknak való megfele-

lés biztosítására.  

 

T2 

T3 

 pedagógusok 

 

 

Megvalósítás önértékelési terület: Az intézmény a releváns partnerekkel együttműködésben 

összeállított terveket a kitűzött célok elérése érdekében megvalósítja. 

Önértékelési szempont Kapcsolódó 

folyamatok 

Kapcsolódó 

indikátorok 

Kapcsolódó partneri 

mérések 

M1  

Az intézmény a célok elérése 

érdekében megtervezett 

tevékenységek megvalósí-

tását a szükséges erőforrások 

elosztásával biztosítja.   

V3 

T1 

3, 22, 24 pedagógusok 

M2  

Az intézmény az eltervezett 

intézkedések megvalósítása 

érdekében egyértelműen 

meghatározott módon támo-

 

SZK1 

SZK2 

SZK3 

 

3, 4, 5, 10, 14, 

24 

partnerek 
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gatja a szoros szakmai 

együttműködésen alapuló 

partnerségek kialakítását. 

M3  

Az intézményben a képzési 

célok elérése érdekében 

megvalósul a pedagógusk 

együttműködése.  

 

SZK3 

 

6, 7, 8, 11, 12, 

18, 19 

pedagógusok 

partnerek 

M4  

Az intézményben az 

intézményi célokkal össz-

hangban működik a 

pedagógusk továbbképzési 

rendszere.   

V3 

SZK3 

SZK4 

22, 23 pedagógusok 

partnerek 

M5  

A tanulóközpontú intéz-

mény szakmai programja 

lehetővé teszi a tanulók 

számára, hogy elérjék az 

elvárt tanulási eredmé-

nyeket, valamint hogy 

aktívan részt vegyenek a 

tanulási folyamatban.  

V1 

SZK1 

SZK4 

 

10, 12, 17, 18, 

19, 20, 21, 25 

tanulók 

pedagógusok 

partnerek 

M6  

Az intézmény érvényes, 

pontos és megbízható 

módszereket alkalmaz a 

tanulók tanulási eredmé-

nyeinek az értékelésére.  

SZK3 

SZK4 

T3 

6, 7, 11, 12 tanulók 

pedagógusok 

partnerek 

M7  

Az intézmény a digitális 

technológiák és az online 

tanulási eszközök haszná-

SZK1 

SZK4 

T1 

 

8, 10, 11, 14, 

24 

tanulók 

pedagógusok 

partnerek 
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latával ösztönzi az 

innovációt a tanítási és 

tanulási tartalmak és 

módszerek terén, az 

iskolában és a duális 

képzőhelyen egyaránt.  

 

Értékelés önértékelés terület: Az intézményben az eredményeket és a folyamatokat 

rendszeresen ellenőrzik, értékelik, és ezt mérésekkel támasztják alá. 

Önértékelési szempont Kapcsolódó 

folyamatok 

Kapcsolódó 

indikátorok 

Kapcsolódó partneri 

mérések 

É1  

Az intézmény minőség-

irányítási tevékenysége 

keretében rendszeres önér-

tékelést végez.  

V4 

 

 pedagógusok 

É2  

Az intézmény az önér-

tékelés keretében méri és 

értékeli a stratégiai és a 

minőségcélok megvaló-

sulását, a szakképzési 

indikátorokat, a partnerek 

igényét és elégedettségét, a 

szabályozott folyamatok 

eredményességét, a 

cselekvési terv végrehajtá-

sának eredményességét, a 

pedagógusi értékelési 

rendszer működtetését és 

eredmé-nyességét.  

V4 1, 4, 5, 9, 10, 

25 

pedagógusok 

É3   

Az intézmény önértékelése 

kiterjed az intézmény 

V1 

V4 

SZK1 

8, 10, 11, 14, 

24 

tanulók 

pedagógusok 
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digitális felkészültségének 

és környezeti fenntartható-

ságának a felmérésére és 

értékelésére is.  

 

É4  

Az intézményben a stratégiai 

célok elérése érdekében 

korai jelzőrendszer műkö-

dik.  

V1 

V2 

T2 

2, 4, 5, 15 pedagógusok 

partnerek 

 

Felülvizsgálat értékelési terület: Az intézmény hasznosítja az értékelés és a felülvizsgálat 

eredményeit, megvalósítja a szükséges visszacsatolásokat és fejlesztéseket. 

Önértékelési szempont Kapcsolódó 

folyamatok 

Kapcsolódó 

indikátorok 

Kapcsolódó partneri 

mérések 

F1  

Az intézmény az önértékelés 

és a külső értékelés 

eredményeit megvitatja a 

releváns partnerekkel, fel-

használja a szakmai-

pedagógiai munka folyama-

tos fejlesztésére, megfelelő 

cselekvési tervet állít össze.  

V1 

V2 

V4 

 

1, 4, 5, 9, 10, 

15 

pedagógusok 

partnerek 

F2  

A visszacsatolási és a 

felülvizsgálati eljárások 

támogatják az intézmény 

tanuló szervezetként való 

működését, a szakmai-

pedagógiai fejlesztéseket és 

javítják a tanulók, a kép-

zésben résztvevő személyek 

esélyeit.  

V1 

V2 

SZK1 

 

1, 4, 5, 9, 10, 

15 

pedagógusok 

F3  

Az intézmény széles körben 

és nyilvánosan hozzáfér-

hetővé teszi az értékelés és a 

felülvizsgálat eredményeit.   

V4 1, 4, 5, 9, 10, 

15 
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2. Az intézményi önértékelés folyamata 

 

 

 

Az intézményi önértékelés kétévente történik az évenkénti indikátorok gyűjtése és elemzése 

alapján. Az első önértékelési ciklus 2022. szeptember 1-jén indul, amely 2024. augusztus 31-
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én fejeződik be. Az adott tanévben elvégzendő önértékelési feladatokat a MICS éves 

önértékelési munkatervében részletesen meghatározza. 

Az intézményi önértékelés során alkalmazott információ- és adatgyűjtés meghatározó 

módszerei a dokumentumelemzés, a kérdőív és az interjú.  

Az intézményi önértékelés során elvégzendő feladatok   

1. Az intézményi önértékelés előkészítése  

Az előkészítő szakasz célja egyrészt, hogy az önértékelést felkészült munkatársak végezzék, 

másrészt, hogy az önértékelés megvalósításához a munkatársak egyeztetett, dokumentált 

tervvel rendelkezzenek. Az előkészítő szakasz három lépésből áll.  

1.1. A pedagógusi testület tájékoztatása az önértékelésről   

Elengedhetetlenül szükséges, hogy az önértékelés megkezdése előtt a pedagógusi testület 

tájékoztatást kapjon az önértékelés céljáról, az önértékelési munka és folyamat részleteiről, az 

elvégzendő feladatokról és az elvárt eredményről, a munkatársak feladatokba való bevonásáról. 

Ezek a feladatok vezetői felhatalmazást is adnak a munkához. A feladatok ismertetésén túl a 

munkatársak érdeklődésének a felkeltése, a felmerülő kérdések megválaszolása képezi a 

pedagógusi testületi tájékoztató elsődleges célját.   

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

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

szakmai-pedagógiai fejlesztése terén. A csoport tagjai adjanak tájékoztatást a pedagógusi 

testület részére az önértékelés céljáról, az elvárt eredményeiről, az EQAVET Keretrendszer 

céljáról, felépítéséről, előnyeiről, hozzáadott értékéről, az önértékelés folyamatáról, a 

szükséges erőforrásokról. Ajánlott, hogy egy önértékelési szempont és a hozzá kapcsolódó 

elvárás bemutatásán, elemzésén, az intézményi gyakorlattal való összevetésen keresztül 

szemléltessék az önértékelés módszertanát és az eredményt, amely az önértékelésen alapuló 

fejlesztésekben jelenik meg.  

Hasznos, ha a pedagógusi testület minden tagja részt vesz az önértékelési munkával kapcsolatos 

tájékoztatón. Célszerű egy rövid (legfeljebb 2-3 oldal terjedelmű) összefoglaló anyagot 

készíteni, amelyet a tájékoztató során minden jelenlévő kézhez kap, illetve amelyet a 

tájékoztatót követően elektronikus úton eljuttatnak minden, így az esetlegesen hiányzó 

pedagógusk számára is.  

1.2. Az önértékelésben résztvevő munkatársak felkészítése   

Az önértékelés szakszerű megvalósítása érdekében szükséges azoknak a munkatársaknak a 

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

pedagógusi továbbképzésen részt vett MICS tagoknak kell megtartaniuk, a képzés 

önértékelésre vonatkozó tematikája alapján és az ott átadott segédanyagok felhasználásával.  

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

Keretrendszert, annak alapelveit, logikáját, felépítését, valamint alaposan tanulmányozzák és 

egységesen értelmezzék az önértékelés szempont- és elvárásrendszerét. A közös munka során 

a szempontokhoz kapcsolt értelmezések (elvárások) segítségével határozzák meg, mit 

jelentenek az egyes önértékelési szempontok a saját intézményi kontextusukban, működési 

környezetükben. Tekintsék át, vizsgálják felül az egyes szempontokhoz rendelt intézményi 
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folyamatokat és szakképzési indikátorokat, és az intézményi sajátosságok figyelembevételével 

egészítsék ki azokat, azaz a kötelezőeken kívül rendeljenek hozzájuk további intézményi 

folyamatokat, a folyamat működtetésének eredményességét meghatározó indikátorokat, saját 

intézményi indikátorokat, partneri mérési eredményeket, amelyek segítik az önértékelés 

tényszerű elvégzését.  

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

az önértékelés módszertanát, az önértékeléshez használt eszközöket, munkasablonokat, 

valamint hogy helyesen értékeljenek, és megfelelő módszerrel határozzák meg az erősségeket, 

a fejlesztendő területeket és a fejlesztési célokat. Az önértékelés módszertanát az önértékelési 

sablon logikája alapján, egy konkrét példán javasolt begyakorolni.  

A felkészítést tartók feladata, hogy minden résztvevő számára megfelelő képzési anyagot 

biztosítsanak. Ez minimálisan magában foglalja az EQAVET alapú intézményi önértékelési 

szempontsort, az önértékelési folyamat és módszertan rövid leírását, valamint az önértékelési 

munka sablonjait.  

1.3. Az önértékelés munkatervének elkészítése  

Az önértékelés megvalósítását alapos, pontos tervezés kell, hogy megelőzze. Az önértékelés 

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

vevő többi munkatárs közreműködésével – elkészítse az önértékelés munkatervét annak 

érdekében, hogy az elvégzendő feladatok és a megvalósításhoz szükséges erőforrások 

tervezhetőek legyenek. Az önértékelés folyamatát úgy kell ütemezni, hogy az önértékelés 

eredményeként elkészülő cselekvési terv jóváhagyására a fenntartónak 30 nap álljon 

rendelkezésére.  

A munkaterv részleteiben kell, hogy tartalmazza az önértékelés megvalósítási folyamatát, 

lépéseit, feladatait. A munkaterv rögzíti azt is, hogy az önértékelést végzők hogyan osztják fel 

egymás között a feladatokat, kik, mely területeken, milyen részfeladatokat és milyen ütemezés 

szerint végeznek.    

A feladatok felosztása történhet egyrészt az összetartozó önértékelési szempontok alapján, az 

EQAVET Minőségbiztosítási Ciklus lépései szerint (Tervezés, Megvalósítás, Értékelés, 

Felülvizsgálat).  

A másik megoldás lehet az önértékelésben részt vevő munkatársak ismeretei, tapasztalatai 

szerinti felosztás: ki mely területekkel (önértékelési szempontokkal) kapcsolatban rendelkezik 

mélyebb ismeretekkel az intézményi működés tekintetében.   

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

kétévente kell ugyan elvégezni, azonban vannak éves rendszerességgel elvégzendő feladatok 

is, mint az indikátorok évenkénti gyűjtése és elemzése. Ezért az önértékelés átfogó munkatervét 

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

önértékelési feladatokat a MICS éves önértékelési munkatervében részletesen meghatározni.  

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

munkatervébe.   

Az önértékelési munkatervnek az alábbi elemeket javasolt tartalmaznia:   

• az önértékelési munka célja, elvárt eredmények;  

• a megvalósításhoz szükséges feladatok, lépések;  

• a feladatok határideje és ütemezése;  

• az önértékelés megvalósításához szükséges erőforrások tervezése:  
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- emberi erőforrások (MICS tagjai, egyéb közreműködő munkatársak), - 

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

erőforrások.   

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

kövessék a folyamatos fejlesztés PDCA elvét.   

Az önértékelés munkatervének elkészítéséért a MICS vezetője a felelős, és javasolt, hogy a 

csoport tagjai készítsék el. Az elkészült munkatervet mindenképpen ismertetni és egyeztetni 

kell az intézmény vezetésével, és mindazokkal, akiknek a részvételére számítanak az intézmény 

önértékelésében. A munkatervet az intézmény vezetésének kell jóváhagynia, csak ezt követően 

történhet meg a megismertetése a munkatársakkal.  

 

Az önértékelési feladatok beépítésre kerülnek az intézmény éves munkatervébe.   

Az önértékelési munkaterv az alábbi elemeket tartalmazza:   

 az önértékelési munka célja, elvárt eredmények;  

 a megvalósításhoz szükséges feladatok, lépések;  

 a feladatok határideje és ütemezése;  

 az önértékelés megvalósításához szükséges erőforrások tervezése:  

o emberi erőforrások (MICS tagjai, egyéb közreműködő munkatársak),  

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

o pénzügyi erőforrások: A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum által 

biztosított pénzügyi erőforrás felhasználásával. 

Felelős: MICS vezető (igazgató) 

 

2. Az intézményi önértékelés végrehajtása  

Az önértékelés végrehajtása során az önértékelést végző munkatársak az EQAVET alapú 

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

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

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

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

folyamataiba.   

Az önértékelés végrehajtása hét, jól elkülöníthető lépésre bontható.  

2.1. Információ- és adatgyűjtés   

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

amely az önértékelési szempontsor és az intézményi működés alapos és mély ismeretét igényli. 

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

kapcsolódó elvárásokhoz rendelten az intézmény megkeresse és összegezze mindazokat az 

információkat, adatokat, tényeket, eredményeket, indikátorokat, amelyek jelenleg 

rendelkezésre állnak.   

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

amelyek bemutatják, hogyan működik az intézmény, másrészt pedig azt, hogy működése során 
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milyen eredményeket ért el a célok, indikátorok megvalósulása, a folyamatok működtetése, a 

partnerek elégedettsége, a cselekvési terv(ek) végrehajtása terén.   

Az információ- és adatgyűjtés során elsődlegesen azt szükséges tisztáznia az intézménynek, 

hogy milyen információkra és adatokra van szükség, és hogy milyen forrásokból, illetve ki(k)től 

gyűjthetőek be ezek az információk, adatok.  

Az információ- és adatgyűjtés során – a munkatervben meghatározott felosztás szerint (lásd az 

1.3. lépésben) és a munkatársak széles körének a bevonásával – az intézményben összegyűjtik 

az egyes önértékelési szempontok tekintetében mindazokat az információkat, adatokat és 

tényeket, amelyek az önértékelés elvégzését, az erősségek és a fejlesztendő területek feltárását, 

azonosítását támogatják, azaz az intézmény adott területen alkalmazott gyakorlatait és e 

gyakorlatok alkalmazása révén elért eredményeit. Ehhez az szükséges, hogy a MICS tagjai – 

az önértékelésbe bevont intézményi munkatársakkal együtt – áttanulmányozzák, közösen 

értelmezzék az önértékelési szempont- és elvárás-rendszert (lásd még az 1.2. lépést). Meg kell 

határozni azt is, hogy az intézményi működés feltárásához az intézményen belül kitől és honnan 

lehet a szükséges és megfelelő információt és adatokat beszerezni, mely dokumentumokat kell 

áttekinteni.   

Az intézményi önértékelés során alkalmazott információ- és adatgyűjtés meghatározó 

módszerei a dokumentumelemzés, a kérdőív és az interjú.  

• A dokumentumelemzés során az írásban rögzített működési elemeket lehet feltárni, 

összegyűjteni. Ehhez tanulmányozni és tartalmilag elemezni kell az intézményi belső 

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

a belső szervezeti dokumentumokat (mint például az intézmény belső mérési rendszere és 

az általa szolgáltatott adatok, vagy a szervezeti nyilvántartások, jelentések, beszámolók).   

• A kérdőívek elsősorban a releváns partnerek véleményének, igényeinek és 

elégedettségének a felmérésére, megismerésére adnak lehetőséget.   

Az intézmény az önértékelése során a kétéves önértékelési ciklusban legalább egyszer 

kérdőív segítségével vizsgálja a partnerek – a szülők, a tanulók és a pedagógusk – 

elégedettségét (3-4-5. sz. mellékletek), továbbá a duális képzőhelyek és a végzetteket 

foglalkoztató gazdálkodó szervezetek szintén elégedettségmérő kérdőívet (6-7. sz. 

mellékletek) töltenek ki.  

A partneri kérdőívekben szereplő, kötelezően alkalmazandó kérdéssorokat az intézmény 

igény szerint kiegészítheti olyan kérdésekkel, szempontokkal, amelyek az intézményi 

sajátosságokra vonatkoznak.  

(A partneri igény- és elégedettségmérésről bővebb információ a 7. fejezetben olvasható.)  

Az interjúk segítenek olyan működési elemek feltárásában, amelyek nem rögzítettek írásban, 

viszont az intézményben működő gyakorlat. Interjúkat lehet folytatni például a folyamatok 

felelőseivel, az intézményvezetőkkel, a munkaközösségek vezetőivel, a partneri 

kapcsolattartókkal. Az interjúk egyben segíthetnek a leírt szabályozások és a valós működés 

összevetésében, illetve további adatgyűjtési források azonosításában is. Ügyelni kell azonban 

arra, hogy az interjúk során begyűjtött információk, az interjúkból származó következtetések is 

tényszerűek, konkrétak legyenek.  
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2.2. Az egyes önértékelési szempontokhoz az intézményi működési gyakorlat leírások 

elkészítése  

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

oktatásinevelési-képzési és egyéb tevékenységeinek, alkalmazott módszereinek tényeken 

alapuló feltárása és ez alapján az intézményi működési gyakorlat tényszerű leírása.   

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

munkatársak készítsék el, akik az adott önértékelési szempont(ok)hoz az információ- és 

adatgyűjtést is végezték.  

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

önértékelési szempont az intézmény működésében, milyen működési elemek, területek 

tartozhatnak hozzá, segítséget nyújt az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás, szöveges 

magyarázat, értelmezés, és ennek részeként az az útmutatás, hogy mit is kell vizsgálni az adott 

szempontnál az önértékelés során.  

Az intézményi működési gyakorlat leírásánál az alábbiakat célszerű szem előtt tartani:  

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

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

intézmény?  

• Mióta és milyen gyakorisággal (mennyire rendszeresen) alkalmazza a kérdéses 

területen alkalmazott módszereit, gyakorlatát az intézmény?  

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

alkalmazása és mennyire terjed ki az alkalmazás a teljes intézményre?  

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

alkalmazott módszerei szakmailag megfelelőek, eredményesek-e?  

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

• A felülvizsgálat és szükség esetén a mérési eredmények alapján az intézmény 

javítjae, illetve továbbfejleszti-e a kérdéses területen alkalmazott gyakorlatát?  

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

konkrét tényeket, és ne csak elveket és véleményeket tartalmazzanak. Ezért érdemes például 

folyamatba helyezni az adott tevékenységet és ennek alapján leírni a gyakorlatot. A 

tényszerűség érdekében a működési gyakorlat leírása során az alábbi elemeket kell bemutatni:  

• ki (vagy kik),  

• mit,  

• mikor(tól),  

• hogyan,  

• milyen rendszerességgel,  

• miért,  

• milyen szabályozó dokumentumok, belső szabályok alapján  

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

mennyire van összhangban a működtetésre kialakított szabályozással.   

A működési gyakorlat leírása során az 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 

alkalmazott működési gyakorlatát.    
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Gyakran előforduló, tipikus hiba, hogy az intézményi gyakorlat bemutatása nem a Hogyan?-ra, 

hanem csak a Mit? (csinálunk, csináltunk) kérdésre ad választ. A Miért? kérdésnél kell 

bemutatni, hogy milyen célok érdekében végzi az intézmény az adott tevékenységet. A Hol? 

kérdésnél a működési gyakorlat szervezeti életben való elhelyezéséről és az adott gyakorlat 

szabályozásának helyéről (hol és miben van szabályozva?) kell információt adni.  

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

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

konkrétan arra és annak minden elemére válaszol, nem elveket, célokat, szándékokat közöl, 

hanem valós információkon, tényeken, gyakorlatban végzett tevékenységeken alapul és 

tartalmazza, bemutatja a kapcsolódó indikátorok, intézményi folyamatok, partneri és egyéb 

mérések eredményeit is. Azaz, az egyes önértékelési szempontokra vonatkozóan minél több, 

az intézményre jellemző adatot, indikátort, elégedettségmutatót és/vagy eredménymutatót kell 

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

kerülni kell a tényekkel alá nem támasztott megállapításokat, megfogalmazásokat.  

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

korrekcióját kell az intézménynek elvégeznie.  

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

százalékos / %-os értékelése  

Ebben a lépésben a bemutatott intézményi működési gyakorlatok elemzése és értékelése 

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

jelenleg alkalmazott működési gyakorlat mennyire felel meg az önértékelési szempont által 

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

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

Az adott önértékelési szempont és a kapcsolódó elvárások teljesülésének mértékét százalékosan 

kell megadni, az alábbi értékelési kategóriák alkalmazásával.   

Értékelési kategóriák:  

 nem felel meg   részben megfelel  többnyire megfelel       megfelel  

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

2.4. Erősségek és fejlesztendő területek meghatározása az intézményi működésben   

Az intézményi működési gyakorlat önértékelése során   

• a működési gyakorlat leírás,  

• az önértékelési szempontban megfogalmazott elvárások,   

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

területen jelző szakképzési indikátorok értékelése,  

• a kapcsolódó folyamatok működésének az értékelése,  

• a kapcsolódó partneri és egyéb mérések eredményeinek az értékelése,  

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

alapján az intézménynek – önértékelési szempontonként – jó működési gyakorlatokat, 

erősségeket és problémákat, hiányosságokat, fejlesztendő területeket kell azonosítania, 

rögzítenie.  

A problémák, hiányosságok, fejlesztendő területek mellett – amelyekre épülnek az intézményi 

fejlesztések – fontos az intézmény erősségeinek a feltárása, összegzése is, hiszen az intézmény 
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ezekre támaszkodhat a fejlesztő munka során, és szakmai-képzési tevékenysége, működése 

ezek erősítésével válhat még sikeresebbé, eredményesebbé.  

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

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

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

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

kell vizsgálni:  

• Az intézmény az adott önértékelési szempont által elvárt működési gyakorlatot alakított ki.  

Ennek keretében vizsgálni kell a működési gyakorlat o kiterjedtségét az adott önértékelési 

szempontra vonatkozóan, o kiterjedtségét az intézményre vonatkozóan, o 

szabályozottságát, egységes működtetését, o időbeli szabályozottságát, rendszerességét.  

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

intézmény céljain és a releváns partnerek elvárásain alapul.  

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

definiálta a tevékenység megvalósításának elemeit (kinek, mit és hogyan kell megtennie).  

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

rögzítették.  

• Az előírásoknak, belső szabályoknak megfelelően valósul meg a tevékenység végrehajtása 

az intézmény mindennapi gyakorlatában.  

• A kérdéses területre kialakított jó működési gyakorlatot az intézmény minden területén, 

minden munkaközösségében alkalmazzák.  

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

minden esetben alkalmazzák.  

• Minden szükséges területen rendelkeznek mérési eredményekkel, számszerű adatokkal, 

amelyeket – ha van rá mód – összehasonlítanak más hasonló intézmények eredményeivel.  

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

tendenciát mutatnak.   

• A saját célokat elérik, illetve túlteljesítik.   

• Az indikátorok, mérési eredmények vizsgálata alapján fejlesztéseket indítottak a megfelelő 

működési területeken.  

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

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

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

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

továbbá, ha az intézmény egy adott tevékenységének értékelésével kapcsolatban nem 

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

tevékenység eredményességét.   

Hasznos lehet, ha az adatgyűjtés és elemzés, értékelés során felmerült ötleteket, fontos 

információkat menet közben az önértékelési munkasablon (9. sz. melléklet) „Megjegyzés” 

rovatában rögzítik az önértékelők.   

Fontos azonban, hogy itt ne megoldási javaslatokat, hanem az elemzést segítő ötleteket, 

megállapításokat fogalmazzanak meg. Itt lehet rögzíteni az értékelés során feltárt olyan 

megjegyzéseket is, amelyek segíthetnek például a fejlesztendő terület okainak feltárásában. Az 
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értékelés során azonban kerülni kell, hogy már a tények áttekintése során megfogalmazzák a 

problémák okait, illetve megtörténjen a konkrét megoldási javaslatok kidolgozása.  

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

önértékelésben részt vevő munkatársak végezzék el, és tegyenek javaslatot az erősségekre és a 

fejlesztendő területekre, akik az adott önértékelési szemponttal a kezdetektől dolgoztak.   

A végső értékelést, az erősségek és a fejlesztendő területek konszenzussal történő 

meghatározását csoportmunkában javasolt elvégezni.   

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

intézmény fejlődése szempontjából meghatározó erősségeket és fejlesztési lehetőségeket tárja 

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

önértékelés során, hogy ez egy vezetői értékelési eszköz, és nem az egyedi problémák, hanem 

a rendszer szinten 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, akkor a fejlesztés érdekében mit kell tennie.  

2.5. Erősségek és fejlesztendő területek összesítése  

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

az önértékelést, és konszenzussal meghatározza az önértékelésen belüli kapcsolatokat, 

összefüggéseket külön az egyes önértékelési szempontok esetében azonosított erősségek és 

külön a fejlesztendő területek között. Itt azt kell áttekinteni, hogy vannak-e olyan, az egyes 

szempontokban azonosított erősségek vagy fejlesztendő területek, amelyek összefüggenek 

egymással és így az intézmény egy nagyobb területének a megfelelő vagy nem megfelelő 

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

erősségek vagy fejlesztendő területek, amelyek azonos okokra vezethetőek vissza, ezért 

kezelésük is azonos módon történhet.  

Ebben a lépésben tehát az intézménynek át kell gondolnia az egész önértékelését, és el kell 

készítenie az Erősségek és a fejlesztendő területek intézményi szinten összesített listáját, 

amelyben már összekapcsolják és átfogalmazzák az összetartozó erősségeket és az összetartozó 

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

érdekében, hogy az intézményi működés megfeleljen az önértékelési szempontokban 

megfogalmazott szakképzésspecifikus elvárásoknak.  

Az összegzés segíthet az intézmény számára áttekinteni és összefoglalni az önértékelés tényeit, 

nem csupán egy-egy önértékelési szemponthoz kapcsolódóan, hanem komplex módon, a belső 

összefüggéseket feltárva, az intézmény egészének vonatkozásában.  

2.6. A fejlesztendő területek rangsorolása  

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

elkészültét követően egy külön lépésben meghatározásra kerüljenek az összegzett fejlesztendő 

területeken belüli prioritások, elkészüljön az intézmény fejlesztendő területeinek priorizált 

listája.  

A fejlesztendő területek rangsorolásának célja, hogy iránymutatást adjon arra vonatkozóan, 

hogy mely fejlesztendő területtel, területekkel célszerű elsődlegesen foglalkoznia az 

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

listájában szereplő fejlesztendő területek sorrendjét határozza meg, így elkészül a Fejlesztendő 

területek rangsorolt listája.   

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

összesítésében, valamint a fejlesztendő területek rangsorolásában. Ez egyfajta vezetői kontrollt, 

és a MICS-csel együtt az önértékelés és az önértékelés eredményeinek a minőségbiztosítását is 

jelenti.  

2.7. Pedagógusi testületi előterjesztés és döntés a fejlesztésekről  

Az önértékelés eredményeit szükséges megismertetni a pedagógusi testület tagjaival, amely 

során a pedagógusi testület megvitatja és elfogadja az önértékelés eredményeit, továbbá kijelöli 

a megvalósítandó fejlesztéseket.  

2.7.1. Az önértékelés eredményeinek bemutatása a pedagógusi testületnek   

A pedagógusi testületi előterjesztés célja, hogy a munkatársak megismerjék az önértékelés 

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

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

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

Az előterjesztést megelőzően a MICS az intézményvezető közreműködésével – az intézményi 

önértékelés és a hozzá tartozó elemzések (kitöltött önértékelési sablonok, Erősségek és a 

fejlesztendő területek intézményi szinten összesített listája (részletes leírását lásd az önértékelés 

folyamatának 2.5. lépésében), Fejlesztendő területek rangsorolt listája (részletes leírását lásd az 

önértékelés folyamatának 2.6. lépésében)) alapján – meghatározza, hogy milyen információkat 

és milyen formában szeretnének megosztani a pedagógusi testülettel, annak érdekében, hogy 

közösen kijelölhessék a fejlesztési irányokat. A pedagógusi testületi előterjesztés két fő elemből 

áll: az önértékelési dokumentációból és a szóbeli prezentációból. A szóbeli prezentáció egy 

lehetséges szerkezete lehet az alábbi:  

• Az önértékelés célja.  

• Az önértékelési munka folyamatának és módszertanának áttekintése.  

• Az önértékelés főbb megállapításai – az intézményi működés  o főbb erősségei, azaz, 

hogy mi működik jól, miben felelnek meg az önértékelési szempontoknak?   

o főbb fejlesztendő területei, azaz, hogy hol, milyen területeken és milyen 

fejlesztéseket kell indítani a jövőben az önértékelési szempontoknak való 

megfelelés érdekében?  

• A kiválasztandó fejlesztendő területekre tett javaslatok.  

A prezentáció legyen megfelelően előkészített, hiteles személy tartsa, aki – röviden és 

áttekinthetően – objektív, hiteles helyzetképet mutasson be, az erősségeket és a fejlesztendő 

területeket egyaránt ismertesse. Fontos, hogy az intézményvezető és a vezetés többi tagja részt 

vegyen a prezentáción.  

2.7.2. A megvalósítandó fejlesztések kijelölése  

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

egyeztetett javaslatokkal kell rendelkeznie a fejlesztendő területeket illetően, és ezeket elő kell 

terjesztenie a 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, cselekvési tervet készít.  
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Általánosan 3-6 fejlesztés elindítása javasolt az önértékelés után. A legalább három fejlesztés 

elindítását az indokolja, hogy amennyiben egy fejlesztés valamilyen ok miatt meghiúsul, még 

mindig legyen lehetősége az intézménynek a másik kettő esetében sikereket elérni. A 

maximális hatos szám az intézmény erőforrásainak korlátosságából adódik, ugyanis a 

tapasztalatok alapján hatnál több fejlesztés megvalósítása már túl sok erőforrást vonna el a 

szervezettől. A fejlesztések kiválasztásánál érdemes figyelembe venni az intézményben már 

folyamatban lévő fejlesztéseket, illetve az egyes projektek, programok keretében indított 

fejlesztések ütemezését is, hiszen ezek korlátoz(hat)ják az elindítható új fejlesztések számát.  

3. Az intézményi önértékelés követése, további lépései  

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

szempontjából. Az önértékelés ugyanis megalapozza az intézményben a folyamatos fejlesztés 

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

önértékelés értéke, haszna minimális, ha az önértékelés eredményei alapján nem követi azt 

fejlesztés, beavatkozás és ezek eredményét nem értékelik, valamint nem mutatják be 

rendszeresen a pedagógusi testületnek, az egyéb alkalmazottaknak és az intézmény releváns 

partnereinek.  

A következő folyamatlépésekben bemutatjuk, hogy az intézményi önértékelés eredményeként 

milyen lépésekben végezhető az intézményi minőségfejlesztő tevékenység.  

3.1. Fejlesztési célok meghatározása  

Az első lépés az önértékelés eredményei alapján kiválasztott fejlesztendő területekre fejlesztési 

célok meghatározása, kitűzése, amelyet meg kell, hogy előzzön a problémák okainak a feltárása 

és elemzése. A célok megfogalmazásánál mindenképpen ügyelni kell arra, hogy az pontos, 

konkrét, megvalósítható, mérhető, reális (SMART) legyen, az adott problémára (fejlesztendő 

területre) vonatkozzon (vagyis arra, hogy miért nem felel meg az intézményi működési 

gyakorlat az önértékelési szempont elvárásainak) és valóban a probléma, hiányosság, 

fejlesztendő terület megszüntetését eredményezze. (Lásd még a 4.3. – Intézményi célrendszer 

– fejezetet!)  

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

történjen, és hogy a munkatársak megismerjék a kitűzött célokat.   

3.2. Cselekvési tervek készítése és megvalósítása   

A kijelölt fejlesztési feladatok megtervezésére és megvalósítására cselekvési terveket (10. sz. 

melléklet) kell készítenie az intézménynek, amelyeket a pedagógusi testület fogad el és a 

fenntartó hagy jóvá.  

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

célok elérésének részletes útját.  

Minden egyes fejlesztési célra külön cselekvési tervet kell készíteni. A cselekvési terveket 

érdemes az intézmény éves munkatervével összehangolni, hogy elegendő erőforrás álljon 

rendelkezésre a cselekvési tervekben foglalt feladatok megvalósításához.   

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

biztosítják a feladatok megvalósítását:   

• a fejlesztés eredményes megvalósításához szükséges feladatokat;  

• a feladatok végrehajtásának elvárt eredményeit;  

• a feladatok ütemezését (időigény, határidő);  
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• a feladatok végrehajtásában résztvevőket (felelős, közreműködő);   a fejlesztés főbb 

mérföldköveit, ellenőrzési pontjait;  a fejlesztés megvalósításához szükséges 

erőforrásokat.  

A fejlesztési célok kitűzése, a cselekvési tervek készítése és megvalósítása már általában nem 

a MICS, hanem az FCS-k feladata, amelyeket az adott fejlesztési területen releváns 

kompetenciákkal rendelkező vezetők, munkatársak (pedagógusk, egyéb alkalmazottak) 

alkotnak, de külső szakértőt is bevonhatnak ebbe a munkába. Hasznos azonban, ha a feladatok 

koordinálása és az önértékeléssel való összhang biztosítása érdekében az FCS-ben részt vesz a 

MICS egy-egy tagja is. Fontos továbbá, hogy az FCS-k vezetői felhatalmazással végezzék a 

munkájukat.   

A cselekvési tervek megvalósításának folyamatában rendszeresen tájékoztatni kell az 

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

eredményesen folyik a fejlesztő csoport munkája. Ez a tudatos, rendszeres információátadás és 

kommunikáció teremti meg a lehetőséget a munkatársak számára, hogy megismerjék az elért 

eredményeket, lássák a további feladatokat és így bármikor be tudjanak kapcsolódni a 

fejlesztésekbe, ezzel is segítve a fejlesztések megvalósítását.  

3.3. Cselekvési tervek megvalósulásának értékelése  

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

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

kielégíti-e az önértékelési szempontokban megfogalmazott elvárásokat, a kapcsolódó 

követelményeket. Amennyiben a vizsgált fejlesztés elérte a kitűzött célját, az intézmény 

elsődleges feladata a szabályozott működés biztosítása, azaz az új folyamat működtetése. 

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

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

vonatkozóan.  

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

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

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

A következő önértékelés során szükséges értékelni a fejlesztések eredményét, 

eredményességét. A sikeres cselekvési tervek jó gyakorlatként vagy intézményi 

folyamatszabályozásként beépülhetnek az intézményi dokumentumokba.  

4. Összegzés az önértékelés megvalósításának tapasztalatairól   

Az önértékelés folyamatának lezárását követően el kell végezni az önértékelési munka 

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

valamint az önértékelés intézményi folyamatának, módszereinek és eszközeinek a 

felülvizsgálatát és javítását. Mindezek elengedhetetlenül szükségesek a továbbfejlesztéshez, 

amely biztosítja, hogy a következő alkalommal az intézmény az önértékelését még 

hatékonyabban és eredményesebben végezhesse el.  

A tapasztalatok alapján érdemes áttekinteni, felülvizsgálni az önértékelés folyamatának már 

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

az önértékelési gyakorlat mennyiben felel meg a szabályozásban rögzített folyamatnak. Az 

intézmény a fenntarthatóság érdekében írásban rögzítse az önértékelés továbbfejlesztett 

folyamatát, vagyis azt a gyakorlatot, ahogyan a jövőben végezni fogja az önértékelését.  
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A végső cél az intézmény önértékelési rendszerének a kialakítása és folyamatos, hosszútávon 

történő működtetése. Az önértékelési rendszer kialakítása során az alábbi szempontokat 

érdemes átgondolni, hiszen ezek határozzák meg azt, hogy mitől lesz rendszer a rendszer:  

• Mi az önértékelés célja? Mit vár el az intézmény az önértékelés alkalmazásától?  

• Melyek az önértékelés során alkalmazott módszerek és eszközök?  

• Mi az önértékelés eljárásrendje?  

• Hogyan gyűjti, biztosítja az intézmény az önértékeléshez szükséges információkat, 

adatokat, tényeket?  

• Hogyan történik az eredmények felhasználása, a fejlesztések meghatározása?  

• Hogyan történik a fejlesztések értékelése, a visszacsatolás, az EQAVET 

Minőségbiztosítási Ciklus szisztematikus alkalmazása?  
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Folyamat neve Intézményi önértékelés 

Folyamat célja Az intézmény első önértékelési ciklus menetének meghatározása 

Elvárt eredmény 2024. augusztus 31-ére megvalósul a teljes intézményi önértékelés 

Folyamatgazda Igazgató 

 

 

Srsz. Tevékenységek Felelős Közreműködő Határidő Bemenő (felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentu

mok 

Ellenőrzés, 

értékelés 

1. A tantestület 

tájékoztatása az 

önértékelésről 

MICS 

vezető 

MICS tagjai 2022.09.01. Minőségirányítási 

Rendszer intézményi 

kézikönyve 

tájékoztató 

anyag, 

tantestületi 

jelenléti ív 

igazgató  

2. Az önértékelésben 

részt vevő 

munkatársak 

felkészítése 

MICS 

vezető 

MICS tagjai, 

pedagógusok 

2022.09.15. EQAVET alapú 

intézményi 

önértékelési 

szempontsor, 

önértékelési folyamat 

és módszertan leírása, 

önértékelési munka 

sablonjai 

jelenléti ív MICS 

vezető 
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3. Az önértékelés 

munkatervének 

elkészítése 

MICS 

vezető 

MICS tagjai 2022.09.15.  Önértékelés

i munkaterv 

(2 évre) 

igazgató, 

fenntartó 

4. Információ- és 

adatgyűjtés 

MICS 

vezető 

MICS tagjai, 

önértékelésbe 

bevont 

intézményi 

munkatársak 

2023.03.31. Önértékelési 

szempont- és elvárás-

rendszer 

Dokumentumelemzés

hez: SZMSZ, 

Házirend, Szakmai 

Program és belső 

szervezeti 

dokumentumok 

Partneri kérdőívek 

Interjúk kérdései 

Kitöltött 

partneri 

kérdőívek, 

interjúk 

feljegyzései 

MICS 

vezető, 

igazgató 

5. Az egyes önértékelési 

szempontokhoz az 

intézményi működési 

gyakorlat leírások 

elkészítése 

MICS tagok önértékelésbe

n részt vevő 

munkatársak 

(akik az adott 

önértékelési 

szempont(ok)

hoz az 

információ- 

és 

adatgyűjtést 

végezték 

2024.04.15. Intézményi 

önértékelési 

munkasablon 

Működési 

gyakorlatok 

szöveges 

leírása 

MICS 

vezető, 

igazgató 
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6. A működési gyakorlat 

adott önértékelési 

szempontnak való 

megfelelőségének 

százalékos értékelése 

MICS tagok önértékelésbe

n részt vevő 

munkatársak 

(akik az adott 

önértékelési 

szempont(ok)

hoz az 

információ- 

és 

adatgyűjtést 

végezték 

2024.04.15. Működési gyakorlatok 

szöveges leírása 

Működési 

gyakorlatleí

rások 

százalékos 

értékeléssel 

MICS 

vezető, 

igazgató 

7. Erősségek és 

fejlesztendő területek 

meghatározása az 

intézményi 

működésben 

MICS tagok önértékelésbe

n részt vevő 

munkatársak 

(akik az adott 

önértékelési 

szempont(ok)

hoz az 

információ- 

és 

adatgyűjtést 

végezték 

2024.04.15. Működési 

gyakorlatleírások 

százalékos 

értékeléssel 

Működési 

gyakorlatleí

rások 

erősségek 

és 

fejlesztési 

területek 

felsorolásáv

al 

MICS 

vezető, 

igazgató 

8. Erősségek és 

fejlesztendő területek 

intézményi összesítése 

MICS 

vezető 

MICS tagok 2024.04.15. Működési 

gyakorlatleírások 

erősségek és 

fejlesztési területek 

felsorolásával 

Erősségek 

és a 

fejlesztendő 

területek 

intézményi 

igazgató 
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szinten 

összesített 

listája 

9.  A fejlesztendő 

területek rangsorolása 

Igazgató MICS tagok 2024.04.30. Erősségek és a 

fejlesztendő területek 

intézményi szinten 

összesített listája 

Fejlesztend

ő területek 

rangsorolt 

listája 

igazgató 

10. Az önértékelés 

eredményeinek 

bemutatása az 

tantestületnek 

MICS 

vezető 

tantestület 2024.04.30. Önértékelési 

dokumentáció, 

prezentáció 

tantestületi 

jelenléti ív 

igazgató 

11. A megvalósítandó 

fejlesztések kijelölése 

igazgató MICS tagok 2024.04.30. Fejlesztendő területek 

listája 

A 

fejlesztésre 

kijelölt 3-6 

terület 

listája 

igazgató 

12. Fejlesztési célok 

meghatározása 

igazgató FCS 2024.05.01. Fejlesztésre kijelölt 

területek listája 

Fejlesztési 

célok 

igazgató 

13. Cselekvési tervek 

készítése és 

megvalósítása 

igazgató FCS 2024.05.30. Fejlesztési célok Cselekvési 

tervek 

(minden 

fejlesztési 

célra) 

igazgató 
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14. Összegzés az 

önértékelés 

megvalósításának 

tapasztalatairól 

MICS 

vezető 

MICS tagok 2024.06.15. Cselekvési tervek Jó 

gyakorlatok

, intézményi 

folyamatsza

bályozások 

igazgató 

15. Intézményi 

önértékelés zárása, az 

új önértékelési ciklus 

indítása 

igazgató tantestület 2024. 

augusztus 

31. 

Jó gyakorlatok, 

folyamatszabályozáso

k 

Tapasztalat

ok 

összegzése 

igazgató 

 

3. Az intézményi önértékelés sablonjai 

 

A sablonok megtalálhatóak a mellékletben.  
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VI. Az intézmény vezetőjének önértékelése 

 
Az intézményvezető önértékelése kapcsolódik az intézményi önértékelés folyamatához. Célja 

a vezetői készségek fejlesztése, munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti 

szempontjai, valamint a vezető saját céljaihoz képest elért eredmények lapján. 

 

1. Az intézményvezetői önértékelés szervezeti kereteinek, eljárásrendjének 

meghatározása 

 

Az intézményvezetői önértékelés előkészítését a MICS koordinálja. Az önértékelést megelőzi, 

az intézményi működési gyakorlat önértékelési szempontok szerinti leírása, a szempontoknak 

való megfelelőség értékelése, az értékelés indoklása, illetve az erősségek és a fejlesztendő 

területek meghatározása. 

Az intézményvezető önértékelése a vezetői megbízás második és negyedik évében történik. Az 

önértékelés során fontosak a vezetői kompetenciákról készült partneri visszajelzések. 

Partnernek tekintjük a pedagógusokat és az intézmény külső partnereit. 

 

2. Az intézményvezető önértékelés folyamata 

 
2.1 Az intézményvezetői önértékelés előkészítése 

A MICS elkészíti a partneri kérdőíveket, amely alapján a tantestület tagjai és a külső partnerek 

értékelik a vezetői munkát. A kérdőíveknek a sablonok kérdéseit az eredményes 

intézményvezetői önértékelés érdekében mindenképpen tartalmazniuk kell. A MICS összesíti 

a beérkezett kérdőíveket és az intézményi önértékelés eredményét tartalmazó 

dokumentumokkal együtt átadja az intézmény vezetőjének. 

2.2  Az intézményvezetői önértékelés végrehajtása 

A kapott dokumentumok alapján az intézményvezető megkezdi saját önértékelését: 

 az intézményi önértékelés során önértékelési szempontonként megfogalmazott 

működési gyakorlat leírásokat, a működési gyakorlatok százalékos és szöveges 

értékelését, és a szempontonként feltárt erősségeket és fejlesztendő területeket, 

 az értékelési szempontokhoz kapcsolódó, saját munkájára vonatkozó partneri mérési 

eredményeket (tantestület, partnerek megkérdezésének eredményei). 
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Az intézményvezető önértékelési dokumentumot készít, amelyben meghatározza erősségeit és 

a fejlesztendő területeket. Bemutatja, hogy milyen fejlesztéseket kíván megvalósítani saját 

tevékenységére vonatkozóan, megindokolja a kiválasztott fejlesztéseket és azt, hogy milyen 

kompetenciák fejlődését célozza meg. 

2.3. Az intézményvezetői önértékelés követése, további lépései 

A megvalósítani kívánt fejlesztési feladatok megtervezésére és megvalósítására cselekvési 

tervet készít az intézmény vezetője, amely tartalmazza: 

 a fejlesztés eredményes megvalósításához szükséges feladatokat;  

 a feladatok végrehajtásának elvárt eredményeit;  

 a feladatok ütemezését (időigény, határidő);  

 a feladatok végrehajtásában résztvevőket (közreműködő);  

 a fejlesztés főbb mérföldköveit, ellenőrzési pontjait;  

 a fejlesztés megvalósításához szükséges erőforrásokat. 

Az elkészített intézményvezetői önértékelési dokumentumot és cselekvési tervet az 

intézményvezető az intézményi cselekvési tervvel egyidőben megküldi az intézmény 

fenntartójának. 
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Folyamat neve Intézményvezetői önértékelés 

Folyamat célja Intézményvezetői önértékelés folyamatának rögzítése 

Elvárt eredmény Intézményvezetői cselekvési terv  

Folyamatgazda Intézményvezető 

 

 

 

Srsz. Tevékenységek Felelős Közreműködő Határidő Bemenő (felhasznált) 

dokumentum 

Keletkező 

dokumentum

ok 

Ellenőrzés, 

értékelés 

1. Partneri kérdőívek 

összeállítása 

MICS 

vezető 

MICS tagok 2023.09.30.  Partneri 

kérdőívek 

igazgatóhel

yettes 

2. Partnerek kérdőíves 

megkérdezése 

MICS 

vezető 

pedagógusok, 

duális 

képzőhelyek, 

végzetteket 

foglalkoztató 

gazdálkodó 

szervezetek 

2024.03.30. Partneri kérdőívek Partneri 

kérdőívek 

válaszai 

MICS 

vezető 

1.  Partneri kérdőívek 

válaszainak összesítése 

és átadása az 

intézményvezetőnek az 

intézményi önértékelés 

eredményét tartalmazó 

dokumentummal együtt 

MICS 

vezető 

MICS tagok 2024.04.15. Partneri kérdőívek 

válaszai 

Összesített 

válaszok 

igazgató 

2.  A dokumentumok 

elemzése 

igazgató  2024.04.30. Összesített válaszok   
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3.  Intézményvezetői 

önértékelési 

dokumentum 

elkészítése (erősségek, 

fejlesztendő területek 

megfogalmazása) 

igazgató  2024.05.15.  Erősségek, 

fejlesztendő 

területek 

listája 

 

4.  Cselekvési terv 

elkészítése 

igazgató  2024.05.30. Erősségek, fejlesztendő 

területek listája 

Cselekvési 

terv 

 

5. A

z 

Az intézményvezetői 

önértékelési 

dokumentum és a 

cselekvési terv 

megküldése a 

fenntartónak. 

igazgató  2024.06.15. intézményvezetői 

önértékelési 

dokumentum, 

cselekvési terv 

 fenntartó 
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3. Intézményvezetői önértékelési szempontsor 

 
Tervezés: A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai 

jövőképét, és egyértelműen meghatározott célokat, intézkedéseket és indikátorokat tartalmaz.  

Önértékelési szempont Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás 

T1  
Az intézmény által kitűzött helyi célok 

tükrözik az európai, országos és 

regionális szakképzés-politikai célokat.  

  

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény vezetője a jogszabályokra 

alapozva hogyan irányítja, szervezi az intézmény stratégiai és éves tervezési folyamatait, a 

szakképzésre vonatkozó célok meghatározását, az intézményi innováció ösztönzését és 

azokban milyen személyes feladatot vállal.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy a vezetési programjában megfogalmazott célok között 

megjelennek-e a szakképzés-politikai célok, valamint hogy a vezetési program 

célrendszere összhangban van-e az intézmény stratégiai céljaival. 

T2  
Az intézmény egyértelműen 

meghatározza a célokat és figyelemmel 

kíséri a megvalósulásukat.  A képzéseket 

úgy alakítja ki, tervezi meg, hogy elérjék 

a kitűzött szakképzés-politikai célokat.  

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény vezetője hogyan irányítja, 

szervezi a célok egyértelmű és megalapozott meghatározását és azok mérhetőségének 

biztosítását, és mindezekben milyen személyes feladatot vállal.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény vezetője hogyan irányítja és szervezi a képzések 

és a képzési programok stratégiai célokkal való összhangját, és ebben milyen személyes 

feladatot vállal. 

T3  
Az intézmény a helyi munkaerő-piaci és 

az egyéni képzési igények 

meghatározása érdekében konzultációt 

folytat a releváns partnerekkel.  

  

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény vezetője hogyan irányítja, 

szervezi a képzési igényeket megjelenítő releváns partnerekkel folytatott konzultáció 

megtervezését, megszervezését és lebonyolítását, és ezekben a tevékenységekben milyen 

személyes feladatot vállal.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény vezetője milyen személyes feladatot vállal a 

helyi és az egyéni szakképzési igények megismerésében. 

T4  
Az intézmény egyértelműen 

meghatározott és átlátható 

minőségirányítási rendszerrel 

rendelkezik. Meghatározza a 

minőségirányítás szervezeti kereteit és a 

minőségirányítással kapcsolatos 

felelősségi köröket.    

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény vezetője hogyan irányítja, 

szervezi a minőségirányítási rendszer kidolgozását, és milyen személyes feladatot vállal a 

minőségirányítási rendszer kialakításában és működtetésében.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény vezetője hogyan, milyen szervezeti keretek 

között irányítja, szervezi a minőségirányítási tevékenységet és hogyan szabályozza a 

minőségirányítással kapcsolatos felelősségi köröket. 

T5  
Az intézmény bevonja a munkatársakat 

az intézményi célok és tervek 

kialakításába.   

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény vezetője hogyan irányítja, 

szervezi a munkatársak, különösképpen a tantestület tagjainak részvételét az intézményi 

célok, tervek kialakításában, illetve hogy a jogszabályokban és az egyéb szabályzatokban 

meghatározott módon bevonja-e a munkatársakat a tervezési munkába. 

T5  
Az intézmény bevonja a munkatársakat 

az intézményi célok és tervek 

kialakításába.  

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény vezetője hogyan irányítja, 

szervezi a munkatársak, különösképpen a tantestület tagjainak részvételét az intézményi 

célok, tervek kialakításában, illetve hogy a jogszabályokban és az egyéb szabályzatokban 

meghatározott módon bevonja-e a munkatársakat a tervezési munkába. 

T6  
Az intézmény meghatározza a partneri 

körét és együttműködéseket tervez a 

releváns partnerekkel.   

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény vezetője hogyan irányítja, 

szervezi az intézmény külső és belső partnereinek azonosítását és ebben a folyamatban 

milyen személyes feladatot vállal, valamint hogyan vesz részt a partnerekkel való 

együttműködés rendszerének tervezésében, kialakításában, és milyen konkrét feladatokat 

vállal ebben az együttműködési rendszerben.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy a partneri együttműködés tervezése során az intézményvezető 

hogyan alakítja ki a partnerek bevonását az intézmény döntéshozatali folyamataiba. 

T7  
Az intézmény intézkedéseket határoz 

meg az adatvédelmi szabályoknak való 

megfelelés biztosítására. 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény vezetője hogyan irányítja és 

szervezi a biztonságos adatkezelés és adattovábbítás rendjének kialakítását és abban 

milyen személyes feladatot vállal.   

Vizsgálni kell továbbá, hogy hogyan irányítja és szervezi a minőségirányítási 

tevékenységekből származó adatok kezelését és a közérdekű adatok nyilvánosságának 

biztosítását. 
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Megvalósítás Az intézmény a releváns partnerekkel együttműködésben összeállított terveket a 

kitűzött célok elérése érdekében megvalósítja. 
Önértékelési szempont Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás 

M1  
Az intézmény a célok elérése érdekében 

megtervezett tevékenységek 

megvalósítását a szükséges erőforrások 

elosztásával biztosítja.   

   

  

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézményvezető hogyan biztosítja a 

humán és az anyagi erőforrásokat, az azokkal való hatékony gazdálkodást az intézmény 

céljainak elérése érdekében. Vizsgálni kell azt is, hogy az intézményvezető hogyan vonja 

be az intézmény munkatársait az erőforrás-elosztás során alkalmazott alapelvek 

meghatározásába és hogyan biztosítja a munkatársak egyenletes terhelését.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézményi célok eléréséhez hogyan osztja meg vezetői 

feladatait a vezetőtársaival, a pedagógusokkal és az egyéb alkalmazottakkal.  

M2  
Az intézmény az eltervezett intézkedések 

megvalósítása érdekében egyértelműen 

meghatározott módon támogatja a szoros 

szakmai együttműködésen alapuló 

partnerségek kialakítását, kiemelten a 

duális képzőhelyekkel történő 

együttműködést.   

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézményvezető hogyan működteti az 

együttműködési rendszert a releváns partnerekkel, az együttműködő partnerek közötti 

munkamegosztás kialakításával és az egyéni feladatok meghatározásával hogyan 

biztosítja az intézményi célok elérését, milyen módon biztosítja a pedagógusok és a duális 

partnerek összehangolt szakmai munkáját.  

Vizsgálni kell azt is, hogy az intézményvezető személyes részvételével hogyan ösztönzi, 

támogatja a teljes partneri kör bevonását és részvételét az együttműködésekben, a sikeres 

együttműködés biztosításához hogyan, milyen kommunikációs csatornákon kommunikál és 

osztja meg a szükséges információkat a partnerekkel, kiemelten a duális partnerekkel való 

együttműködésben.  

M3  
Az intézményben a képzési célok elérése 

érdekében megvalósul a pedagógusok 

együttműködése.   

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézményvezető hogyan irányítja, 

szervezi a szakmai programban és a duális képzőhelyekkel együtt kialakított képzési 

programban dokumentált közös oktatási tevékenységet, hogyan működteti a pedagógusok 

együttműködési rendszerét. Vizsgálni kell, hogy hogyan szervezi, irányítja a belső 

kommunikációt, milyen módon működteti az információáramlást, az értekezletek 

intézményi rendjét, valamint azt, hogy hiteles és szakszerű kommunikációjával hogyan 

biztosítja a pedagógusi együttműködések hatékonyságát az intézményi célok 

megvalósításában.  Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény vezetője hogyan támogatja 

és ösztönzi a belső szakmai és módszertani tudásmegosztást, az eltérő tudással, 

képességekkel, készségekkel rendelkező kollégák együttműködését a célok elérése 

érdekében, hogyan gondoskodik a pedagógusok együttműködéséről a kiemelt figyelmet 

igénylő tanulók támogatása esetén, hogyan irányítja a korai iskolaelhagyás megelőzése 

érdekében történő együttműködést, mindehhez milyen szervezeti működtetést, kereteket 

biztosít 

M4  
Az intézményben az intézményi célokkal 

összhangban működik a pedagógusok 

továbbképzési rendszere.   

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézményvezető milyen szempontok 

figyelembevételével alakítja ki és működteti a pedagógusok továbbképzési rendszerét és 

ebbe hogyan vonja be a vezetőtársait és a tantestületet. Vizsgálni kell azt is, hogy a 

továbbképzések kiválasztásával hogyan biztosítja az intézményvezető az intézményi célok 

és a pedagógusok egyéni szakmai fejlődési igényének/szakmai karriertervének az 

összhangját. 

Vizsgálni kell továbbá, hogy a továbbképzéseken megszerzett tudás megosztását és annak 

a pedagógusi kör tanítási gyakorlatába történő beépülését az intézményvezető hogyan 

segíti elő, hogyan ösztönzi. 

Vizsgálni kell azt is, hogy az intézményvezető hogyan fejleszti vezetői kompetenciáit. 

M5  
A tanulóközpontú intézmény szakmai 

programja lehetővé teszi a tanulók 

számára, hogy elérjék az elvárt tanulási 

eredményeket, valamint hogy aktívan 

részt vegyenek a tanulási folyamatban.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézményvezető hogyan biztosítja azt, 

hogy az intézmény szakmai programjában megjelenjenek azok a stratégiák, alkalmazandó 

módszerek, munkaformák, amelyek a tanulók aktív közreműködésére építenek és elősegítik 

az elvárt tanulási eredmények elérését, kiemelt figyelmet fordítva az egyéni haladás és az 

egyéni tanulási utak kialakításának lehetőségére. Vizsgálni kell azt is, hogy a szakmai 

program ezen elemeinek megvalósulása érdekében az intézményvezető hogyan szervezi és 

irányítja az intézmény oktatási-nevelési-képzési tevékenységét. 

M6  
Az intézmény érvényes, pontos és 

megbízható módszereket alkalmaz a 

tanulók tanulási eredményeinek az 

értékelésére.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézményvezető hogyan biztosítja a 

tanulók tanulási eredményeinek értékelésére vonatkozó érvényes, pontos és megbízható 

módszerek, eljárásrendek kialakítását és dokumentálását a pedagógusok és a duális 

partnerek együttműködése mellett.  Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézményvezető 

hogyan gondoskodik a kialakított és a szakmai programban rögzített értékelési módszerek, 

eljárások nyilvánosságáról és megvalósulásáról az intézmény napi gyakorlatában. 
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M7  
Az intézmény a digitális technológiák és 

az online tanulási eszközök használatával 

ösztönzi az innovációt a tanítási és tanulási 

tartalmak és módszerek terén, az iskolában 

és a duális képzőhelyen egyaránt.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézményvezető milyen mértékű 

elkötelezettséget mutat az intézmény tervszerű digitális fejlesztése iránt, hogyan biztosítja 

a szükséges személyi és tárgyi erőforrásokat a digitális oktatás feltételeinek megteremtése 

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

Vizsgálni kell azt is, hogy az intézményvezető hogyan biztosítja az egyes duális 

képzőhelyek digitalizációval kapcsolatos igényeinek a megjelenését a szakmai oktatás 

folyamatában (például a képzőhelyen alkalmazott szoftverek felhasználói szintű ismerete).  

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézményvezető hogyan támogatja a pedagógusok 

digitális tananyagfejlesztési tevékenységét és hogyan ösztönzi őket, hogy a mindennapi 

oktatási gyakorlatukba beépítsék a digitális tartalmak, módszerek és eszközök használatát.  

Ennél a szempontnál azt is vizsgálni kell, hogy az intézményvezető kommunikációjában, 

információközlésében megjelenő digitális eszközhasználat, eljárás, hogyan ösztönzi a 

releváns partnerek digitális eszközhasználatát. 

 

Értékelés Az intézményben az eredményeket és a folyamatokat rendszeresen ellenőrzik, értékelik, és 

ezt mérésekkel támasztják alá.  
 

Önértékelési szempont Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás 

É1  
 Az intézmény minőségirányítási 

tevékenysége keretében rendszeres 

önértékelést végez.  

 

  

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény vezetője milyen módon vesz 

részt személyesen az intézmény önértékelési rendszerének a kialakításában és 

működtetésében, milyen feladatokat vállal az önértékelésben, hogyan irányítja és szervezi 

a munkát, hogyan vonja be a belső és a külső partnereket, az önértékelés eredményeit 

hogyan mutatja be a partnerek számára, hogyan biztosítja a megfelelő erőforrásokat az 

önértékeléshez. 

É2  
Az intézmény az önértékelés keretében 

méri és értékeli a stratégiai és a 

minőségcélok megvalósulását, a 

szakképzési indikátorokat, a partnerek 

igényét és elégedettségét, a szabályozott 

folyamatok eredményességét, a cselekvési 

terv végrehajtásának eredményességét, a 

pedagógusi értékelési rendszer 

működtetését és eredményességét. 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény vezetője milyen személyes 

szerepet vállal az intézményi önértékelés folyamatában, hogyan vesz részt a célok 

megvalósulásának, valamint az indikátorok és egyéb mérési eredmények, a szabályozott 

folyamatok és cselekvési tervek eredményességének az értékelésében.   

Vizsgálni kell azt is, hogy az intézmény vezetője hogyan vesz részt a pedagógusi értékelés 

rendszerének kialakításában, szabályozásában, működtetésében, hogyan irányítja és 

szervezi a pedagógusi értékelést, személyesen milyen értékelési feladatokat végez.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy a pedagógusk értékelésének szabályozása és a működtetés 

gyakorlata biztosítja-e a folyamatos szakmai teljesítményt megítélni képes vezetői 

értékelést. 

É3   
Az intézmény önértékelése kiterjed az 

intézmény digitális felkészültségének és 

környezeti fenntarthatóságának a 

felmérésére és értékelésére is. 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézményvezető vezetési 

programjában és vezetői gyakorlatában hogyan jelenik meg az elkötelezettsége a 

digitalizáció és a környezeti fenntarthatóság iránt. Rendszeresen értékeli-e az intézmény 

digitális felkészültségét és a környezeti fenntarthatóság szempontjából az intézmény 

működését, kiterjesztve mindezt az infrastrukturális feltételek és a szükséges munkatársi 

kompetenciák felmérésére és értékelésére is.   

Vizsgálni kell továbbá, hogy a pedagógusk értékelése során méri és értékeli-e és hogyan a 

digitális felkészültségüket, a digitális oktatási módszerek alkalmazását, a tanulók digitális 

kompetenciáit, továbbá a környezeti fenntarthatóság alapelveinek a megjelenését a 

tanítási-tanulási tevékenységben. 

É4  
Az intézményben a stratégiai célok elérése 

érdekében korai jelzőrendszer működik. 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény vezetője kialakított-e az 

intézményi célrendszernek megfelelő korai jelzőrendszert, eredményeit ismeri-e és hogyan 

használja fel a szakmai-pedagógiai munka értékeléséhez és fejlesztéséhez. 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálat (visszacsatolás, fejlesztés) Az intézmény hasznosítja az értékelés és a felülvizsgálat 

eredményeit, megvalósítja a szükséges visszacsatolásokat és fejlesztéseket.   
 

Önértékelési szempont Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás 
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F1  
Az intézmény az önértékelés és a külső 

értékelés eredményeit megvitatja a 

releváns partnerekkel, felhasználja a 

szakmai-pedagógiai munka folyamatos 

fejlesztésére, megfelelő cselekvési tervet 

állít össze.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény vezetője hogyan használja 

fel az önértékelés és a külső értékelés eredményeit a szakmai-pedagógiai munka 

értékelésére, fejlesztésére. Az intézmény vezetője hogyan vesz részt személyesen az 

önértékelés és a külső értékelés eredményei alapján a fejlesztési célok, célkitűzések 

meghatározásában, a cselekvési tervek elkészítésében, hogyan vonja be ebbe a munkába a 

releváns partnereit (pedagógusi testület, egyéb alkalmazottak, duális képzőhelyek és 

egyéb kiemelt partnerek), hogyan gondoskodik arról, hogy a fejlesztési célok bekerüljenek 

az intézményi célrendszerbe, hogyan biztosítja a megfelelő humán és infrastrukturális 

erőforrásokat a cselekvési tervek elkészítéséhez és végrehajtásához.  

Ennél a szempontnál vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény vezetője milyen személyes 

szerepet vállal a pedagógusi értékelés eredményei alapján a fejlesztések indításában, 

milyen vezetői intézkedéseket kezdeményez a pedagógus, a szakmai csoport és az 

intézmény szintjén.  

F2  
A visszacsatolási és a felülvizsgálati 

eljárások támogatják az intézmény tanuló 

szervezetként való működését, a 

szakmaipedagógiai fejlesztéseket és 

javítják a tanulók, a képzésben résztvevő 

személyek esélyeit. 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény vezetője hogyan irányítja és 

szervezi az önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet, hogyan biztosítja, 

hogy a fejlesztési célok és a cselekvési tervek az önértékelés eredményeire épüljenek.   

Vizsgálni kell továbbá, hogy elkötelezett-e az EQAVET Minőségbiztosítási Ciklus 

következetes és szisztematikus működtetésében, érti és alkalmazza-e a tanuló szervezetté 

válás elvét és gyakorlatát.  

F3  
Az intézmény széles körben és 

nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az 

értékelés és a felülvizsgálat eredményeit. 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény vezetője hogyan biztosítja, 

és személyesen milyen szerepet vállal abban, hogy széles körben és nyilvánosan 

hozzáférhetőek legyenek az értékelés és a felülvizsgálat eredményei.  
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VII. Mellékletek 
 

 

1. Intézményi indikátorrendszer 

Kötelezően mérendő szakképzési indikátorok részletes leírása, értelmezési és számítási útmutatója 

Ssz

. 

 

Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

1.  Tanulólétszám Az intézményben adott tanév október 1-jén oktatásban tanulók száma.  

A trendvizsgálathoz az intézmény évente gyűjti az október 1-jei 

létszámadatát azonos bontásban/kategóriában (intézménytípus, 

ágazat, szakma). A trendvizsgálathoz legalább 3 év adata szükséges, 

mert a vizsgálat célja annak bemutatása, hogy a létszám adott 

kategóriában tendenciáját tekintve növekszik vagy csökken-e.  

A vizsgálat történhet az éves adatok grafikus ábrázolásával 

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

bázisviszonyszám) számításával és azok elemzésével. Időbeli 

viszonyszám számítása esetén:  

A második adatgyűjtési évtől kezdődően vizsgálja kategóriánként az 

időbeli változást. A változás mértékének számításánál a viszonyítás 

A trendvizsgálat az 

intézmények figyelmét 

ráirányítja az egyes 

évek „kiugró” adatain 

túlmutató tényezőkre.  

  

.  

Az intézményben 

adott tanév október 

1-jén a tanulók 

száma: KRÉTA.  
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Ssz

. 

 

Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

alapja lehet az előző tanév adata vagy az első adatgyűjtés évének 

adata. [%]  

A mutató számítása:  

Létszámváltozás az előző év adatához viszonyítva =  

𝑎𝑧 𝑎𝑑𝑜𝑡𝑡 𝑡𝑎𝑛é𝑣 𝑙é𝑡𝑠𝑧á𝑚𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎  

𝑎𝑧 𝑒𝑙ő𝑧ő é𝑣 𝑙é𝑡𝑠𝑧á𝑚𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎
 * 100 

Létszámváltozás az első év adatához viszonyítva = 

𝑎𝑧 𝑎𝑑𝑜𝑡𝑡 𝑡𝑎𝑛é𝑣 𝑙é𝑡𝑠𝑧á𝑚𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎  

𝑎𝑧 𝑒𝑙𝑠ő 𝑎𝑑𝑎𝑡𝑔𝑦ű𝑗𝑡é𝑠 é𝑣é𝑛𝑒𝑘 𝑙é𝑡𝑠𝑧á𝑚𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎
 * 100 

 

2.  Az intézmény 

9. évfolyamá-

ra jelentkezők 

és felvettek 

száma [fő] és 

aránya [%] 

intézménytípu

sonként, tago-

zatonként  

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

ágazat, intézménytípus esetén.  

A mutató számítása: 

Jelentkezők és felvettek aránya = 
𝑎 9.é𝑣𝑓𝑜𝑙𝑦𝑎𝑚𝑟𝑎 𝑗𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡𝑘𝑒𝑧ő𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎

𝑎 9.é𝑣𝑓𝑜𝑙𝑦𝑎𝑚𝑟𝑎 𝑓𝑒𝑙𝑣𝑒𝑡𝑡𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
 * 

100 

  

Az arány évről évre 

történő vizsgálata segíti 

az intézményeket annak 

eldöntésében, hogy 

melyik tagozatra vonat-

kozóan kell nagyobb 

intenzitású pályaori-

entációs tevékenységet 

folytatniuk annak érde-

kében, hogy az adott 

Az intézmény 9. 

évfolyamára 

jelentkezők száma 

és az intézmény 9. 

évfolyamára 

felvettek száma 
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Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

tagozat osztályszinten 

indítható legyen 

3.  Az intéz-

ményben egy  

pedagógusra 

jutó tanulói 

jogviszonyú 

tanulók  

száma  

 

Az intézménybe járó tanulói jogviszonyban lévő tanulók számát kell 

az intézményben tanító tanárok számára vetíteni.   

A mutató számítása:  

Egy tanárra jutó tanulói jogviszonyú tanulók száma = 

 
𝑡𝑎𝑛𝑢𝑙ó𝑖 𝑗𝑜𝑔𝑣𝑖𝑧𝑜𝑛𝑦ú 𝑡𝑎𝑛𝑢𝑙ó𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎

𝑠𝑧á𝑚í𝑡𝑜𝑡𝑡 𝑜𝑘𝑡𝑎𝑡ó𝑖 𝑙é𝑡𝑠𝑧á𝑚
 * 100 

ahol  

- a számított tanári létszám = heti órakeret/22 óra,  

- heti órakeret, a fenntartó által adott tanévre engedélyezett heti 

óratömeg.  

 

Az intézmény műkö-

désének, emberi erő-

forrás menedzse-

lésének hatékonyságát 

mutatja a mutató.  

Tanulói jogviszo-

nyú tanulók száma: 

KRÉTA  

  

Heti órakeret: 

KRÉTA  

tantárgyfelosztás  
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Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

4.  Az intéz-

ményben 

szakképzési 

munkaszerző

déssel ren-

delkezők 

aránya az 

intézmény  

szakirányú 

oktatásában 

résztvevő 

tanulók 

összlétszámá

hoz 

viszonyítva  

[%] 

A mutató számítása: 

 

Szakképzési 

munkaszerződéssel 

rendelkezők aránya 

= 

szakképzési munkaszerződéssel 

rendelkező tanulók száma 
* 100 

szakirányú oktatásban részt vevő 

tanulók összlétszáma 

 

 

 

Az indikátor megmu-

tatja, hogy az intéz-

mény mennyire tud 

megfelelni azon elvá-

rásnak, hogy a képzés 

során a tanulót a 

munkaerőpiacon 

hasznosítható tudáshoz 

juttassa.  

Szakképzési 

munkaszerződéssel 

rendelkező tanulói 

jogviszonyú 

tanulók száma: 

KRÉTA.  

  

Szakirányú 

oktatásban 

résztvevő tanulói 

jogviszonyú tanulók 

összlétszáma: 

KRÉTA.- 

5.  A szakmai 

oktatásban 

felnőttképzési 

Nem releváns   
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Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

jogviszonnyal 

résztvevők 

aránya az 

intézmény 

teljes tanulói 

létszámához 

viszonyítva 

6.  Országos 

kompetencia

mérés 

eredményei  

A vizsgált tanévben megvalósított országos kompetenciamérés 

eredményeinek átlageredményét kell intézménytípus és vizsgálati 

terület szerinti bontásban megadni intézményként, feladatellátási 

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

olvasás-szövegértés) külön megadva. Az eredmények trendvizsgálatát 

is el kell végezni. Vizsgálni kell továbbá, hogy hogyan viszonyul az 

intézmény mérési teljesítménye az országos átlaghoz és a hozzá 

hasonló intézmények átlagához.  

Megjegyzés: A mutató esetén külön kell kimutatni a 

kompetenciamérések vizsgálati területei szerinti eredményt is (pl. 

matematika, olvasás-szövegértés).  

 Az Oktatási Hivatal 

honlapján közzétett 

jelentések (https:// 

www.kir.hu/okmfit).  

A jelentések közül a 

Telephelyi jelentés 

használata adja a 

legrészletesebb ada-

tokat az értékelés-

hez, elemzéshez.  
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Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

7.  NSZFH 

mérések  

eredményei  

A vizsgált tanévben megvalósított mérés eredményeinek 

intézménytípusonkénti összegzése.  

Vizsgálati lehetőségek:  

• 25% alatt teljesítő tanulók aránya az összes 

vizsgálatban részt vett tanulóhoz viszonyítva 

intézménytípusonként, kompetenciaterületenként (anyanyelv, 

matematika),  

• 25 és 80% között teljesítő tanulók aránya az összes 

vizsgálatban részt vett tanulóhoz viszonyítva 

intézménytípusonként, kompetenciaterületenként (anyanyelv, 

matematika).  

Az országos adatok rendelkezésre állása esetén megtörténhet az 

intézmény tanulói eredményeinek az országos átlageredményekhez 

viszonyított elemzése.  

Megjegyzés: Az indikátor számítása csak olyan szakképzési 

intézmények esetében kötelező, ahol a Nemzeti Szakképzési és 

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

azonosító számú, „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók 

 Az NSZFH által 

megküldött ered-

ményeket tartal-

mazó Excel-tábla.  

A Nemzeti Szakkép-

zési és Felnőttkép-

zési Hivatal  

GINOP-6.2.2-

VEKOP- 

15-2016-00001 

azonosító számú, „A 

szakképzést vég-

zettség nélkül elha-

gyók számának 

csökkentése” elne-

vezésű kiemelt pro-

jektje által szerve-

zett országos kom-

petenciamérés célja 
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Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

számának csökkentése” elnevezésű kiemelt projektje által szervezett 

országos kompetenciamérés folyt.  

a lemorzsolódással 

veszélyeztetett 9. 

évfolyamos tanulók 

nyomon követése, 

és az alapkészségek 

fejlesztésének támo-

gatása.  

8.  Szakmai, köz-

ismereti, kul-

turális, sport-

eredmények 

Az eredmények tanévenkénti bemutatása és a tanévenkénti 

eredmények összehasonlítása nemzetközi, országos, regionális, 

megyei és település szinten. 

 

 Lehet a KRÉTA, az 

intézmény éves 

beszámolója, az 

intézmények ver-

senyeredményeinek 

nyilvántartására 

használt adatbázis. 

9.  Elhelyezkedés

i mutató 

Az oktatásban sikeresen végzettek elhelyezkedési aránya. 

A mutató számítása: 

Szakmai oktatásban 

végzettek 

= 

 

elhelyezkedők száma * 

 

100 

 szakmai oktatásban sikeresen 

Adatot szolgáltat, hogy 

a sikeresen végzett 

tanulók milyen arány-

ban tanulnak tovább 

Szakmai oktatásban 

sikeresen végzett 

tanulók száma: 

KRÉTA. (Fontos 
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Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

elhelyezkedési 

aránya 

végzettek száma 

Elhelyezkedőnek kell tekinteni mindazokat, akik:  

 középiskolában végeztek és felsőoktatásban tanultak tovább, 

 szakképző iskolában szakképesítés megszerzéséért tanultak 

tovább, 

Megjegyzés: a fenti mutatók intézménytípusonként, tagozatonként, 

szakmánként olyan bontásban számítandók, amely az adott 

intézménynek az önértékeléséhez, fejlesztéseihez megfelelő 

információkat szolgáltat. 

vagy helyezkednek el a 

munkaerőpiacon. Segíti 

az intézményeket jövő-

beni képzési kínálatuk 

alakításában. 

megemlíteni, hogy a 

KRÉTA október 1-

jei SZIR-STAT 

adattáblája az előző 

tanévben végzet-

tekre vonatkozóan 

tartalmaz adatot.) 

A sikeresen végzett 

tanulók közül a 

felsőoktatásban to-

vábbtanulók száma, 

a további szakma 

vagy szakképesítés 

megszerzése érde-

kében továbbtanulók 

száma, a szakmá-

jukban elhelyezke-

dettek száma: a 

szakképző intéz-
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Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

mény által működte-

tett pályakövetési 

rendszer. 

10.  A végzett ta-

nulók és a 

munkaadók 

elégedettsége 

a megszerzett 

képességekkel 

és kompeten-

ciákkal 

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

sikeresen befejezett tanulókat foglalkoztató munkáltatók százalékos 

elégedettsége a szakmájuknak megfelelő munkakörben foglalkoztatott 

munkavállalóik felkészítésével, a munkavégzéshez szükséges szakmai 

kompetenciáikkal. 

Indikátor kiszámítása:  

A képzést 12–36 hónappal korábban sikeresen befejezett 

munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók elégedettségének egyedi 

és átlagos százalékos értéke, amely megmutatja, hogy mennyire 

elégedettek az adott képzést sikeresen befejezett, a szakmájuknak 

megfelelő munkakörben foglalkoztatott munkavállalóik 

felkészítésével, a munkavégzéshez szükséges kompetenciáikkal. 

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

sikeresen befejezett tanulókat foglalkoztató munkáltatók százalékos 

Segíti az intézményt a 

szakmai programban, 

helyi tantervekben, 

tanmenetekben meg-

jelenő módszerek, 

tudástartalmak, fejlesz-

tendő kompetenciák, 

készségek felülvizsgá-

latában, módosításában 

az eredményes és 

hatékony szakmai 

oktatás érdekében. 

Az indikátor értékelése 

növeli az intézmény 

alkalmazkodó képes-

Az intézmény által 

működtetett pálya-

követési rendszer. 
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Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

elégedettsége a munkavállalóik általános munkavállalói 

kompetenciáival. 

Indikátor kiszámítása: 

A szakmai oktatást 12–36 hónappal korábban sikeresen befejezett 

munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók elégedettségének egyedi 

és átlagos százalékos értéke, amely megmutatja, hogy mennyire 

elégedettek a szakmai oktatást sikeresen befejezett munkavállalóik 

általános munkavállalói kompetenciáival. 

Megjegyzés: Mindkét indikátor értelmezhető az intézmény egészére, 

tagozatonként, szakmánként.  

ségét a munkaerő-piac 

változó igényeihez. 

11.  Vizsgaeredmé

nyek (érettségi 

vizsga, szak-

mai vizsga) 

Az intézményben a tanulmányokat lezáró eredmények, 

tantárgyankénti / szakmánkénti / tagozatonkénti átlaga. 

 

Megjegyzés: Egy adott tanév vizsgáinak átlageredményei nem 

elegendőek az intézményben folyó tevékenység értékeléséhez, ezért 

ajánlott az átlagok trendvizsgálata. 

Az intézmények szá-

mára az indikátor 

megmutatja, hogy mely 

intézménytípus / mű-

veltségi terület / tagozat 

/ szakma igényel bea-

vatkozást az ered-

Lehetséges adat-

forrás érettségi 

vizsga esetén: 

kétszintű érettségi 

szoftver. 

 

Lehetséges adat-

forrás szakmai 
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Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

ményesség javítása 

érdekében.  

vizsga esetén: iskolai 

rendszerű törzslap-

nyilvántartási felület 

vagy KRÉTA. 

 

 

12.  Sikeres vizs-

gát tett tanú-

lók aránya, az 

összes, adott 

vizsgaidőszak

ban vizsgázók 

számához vi-

szonyítva ösz-

szesen és szak-

mánként 

[%] 

A mutató megmutatja, hogy a vizsgára bocsátható tanulók hány 

százaléka tesz sikeres vizsgát. 

A mutató számítása: 

Sikeres szakmai 

vizsgát tett tanulók 

aránya 

= 

sikeres szakmai vizsgát tett 

tanulók száma 
* 100 

vizsgára bocsátható tanulók 

száma 

Megjegyzés: A mutató számításánál torzíthatja az eredményt a 

pótló/javító vizsgázók száma, ezért ki kell szűrni az ilyen vizsgázók 

adatait. 

Megmutatja az intéz-

ményi oktatási-képzési 

tevékenységének ered-

ményességét. A szak-

mánkénti vizsgálat 

segíti az intézményt, 

hogy mely képzési 

területeken kell beavat-

koznia. 

A szakmai vizsga 

törzslapnyilvántar-

tási rendszere vagy 

KRÉTA. 
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Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

13.  Intézményi 

elismerések 

(intézmény, 

intézményi 

csoport 

szinten) 

 

Az indikátor értékeléséhez nem az egyéni kitüntetések, díjak, 

elismerések figyelembevétele szükséges, hanem az intézményt, mint 

szervezetet érintő elismerések összegyűjtése. Ezek lehetnek helyi, 

régiós és országos díjak, továbbá bármilyen területen (pl. sport, 

kultúra, közélet, szakma) elnyert intézményi elismerések. 

Az indikátor egy-egy tanévben megszerzett elismerések 

összegyűjtését, felsorolását teszi szükségessé. Fontos, hogy az 

egymást követő tanévek összeállított listáin szereplő elismeréseket az 

intézmény tanévről tanévre összehasonlítsa.  

Megjegyzés: A tanulói elismeréseket, versenyeredményeket itt nem 

kell figyelembe venni. 

Az indikátor megmu-

tatja, hogy az intéz-

ményben folyó szakmai 

tevékenységnek milyen 

a külső érintettek általi 

megítélése, milyen az 

együttműködés a helyi 

partnerekkel, milyen a 

tehetségtámogatás, a 

felzárkózás támogatása 

az intézményben. Azt is 

megmutatja, hogy a 

szakmapolitikai célok 

közül melyek megvaló-

sításában nyújt kie-

melkedő teljesítményt 

az intézmény, illetve 

A vizsgált tanévben 

az intézmény által 

elnyert elismerések, 

kitűntetések, díjak: 

az intézmény saját 

nyilvántartása 

alapján. 
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Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

hogy ezen eredményeit 

hogyan mutatja be. 

14.  Szakmai 

bemutatók, 

konferenciák, 

szakmai 

rendezvények 

 

Minden olyan jellegű szakmai bemutatót, konferenciát, rendezvényt 

ide kell sorolni, amely az intézmény vagy más szervezetek szakmai 

tudásának az átadását támogatja, és amelynek a fő szervezője az 

intézmény. 

Ilyen lehet például: szakmai konferencia, országos vagy regionális 

szakmai versenyek, új technológiákat és piaci szereplőket bemutató 

szakmai nap vagy vásár. 

Az indikátor egy-egy tanévben megszervezett alkalmak 

összegyűjtését, felsorolását teszi szükségessé. Fontos, hogy az 

egymást követő tanévek összeállított listáin szereplő alkalmakat az 

intézmény tanévről tanévre összehasonlítsa. 

Megjegyzés: A kizárólag PR-tevékenységhez kapcsolódó 

rendezvényeket (pl. nyílt nap) nem kell szerepeltetnie az intézménynek 

az által szervezett szakmai bemutatók között. 

Az indikátor megmu-

tatja, hogy az intézmény 

részt vesz-e az országos, 

regionális, helyi tudás-

megosztást ösztönző 

együttműködésekben, 

amelyek biztosítják a 

szakmai tantárgyakat 

pedagógusk számára, 

hogy naprakészen 

követni tudják a 

szakmájukhoz 

kapcsolódó fejlődést. 

A vizsgált tanévben 

az intézmény által – 

intézményen belül 

és/vagy kívül – 

megrendezett szak-

mai bemutatók 

listája saját nyilván-

tartás alapján. 
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Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

15.  Intézményi 

lemorzsolódás

i mutató 

[%] 

A mutató azt mutatja meg, hogy az intézményt 

elhagyók/kilépettek/lemorzsolódók száma milyen arányú az 

intézménybe adott tanévben beiratkozottak számához viszonyítva. 

A mutató számítása: 

Lemorzsolódás 

mértéke 

 

= 

 

lemorzsolódó tanulók száma 
* 

 

100, 

 
október 1-jei létszám + 

belépett tanulók száma 

ahol 

 a lemorzsolódó tanulók száma: az adott tanévben az intézményt 

október 1. után sikeres végzés nélkül elhagyók száma, amibe nem 

tartozik bele az a tanuló, akinél a jogviszony megszűnésének oka: 

o külföldre költözés, 

o másik intézménybe való átvétel; 

 az október 1-jei létszám: az intézményben adott tanév október 1-

jén tanulók száma; 

 a belépett tanulók: az adott tanévben a képzésbe október 1. után, 

de június 16. előtt belépett tanulók száma. 

Hosszabb távon a 

tendencia megmutatja, 

hogy az intézményt a 

végzés előtt elhagyók 

terén meghozott intéz-

ményi intézkedések 

hatékonyak, eredmé-

nyesek voltak-e. 

Az intézményben 

adott tanítási év 

október 1-jén 

tanulók száma: 

KRÉTA. 

 

Az adott tanítási 

évben az intéz-

ménybe október 1. 

után, de június 16. 

előtt belépett tanulók 

száma: KRÉTA. 

 

Az adott tanévben az 

intézményből 

október 1. után 

kilépett tanulók 

száma: KRÉTA. 
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Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

Megjegyzés: Célszerű az indikátor trendvizsgálata. (A mutató 

számításánál a tanulói és felnőttképzési jogviszonyban tanulók külön 

vizsgálata is információtartalommal bírhat.) 

 

16.  Elégedettség-

mérés ered-

ményei (szülő, 

pedagógus, 

tanuló, mun-

kaerőpiac) 

Az adott partner százalékos elégedettsége az elégedettségi kérdőívben 

felmerülő témákra vonatkozóan. 

Az indikátor kiszámítása: Az adott partner elégedettségének egyedi és 

átlagos százalékos értéke, amely megmutatja, hogy mennyire elégedett 

az adott témában az intézmény működésével, folyamataival. 

Megjegyzés: Az indikátor értelmezhető az intézmény egészére, 

ágazatonként, szakmánként.  

A mutató adatot 

szolgáltat az önérté-

keléshez. Segít feltárni 

az intézmény erősségeit, 

fejlesztendő területeit. 

Egyaránt segíti a 

stratégiai és az operatív 

tervezést. 

Adatforrás: Partneri 

elégedettségi 

kérdőív eredménye. 

17.  Intézményi 

neveltségi 

mutatók 

(fegyelmi 

esetek, 

igazolatlan 

mulasztások 

A mutató az adott tanévre vonatkozóan tartalmaz információt a 

fegyelmi esetek, dicséretek és az igazolatlan mulasztások számáról. 

A mutatót az intézmény házirendjében szabályozott fegyelmezési 

intézkedések formáira vonatkozóan kell számolni (pl. szaktanári 

figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, igazgatói intés). 

Megjegyzés: A mutató olyan bontásban számítandó, amelynek 

felhasználása segítséget jelent a pedagógiai munka fejlesztése során 

Megállapítható-e azon 

intézményi gyakorlat, 

amely során az 

intézmény vizsgálja a 

neveltségi mutatók 

alakulását és az 

eredményeket felhasz-

Adatforrás lehet a 

KRÉTA vagy az 

intézmény saját 

nyilvántartása. 
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Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

száma, 

dicséretek) 

[db/tanév] 

[óra/tanév] 

(osztályonként, tagozatonként, szakmánként, jogviszonyonként). 

Trendvizsgálat alkalmazása itt is ajánlott.  

nálja pedagógiai mun-

kája során? 

A neveltségi mutatók 

segítenek a pedagógiai 

tevékenység során 

alkalmazott módszerek 

hatékonyságának vizs-

gálatában, az eltérő 

tanulócsoportokhoz 

igazodó leghatékonyabb 

módszer megtalálá-

sában. 

18.  Hátrányos 

helyzetű (HH) 

tanulók 

aránya a teljes 

tanulói lét-

A mutató számítása: 

HH tanulók aránya = 
HH tanulók száma 

* 100 
tanulói összlétszám 

 

 

A hátrányos helyzetű 

csoportok számára 

elérhetők az intézmény 

által kínált képzések. 

Az intézmény működési 

környezetét, helyzetét is 

megmutatja a mutató.  

Jogviszonnyal 

rendelkező tanulók 

október 1-jei 

létszáma: KRÉTA. 

Hátrányos helyzetű 

tanulók száma 



BGSZC Budai Gimnázium és Szakgimnázium minőségirányítási rendszere 

71 
 

Ssz

. 

 

Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

számhoz 

viszonyítva 

[%] 

október 1-jén: 

KRÉTA. 

19.  Sajátos ne-

velési igényű 

(SNI) tanulók 

aránya a 

teljes tanulói 

létszámhoz 

viszonyítva 

[%] 

A mutató számítása: 

SNI tanulók aránya = 
SNI tanulók száma 

* 100 
tanulói összlétszám 

 

A sajátos nevelési 

igényű csoportok 

számára elérhetők az 

intézmény által kínált 

képzések. 

Tanulói jogviszony-

nyal rendelkező 

tanulók október 1-jei 

létszáma: 

KRÉTA. 

Sajátos nevelési 

igényű tanulók 

száma október 1-jén: 

KRÉTA. 

 

20.  Dobbantó 

programban 

tanulók 

aránya a 

teljes tanulói 

Nem releváns.   
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Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

létszámhoz 

viszonyítva 

[%] 

21.  Műhelyiskolá

ban részszak-

mát szerzők 

aránya a kép-

zésben részt-

vevők össz-

létszámához 

viszonyítva 

Nem releváns.   

22.  Szakmai to-

vábbképzésen 

résztvevő 

pedagógusok 

aránya [%] és 

a továbbkép-

1. A mutató számítása: 

Szakmai 

továbbképzésen 

résztvevő 

pedagógusk 

aránya 

= 

szakmai továbbképzéseken 

résztvevő pedagógusk száma 

* 100, pedagógusk összlétszám 

 

ahol 

A mutató azt mutatja, 

hogy az intézmény 

eleget tesz-e azon 

szakmapolitikai célok-

nak, hogy a képzés 

érzékenyebben reagál-

jon a munkaerőpiaci 

Pedagógusok össz-

létszáma október 1-

jén: KRÉTA. 

 

Szakmai tovább-

képzésen résztvevő 

pedagógusok száma 
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Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

zésbe fektetett 

összeg [Ft/fő] 

 szakmai továbbképzésen résztvevő pedagógusok száma: az október 

1-jén a szakmai továbbképzésen résztvevő, teljes munkaidőben és 

részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusok száma (a 

vizsgálatnál az elmúlt év október 1. óta továbbképzésen részt vettek 

számát kell figyelembe venni), 

 pedagógusok összlétszáma: az október 1-jén teljes munkaidőben és 

részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusok száma. 

 

 

 

 

2. A mutató számítása: 

Szakmai képzésre 

fordított, egy főre 

jutó költség 

= 

szakmai képzésre fordított 

összeg * 100 

pedagógusk összlétszáma 

     
 

igényekre, hogy a 

pedagógusok folyama-

tosan kövessék a 

szakmájukban mutat-

kozó fejlődést és 

megfeleljenek a 

szakmai és módszertani 

elvárásoknak. 

 

október 1-jén: 

KRÉTA. 

 

Szakmai továb-

pedagógusok száma: 

KRÉTA. 

 

Továbbképzésre 

fordított összeg: 

SAP. 
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Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

23.  Szakértői, 

szaktanácsa-

dói, vizsgáz-

tatói tevé-

kenységet 

folytató peda-

gógusok 

aránya a teljes 

tantestület 

létszámához 

viszonyítva 

A mutató számítása: 

Szakértői, 

szaktanácsadói, 

vizsgáztatói 

tevékenységet 

folytató pedagógusk 

aránya 

= 

szakértői, szaktanácsadói, 

 vizsgáztatói tevékenységet 

folytató pedagógusk száma 
* 100 

pedagógusk összlétszáma 

 

ahol 

 szakértői, szaktanácsadói, vizsgaelnöki tevékenységet folytatók 

száma: az október 1-jén a szakértői, szaktanácsadói, vizsgáztatói 

tevékenységben rész vevő, teljes munkaidőben foglalkozatott 

pedagógusok és a részmunkaidőben foglalkoztatott  pedagógusok 

száma (minden pedagógust egy főnek számítva, függetlenül attól, 

hogy milyen mértékű a részmunkaidő), 

 pedagógusok összlétszáma: az október 1-jén teljes munkaidőben 

pedagógusok száma. 

 

 Pedagógusok össz-

létszáma október 1-

jén: KRÉTA. 

 

Szakértői, szakta-

nácsadói, vizsgáz-

tatói tevékenységet 

folytató pedagógu-

sok száma október 1-

jén: KRÉTA vagy az 

intézmény saját 

nyilvántartása. 
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Kötelezően 

mérendő 

szakképzési 

indikátor  

Szakképzési indikátor definiálása, kiszámítása 

Mire használható az 

indikátor, mit mutat 

meg? 

Adatforrás 

24.  A szakképző 

intézmény 

nyertes pályá-

zatainak szá-

ma és az 

elnyert össze-

gek 

Az indikátor az egy-egy tanévben megnyert pályázatok összegyűjtését, 

felsorolását teszi szükségessé. Fontos, hogy az egymást követő 

tanévek összeállított listáit az intézmény tanévről tanévre 

összehasonlítsa. 

Az indikátor megmutat-

ja, hogy az intézmény 

milyen aktív pályázati 

tevékenységet folytat, 

milyen módon illesz-

kednek a pályázati célok 

az intézmény célrend-

szeréhez, a fenntartó 

által biztosított forráso-

kon kívül milyen 

forrásokat tud még 

bevonni a gazdálkodá-

sába. 

Az intézmény 

nyilvántartása. 

25.  Nyelvvizsgák 

száma 

Az indikátor az egy-egy tanévben a tanulók által megszerzett 

nyelvvizsgák számának összegyűjtését, felsorolását teszi szükségessé. 

Fontos, hogy az egymást követő tanévek összeállított listáit az 

intézmény tanévről tanévre összehasonlítsa. 

Az indikátor az egy 

tanévben a tanulók által 

megszerzett 

nyelvvizsgák számát 

vizsgálja. 

Az intézmény 

nyilvántartása. 
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2. Az intézményi önértékelés során alkalmazandó partneri mérőeszközök 

 

Partnerek 

Belső partnerek Elsődleges kapcsolattartó/képviselő 1 

tanulók DÖK (Diákönkormányzat Képviselete), 

szülők, osztályfőnökök, pedagógusok 

munkatársak: pedagógusok (beleértve 

valamennyi megbízási vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszony keretében 

foglalkoztatott munkatársat is) 

iskolavezetés, munkaközösségvezetők 

Külső partnerek Elsődleges kapcsolattartó/képviselő 

végzett tanulók volt osztályfőnökök 

leendő tanulók iskolatitkár, igazgató 

általános iskolák, felsőoktatási intézmények 

(ELTE, TE) 

igazgató, igazgató-helyettes 

OTP Fáy András Alapítvány igazgató, igazgató-helyettes 

szülők, szülői szervezet igazgató-helyettes 

Erasmus Plus program fogadó szervezetei pályázati kapcsolattartó 

Budai Középiskoláért Alapítvány igazgató, kuratórium 

társadalmi szervezetek  igazgató, igazgató-helyettesek 

állami és önkormányzati szervezetek igazgató 

 

A partneri lista folyamatosan bővül, naprakész frissítése a MICS feladatkörébe tartozik. 

A MICS eljárásrendet készít a partneri elégedettségmérések lebonyolítására, amelyet kétévente 

felülvizsgál, és szükség esetén módosít. Meghatározza az elégedettségmérésbe bevont 

partnerek körét, meghatározza a mintavétel módját és résztvevőit majd ajánlást fogalmaz meg 

a partneri elégedettségmérésre bevonására megnevezett kollégák személyére, akiket a 

vezetőség bíz meg a feladattal.  

A partneri mérés munkacsoport az előre összeállított partnerlista és a mérési módszerek 

segítségével megszervezi és lebonyolítja az igény- és elégedettségmérést.  

A mérés eredményét összesítik, az eredményeket elemzi és továbbítják a MICS és az 

intézményvezetés felé. Az iskolavezetés tájékoztatja a tantestületet az eredményekről. 

Az elégedettségmérések eredményei a minőségirányítási dokumentáció részét képezik.  

                                                           
1 A kapcsolattartók felsorolása nem teljeskörű 
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A mérési folyamat lebonyolítása után az intézmény vezetése, a MICS-csel és a tantestülettel 

egyetértésben döntést hoz arról, hogy szükséges-e beavatkozást tenni a mérési folyamatba. Ha 

a beavatkozást szükségesnek látják, akkor a PDCA logikája mentén újra szabályozzák a 

folyamatot. Ha nem szükséges beavatkozás és módosítás, akkor standardizálják az eljárást.   

A teljes mérési folyamat során biztosítani kell a névtelenséget, az iratkezelési- és adatvédelmi 

szabályok betartását. A partneri mérések összesített eredményeiről a mérésben résztvevő 

partneri kör tájékoztatása szükséges. 

 

 

Tanulói kérdőív 

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

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

ahol: teljesen igaz = 4 általában igaz = 3 többnyire nem igaz = 2 egyáltalán nem igaz = 1 nincs 

információm = 0. 

A „0” megjelölést az átlagba nem számítjuk bele! 

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

 

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

a tanév feladatairól és ezek megvalósulásáról. 

2. Olyan szintű oktatást biztosít az iskola, amelyekkel a végzést követően lehetőséget biztosít a 

továbbtanulásra, illetve elhelyezkedésre. 

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

diákönkormányzatot, ötletláda áll rendelkezésre, stb.). 

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

gyógypedagógus, gyógytestnevelő vagy egyéb előadók által tartott foglalkozásokon. 

5. Az iskola eredményesen segíti a tanulmányaikban lemaradó tanulókat. 

6. Az iskola lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 

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

tevékenységek). 

8. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a vizsgákra (érettségi vizsgára, szakmai vizsgára) történő 

felkészítésre. 

9. Az iskolában alkalmazzák a projektoktatást. 

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

végzendő feladatok, szemléltetés, magyarázat stb. 
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11. Az iskola egyértelműen meghatározza a tanulók értékelésének a módszereit, az értékelés 

eljárásrendjét, amelyeket megismertetnek a tanulókkal. 

12. A pedagógusok azonos elvek mentén kialakított értékelési módszereket, eljárásokat 

alkalmaznak. 

13. Az iskola biztosítja a digitális oktatás feltételrendszerét a digitális tartalom, a pedagógusi 

tudás és az eszközpark területén. 

14. Az iskola nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a tanulók digitális felkészültsége megfelelő 

legyen. 

15. Az iskola a tanórákon nagy hangsúlyt fektet a környezeti fenntarthatóságra, és erre ösztönzi 

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

fenntarthatóság terén. 

16. Az iskola az energiatakarékosságot és a környezettudatosságot érvényesíti minden területen 

(pl. hulladékminimalizálás, szelektív hulladékgyűjtés, modern világítás, zöld növények, 

szellőzés, energiatakarékosság, az anyagok újra hasznosítható papírra való nyomtatása, stb.). 

17. Az iskola hatékony pályaorientációs és pályaválasztási tevékenységet folytat. 

 

 

 

Szülői kérdőív 

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

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

ahol: teljesen igaz = 4 általában igaz = 3 többnyire nem igaz = 2 egyáltalán nem igaz = 1 nincs 

információm = 0. 

A „0” megjelölést az átlagba nem számítjuk bele! 

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

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

tanév feladatairól, és ezek megvalósulásáról. 

2. Olyan szintű oktatást biztosít az iskola, amelyekkel a végzést követően lehetőséget biztosít a 

továbbtanulásra, illetve elhelyezkedésre. 

3. Az iskola megfelelő tájékoztatást ad a képzésekről. 

4. Az iskola eredményesen segíti a tanulmányaikban lemaradó tanulókat. 

5. Az iskola lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 

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

tevékenységek). 
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7. Az iskolában kiemelt oktatási cél a tanulók digitális tudásának fejlesztése. 

8. Az iskola hangsúlyt fektet a tanulók környezet- és egészségtudatos nevelésére. 

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

gyógypedagógus, gyógytestnevelő vagy egyéb előadók által tartott foglalkozásokon. 

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

számára, hogy hozzájussanak az iskolával és a gyermekükkel kapcsolatos információkhoz. 

11. A pedagógusok egyértelműen meghatározzák a tanulók értékelésének a módszereit, az 

értékelés eljárásrendjét, amelyet megismertetnek a tanulókkal. 

12. A pedagógusok azonos elvek mentén kialakított értékelési módszereket, eljárásokat 

alkalmaznak. 

13. A tanulók munkájának ellenőrzése rendszeres. 

14. A szülők rendszeresen visszajelzést kapnak gyermekük előrehaladásáról. 

15. Az iskola az energiatakarékosságot és a környezettudatosságot érvényesíti minden területen 

(pl. hulladékminimalizálás, szelektív hulladékgyűjtés, modern világítás, zöld növények, 

szellőzés, energiatakarékosság, az anyagok újra hasznosítható papírra való nyomtatása stb.). 

16. Az iskola hatékony pályaorientációs, pályaválasztási tevékenységet folytat. 

 

 

Partnerek kérdőíve 

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

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

ahol: teljesen igaz = 4 általában igaz = 3 többnyire nem igaz = 2 egyáltalán nem igaz = 1 nincs 

információm = 0. 

A „0” megjelölést az átlagba nem számítjuk bele! 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az intézmény és az intézményvezető munkájáról valós 

képet kaphassunk. 

1. Az intézmény figyelmet fordít arra, hogy megismerje a változó helyi munkaerő-piaci és 

egyéni képzési igényeket. 

2. Az intézmény minőségirányítási rendszert működtet. 

3. Az intézmény együttműködik a partnerekkel, megteremti annak szervezeti kereteit, a partneri 

együttműködések területén gyakorlati megoldásokat alkalmaz. 

4. Megvalósul a pedagógusok közötti szakmai együttműködés, az intézmény támogatja, 

ösztönzi ezt. 
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5. Az intézmény továbbképzési programja biztosítja pedagógusai számára a korszerű szakmai 

tudás megszerzését. 

6. Az intézmény biztosítja a tanulók számára a megfelelő digitális felkészülést. 

7. A tanulók megfelelő tudással rendelkeznek a fenntarthatóság területén. 

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

folyamatait, valamint azokban személyes feladatot vállal. 

9. Az intézmény vezetője irányítja és szervezi a partnerekkel folytatott konzultációt és 

információmegosztást, az együttműködés megtervezését és lebonyolítását, valamint ezekben a 

tevékenységekben személyes feladatot is vállal. 

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

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

elkészítésében, és ebbe a munkába bevonja a partnereit. 
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INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 

Önértékelési munkasablon 

 

 

 

 

 

Intézmény neve: 

Az önértékelés időpontja:  
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Önértékelési 

terület 

TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai jövőképét, és egyértelműen 

meghatározott célokat, intézkedéseket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési 

szempont 

T1 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

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

politikai célokat figyelembe véve stratégiai és éves célokat határoz 

meg, amelyek egymásra épülnek. 

A szakképzés jelenleg érvényben lévő európai stratégiai céljait az 

Európai Tanács 2020. november 24-i Ajánlása „A fenntartható 

versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó 

szakképzésről”, az országos célokat a „Szakképzés 4.0 - A szakképzés 

és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, 

a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 

kihívásaira” című stratégia határozza meg. A regionális célok a 

regionális, megyei és helyi munkaerő-piaci stratégiában jelennek meg.  

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvényben és a szakképzésről 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) 

Kormányrendeletben tükröződnek az európai stratégiai célok és a 

Szakképzés 4.0 Stratégia céljai. 
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Az intézmény fenti dokumentumok alapján meghatározott hosszú távú 

céljai a szakmai program részét képezik, valamint nyomon 

követhetőek az egyéb dokumentumokban: a vezetői 

pályázatban/vezetési programban, szervezeti és működési 

szabályzatban, házirendben, továbbképzési programban, és 

amennyiben releváns, a fejlesztési tervekben, alapkészség-fejlesztési 

tervben, a komplex pedagógiai módszertani fejlesztés tervében, 

marketing tervben, nemzetköziesítési stratégiában, digitális oktatási 

stratégiában.  

Az intézmény éves tervezési dokumentumai (munkatervek, 

beiskolázási terv, amennyiben releváns cselekvési, illetve intézkedési 

tervek) összhangban vannak az intézmény hosszú távú céljaival.  

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény a 

célrendszerében megfogalmazta-e a szakképzés-politikai célokkal és 

az intézményi sajátosságokkal összhangban a szakképzésre vonatkozó 

céljait, célkitűzéseit. 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése  

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 

terület 

TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai jövőképét, és egyértelműen 

meghatározott célokat, intézkedéseket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési 

szempont 

T2 

Az intézmény egyértelműen meghatározza a célokat és figyelemmel kíséri a megvalósulásukat.  

A képzéseket úgy alakítja ki, tervezi meg, hogy elérjék a kitűzött szakképzés-politikai célokat. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény konkrét, egyértelmű és mérhető célokat, célkitűzéseket 

fogalmaz meg, ezzel biztosítja az értékelhetőséget és a visszacsatolást. 

A meghatározott célokhoz az intézmény önállóan vagy a fenntartóval, 

illetve a szakképzési centrummal egyeztetve konkrét mérőszámokat, 

értékelési sikerkritériumokat rendel, amelyekkel rendszeres mérés és 

adatgyűjtés mellett figyelemmel kíséri és értékeli a kitűzött célok 

elérését. 

Az intézmény stratégiai céljait lebontják a gyakorlati megvalósítás 

szintjére és azok megjelennek a képzések tervezésében, tartalmában, 

módszertanában és az oktatás-szervezésben.  
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Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

megalapozottan és egyértelműen meghatározta-e a céljait, 

célkitűzéseit, és hogyan biztosítja ezek mérhetőségét.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy a képzések és a képzési programok 

összhangban vannak-e a stratégiai célokkal.  

 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés: 
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Önértékelési 

terület 

TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai jövőképét, és egyértelműen 

meghatározott célokat, intézkedéseket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési 

szempont 

T3 

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

partnerekkel. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény a célok kialakításához azonosítja a képzési igényeket 

megjelenítő releváns partnereit.  

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

piaci partnerek (a duális képzésben együttműködő gazdasági 

társaságok, vállalkozások, a végzetteket foglalkoztató gazdálkodó 

szervezetek, a munkaerőpiac érdekképviseleti szervezetei), az ágazati 

képzőközpontok, az illetékes kamarák jelenítik meg, de más 

intézmények, szervezetek (egyetemek, tankerületi központok, 

általános iskolák, kulturális és sportszervezetek, egészségügyi, 

szociális támogató intézmények, egyéb szakmai szervezetek) is 

közvetíthetnek ilyen igényeket.  

Az egyéni képzési igényeket a jelenlegi vagy leendő tanulók, a szülők, 

a képzésben részt vevő személyek, a pedagógusk jelenítik meg.  
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Az intézmény a helyi munkaerő-piaci igények felmérése, valamint az 

egyéni képzési igények feltárása érdekében konzultációt, párbeszédet 

folytat, valamint adatot, információt és visszajelzéseket gyűjt a 

releváns partnerei körében. Az adatok, információk és visszajelzések 

feldolgozásába és elemzésébe bevonja a releváns partnereit, kiemelten 

a munkatársakat.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény hogyan 

biztosítja a releváns partnerei részére a konzultációt, amely révén 

megismeri a helyi munkaerő-piaci és az egyéni képzési igényeket.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény hogyan azonosítja a változó 

helyi munkaerő-piaci és egyéni képzési igényeket, mennyire tudatos és 

szabályozott tevékenység ez az intézményben. 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek 
 

Megjegyzés:  
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Önértékelési 

terület 

TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai jövőképét, és egyértelműen 

meghatározott célokat, intézkedéseket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési 

szempont 

T4 

Az intézmény egyértelműen meghatározott és átlátható minőségirányítási rendszerrel rendelkezik. Meghatározza a 

minőségirányítás szervezeti kereteit és a minőségirányítással kapcsolatos felelősségi köröket.  

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény tevékenységét minőségirányítási rendszer alapján végzi, 

amely minőségpolitikából, önértékelésből és az ezekre épülő 

beavatkozó, fejlesztő tevékenységekből áll. Az intézményi 

minőségirányítási rendszernek része a pedagógusk értékelési rendszere 

is. 

Az intézmény a minőségpolitikában megalkotja a küldetését, és a 

jövőképét, és azokhoz kapcsolódóan stratégiai célokat és 

minőségcélokat határoz meg. A minőségpolitikában és a kapcsolódó 

minőségcélokban kinyilvánítja a minőségirányítás és a 

minőségfejlesztés iránti vezetői és intézményi elkötelezettséget, 

valamint meghatározza a minőségirányítási rendszer működtetésének 

szervezeti kereteit, ezen belül azt, hogy ki miért felelős.  

Az intézmény a szervezeti és működési szabályzatban, és a munkaköri 

leírásokban rögzíti az intézmény szervezeti egységei és a teljes 
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munkatársi kör minőségirányítással kapcsolatos felelősségét és 

feladatait. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény a 

vonatkozó jogszabályi követelményeknek és az ágazati irányítás által 

biztosított módszertani támogatásnak megfelelően alakította-e ki a 

minőségirányítási rendszerét.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy egyértelműen meghatározták-e az 

intézmény minőségpolitikai céljait, ehhez kapcsolódóan a 

minőségirányítás szervezeti kereteit és a munkatársak 

minőségirányítással kapcsolatos feladatait, felelősségét. 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 

terület 

TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai jövőképét, és egyértelműen 

meghatározott célokat, intézkedéseket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési 

szempont 

T5 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

 

Az intézmény bevonja a munkatársakat (pedagóguskat, egyéb 

alkalmazottakat) és a duális képzőhely pedagógusit az intézmény cél-

meghatározási, tervezési folyamataiba, ideértve a minőségfejlesztési 

tevékenységek megtervezését is.  

 

Az intézmény vezetése a munkatársak bevonásával alkotja meg 

hosszú-távú és operatív terveit, kompetenciájuk szerint bevonják őket 

a célok megfogalmazásába.  

Az intézmény munkatársait széleskörűen bevonják az intézményi 

önértékelés és az azt követő fejlesztések meghatározásának, a 

fejlesztési célok kijelölésének és a fejlesztések megvalósításának a 

folyamatába.  
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Az intézmény bevonja a munkatársakat az intézményi szintű döntések 

meghozatalába is. A pedagógusi testület dönt az intézmény szakmai 

programjának, a duális szakirányú képzés képzési programjának, a 

szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, éves 

munkatervének, továbbképzési programjának elfogadásáról. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

biztosítja-e és hogyan a munkatársak, különösképpen a pedagógusi 

testület tagjainak a részvételét az intézményi célok és tervek 

kialakításában.  

 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 

terület 

TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai jövőképét, és egyértelműen 

meghatározott célokat, intézkedéseket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési 

szempont 

T6 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény a szakmai programjával összhangban azonosítja a külső 

partnereit, és kijelöli a releváns külső partnereket. A külső partnerek 

körét megismertetik az intézmény munkatársaival, tanulóival és a 

szülőkkel.  

Az intézmény a szabályozó dokumentumaiban, terveiben szakmai-

képzési együttműködési rendszert tervez és szervez más szakképző 

intézményekkel, a duális képzőhelyekkel, a területi kamarákkal, a 

munkaerő-piaci partnerekkel, a szakmai szervezetekkel, a 

pályaorientációs és pályaválasztási tevékenysége során partnerként 

megjelenő oktatási intézményekkel, a leendő tanulókkal és szüleikkel, 

és meghatározza az egyes partnerekkel folytatott együttműködés 

tartalmát. 

Az intézmény együttműködést tervez a működési területén a többi 

szakképző intézménnyel a képzési kínálat kialakításában, 

összehangolásában és a duális szakképzés feltételeinek biztosításában.  
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Az intézmény együttműködési formát alakít ki a területi munkaerő-piaci 

szervezetekkel a képzési igények megismerése, a duális képzés 

megszervezése, a képzőhelyek szakmai támogatása, a pedagógusi 

továbbképzések terén. 

Az intézmény a nevelési és egészségnevelési program tervezése során 

együttműködik kulturális és sportszervezetekkel, egészségügyi, 

szociális támogató intézményekkel, egyéb szakmai szervezetekkel. 

Az intézmény a szakmai programjával összhangban azonosítja a belső 

partnereit. Az intézmény a működésével kapcsolatos döntések 

előkészítése, végrehajtása és ellenőrzése érdekében – jogszabályban 

meghatározottak szerint – megtervezi az együttműködését a 

pedagóguskkal, a tanulókkal, a kiskorú tanulók törvényes képviselőivel, 

a képzésben részt vevő személyekkel, a képzési tanáccsal és a 

diákönkormányzattal, valamint kölcsönös tájékoztatást tervez a vele 

tanulói jogviszonyban álló tanulók elhelyezését biztosító kollégiummal. 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

azonosítja-e és hogyan a releváns külső és belső partnereit, az 

intézményi célok elérése érdekében milyen együttműködési rendszert 

alakít ki az azonosított partnerekkel és hogyan jelennek meg ezek a 

tervek az intézményi dokumentumokban. 

Százalékos /%-os érték  
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Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 

terület 

TERVEZÉS 

A tervezés tükrözi az intézménynek a releváns partnerekkel közösen kialakított stratégiai jövőképét, és egyértelműen 

meghatározott célokat, intézkedéseket és indikátorokat tartalmaz. 

Önértékelési 

szempont 

T7 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

Az intézmény az adatkezelési szabályzatában meghatározza a 

természetes személyek személyes adatai kezelésének, az adatokhoz 

való hozzáférésnek, az adatok tárolásának és továbbításának 

intézményi rendjét. Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, 

módosításánál az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

kikéri a képzési tanács és a diákönkormányzat véleményét. 

Az intézmény adatvédelmi szabályzata a tanuló, a képzésben részt 

vevő személy, az alkalmazottak szakmai oktatással összefüggésben 

kezelt személyes adatai mellett tartalmazza a minőségirányítási 

tevékenységekből (mérések, értékelések, kérdőíves megkérdezések 

stb.) származó adatok kezelésének szabályait is.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

rendelkezik-e adatvédelmi szabályzattal, és megfelelő intézkedéseket 
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határoz-e meg a biztonságos adatkezelés, adattárolás és 

adattovábbítás biztosítására.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy a jogszabályban előírt adatok kezelése 

mellett biztosítja-e a minőségirányítási tevékenységekből származó 

adatok kezelését, védelmét, valamint a közérdekű adatok 

nyilvánosságát, ezekre milyen szabályok vonatkoznak. 

 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 

terület 

MEGVALÓSÍTÁS 

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

megvalósítja.  

Önértékelési 

szempont 

M1 

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

biztosítja.  

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény célrendszerében meghatározott célok koherensen 

megjelennek a szakmai programban és az intézmény éves terveiben.  

Az intézmény az éves munkatervezéshez kapcsolódóan erőforrás-

tervezést végez, amely során biztosítja a szükséges szervezeti 

kereteket, a humán és az anyagi erőforrásokat. 

A megvalósítás során biztosítja a szükséges anyagi erőforrásokat a 

szakmai oktatáshoz (közismereti oktatás, ágazati alapoktatás, 

szakirányú oktatás) és az intézmény működtetéséhez (infrastruktúra 

karbantartása, munkavédelmi és védőfelszerelések, higiénia) 

szükséges feltételek terén. 

A humán erőforrás-tervezésben biztosítja a munkatársak egyenletes 

terhelését. 
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Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény hogyan 

valósítja meg az erőforrások elosztását, meghatározza-e az erőforrás-

elosztás alapelveit, és azok hogyan segítik az intézményi célok 

megvalósulását. 

 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 

terület 

MEGVALÓSÍTÁS 

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

megvalósítja. 

Önértékelési 

szempont 

M2 

Az intézmény az eltervezett intézkedések megvalósítása érdekében egyértelműen meghatározott módon támogatja a szoros 

szakmai együttműködésen alapuló partnerségek kialakítását, kiemelten a duális képzőhelyekkel történő együttműködést. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

Az intézmény a célok és a képzési eredményesség érdekében szakmai-

képzési együttműködési rendszert működtet más szakképző 

intézményekkel, a duális képzőhelyekkel, a területi kamarákkal, a 

munkaerő-piaci partnerekkel, a szakmai szervezetekkel, a 

pályaorientációs és pályaválasztási tevékenysége során partnerként 

megjelenő oktatási intézményekkel, a leendő tanulókkal és szüleikkel, 

és hatékony együttműködési munkaformákat működtet az egyes 

partnerekkel. 

Az intézmény a szakmai programjának részét képező képzési 

programját a duális partnerek bevonásával készíti el. A duális 

képzőhelyen szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulók 

szakmai vizsgára történő felkészítésében minden érdekelt fél részt vesz 

a képzési programban meghatározottak szerint. A duális képzőhelyen 
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folyó szakirányú oktatás keretében a tanulók értékelésében a 

jogszabályban és a szakmai programban rögzített szabályok alapján 

egységes gyakorlatot alkalmaz. 

Az intézmény együttműködik a működési területén a többi szakképző 

intézménnyel a képzési kínálat kialakításában, összehangolásában és a 

duális szakképzés feltételeinek biztosításában.  

Az intézmény együttműködik a területi munkaerő-piaci szervezetekkel 

a képzési igények megismerésében, a duális képzés működtetésében, a 

képzőhelyek támogatásában, a gazdasági partnereivel a szakmai 

pedagógusi továbbképzések megvalósításában. 

Az intézmény a nevelési és egészségnevelési program megvalósítása 

során együttműködik kulturális és sportszervezetekkel, egészségügyi, 

szociális támogató intézményekkel, egyéb szakmai szervezetekkel. 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény hogyan 

működteti a partnerekkel folytatott szakmai együttműködések 

szervezeti kereteit, milyen gyakorlati megoldásokat alkalmaz a 

partneri együttműködések területén, milyen munkamegosztást, egyéni 

feladatokat határoz meg, és azok mennyire támogatják az intézményi 

célok elérését. Vizsgálni szükséges az alkalmazott gyakorlat 

kiterjedését, a teljes partneri kör bevonását. 
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Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 

terület 

MEGVALÓSÍTÁS 

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

megvalósítja. 

Önértékelési 

szempont 

M3 

Az intézményben a képzési célok elérése érdekében megvalósul a pedagógusk együttműködése. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

Az intézmény pedagógusi a szakmai program, illetve a duális 

képzőhelyekkel egyeztetett képzési program alapján, közösen végzik 

az oktatási tevékenységüket.  

Az intézmény a képzési célok elérése érdekében működteti a 

pedagógusk (egy osztályban tanító pedagógusk, szakmai pedagógusk, 

projekteket megvalósító pedagógusk) együttműködési rendszerét, 

közös szabályokat alkalmaz a pedagógiai tervezésben, a tanulók 

értékelésében, működteti a szakmai-képzési belső együttműködést, a 

belső tudásmegosztást. A pedagógusk munkatervben rögzített 

munkaközösségi értekezleteken, projektértekezleteken történő 

egyeztetések alapján, a képzési és kimeneti követelmények, a 

programtantervek, a szakmai program figyelembevételével készítik el 

a projektterveket, tanmeneteket. 
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A projektek megvalósításában a szakmai és a közismereti pedagógusk 

egyaránt részt vesznek. 

A tanulók versenyfelkésztése és felzárkóztatása a pedagógusk 

együttműködésével valósul meg.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény hogyan 

alakítja ki és működteti a pedagógusk közötti együttműködés kereteit, 

és az intézményi célok elérése érdekében hogyan valósul meg a 

pedagógusk közötti szakmai együttműködés, az intézmény hogyan 

támogatja, ösztönzi ezt. 

 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés: 
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Önértékelési 

terület 

MEGVALÓSÍTÁS 

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

megvalósítja.  

Önértékelési 

szempont 

M4 

Az intézményben az intézményi célokkal összhangban működik a pedagógusk továbbképzési rendszere.  

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény a pedagógusk továbbképzése céljából hosszú-távú 

továbbképzési programot és ez alapján éves beiskolázási tervet készít. 

A továbbképzési programot az intézmény szakmai programjának, 

szakmaszerkezetének, a fejlesztési terveinek, a korszerű szakképzési 

tartalmaknak és a szakképzési releváns módszertanoknak megfelelően, 

az intézményi célok figyelembevételével tervezik és valósítják meg. 

A továbbképzések tervezésében és megvalósításában az intézmény 

szakmai fejlesztési igénye mellett figyelembe veszik a pedagógusi 

értékelés eredményeit és az intézményi célokat támogató egyéni 

pedagógusi kompetenciák fejlesztésére irányuló képzési 

szükségleteket és igényeket.  

Az éves beiskolázási tervben biztosítják az egyenletes továbbképzési 

terhelést, annak érdekében, hogy megvalósuljon a pedagógusk 

jogszabályban meghatározott négyévenként legalább hatvan óra 

továbbképzése. 
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A szakirányú oktatásban oktatott tantárgy pedagógusjának 

továbbképzése esetén a továbbképzés elsősorban vállalati 

környezetben vagy képzőközpontban történik, amelynek célja, hogy a 

pedagógusk új technológiákat, eljárásokat, anyagokat ismerjenek meg, 

piacképes szakmai tudást szerezzenek, új eljárásokat, módszereket 

ismerjenek meg és beépítsék azokat a szakképzési gyakorlatukba. 

A továbbképzésben részt vevők rendszeresen tájékoztatják az 

érintetteket, köztük a szakirányú oktatásban részt vevő többi érintettet, 

a továbbképzéseken tapasztaltakról. Az intézmény értékeli a 

továbbképzések eredményességét, biztosítja a megszerzett tudás belső 

továbbadását. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény hogyan 

alakítja ki és működteti a pedagógusk továbbképzési rendszerét, az 

intézmény mindenkori céljaival összhangban hogyan méri fel, értékeli 

a pedagógusk szakmai tudását és képességeit, és hogyan támogatja a 

pedagógusk képzettségének növelését, egyéni kompetencia-fejlesztését.  

Vizsgálni kell azt is, hogyan készíti az intézmény a továbbképzési 

programot és az éves beiskolázási tervet, hogyan veszi ennél 

figyelembe a pedagógusk szakmai felkészültségének és szakmai 

munkájának értékeléséből adódó egyéni fejlesztési célokat. Vizsgálni 
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kell továbbá, hogyan történik az intézményben a négyéves 

továbbképzési kötelezettség teljesítésének egyéni szintű tervezése, a 

továbbképzéseken szerzett tudás, tapasztalatok továbbadása. 

 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 

terület 

MEGVALÓSÍTÁS 

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

megvalósítja. 

Önértékelési 

szempont 

M5 

A tanulóközpontú intézmény szakmai programja lehetővé teszi a tanulók számára, hogy elérjék az elvárt tanulási 

eredményeket, valamint hogy aktívan részt vegyenek a tanulási folyamatban. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

Az intézmény a közismereti kerettantervek, a képzési és kimeneti 

követelmények és a programtantervek alapján, a helyi igények 

figyelembevételével kialakítja a szakmai programját, amely 

tartalmazza az oktatás-képzés folyamatában alkalmazott oktatási, 

nevelési, pedagógiai stratégiákat, a tanulási eredmény alapú 

megközelítést, a kimeneti követelmények által vezérelt 

tartalomszabályozást, továbbá a képzésben alkalmazott korszerű 

szakképzési releváns módszereket, munkaformákat, kiemelten a 

projektmódszert. 

A képzési és kimeneti követelmények alapján az intézmény képzési 

programja egyértelműen meghatározza az elvárt tanulási 

eredményeket, amelyek eléréséhez az intézmény olyan módszereket 
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alkalmaz, amelyek a tanulókat aktív tevékenységre, a tanulási 

folyamatban való aktív részvételre ösztönzik (pl. projektoktatás).  

Az intézmény szakmai programja tartalmazza az egyéni tanulói 

képzési igényeknek való megfelelés módjait, az egyéni tanulási utak 

lehetőségeit, az előzetes tudás beszámításának szabályait, valamint a 

hátrányokkal küzdő (SNI, BTMN, HH, HHH) tanulók részére ajánlott 

sajátos nevelési, oktatási eljárásokat.  

Az intézmény a szakmai programot rendszeresen felülvizsgálja és az 

értékelés alapján fejleszti azt. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény szakmai 

programjában megjelennek-e és hogyan a jogszabályban előírt 

tartalmak, hogyan alkalmazzák azokat, milyen módszereket, 

munkaformákat, alkalmaznak az elvárt tanulási eredmények elérése 

érdekében, illetve azt, hogy az intézmény hogyan biztosítja a tanulók 

számára az egyéni haladás lehetőségeit.  

Vizsgálni kell továbbá, hogyan történik a szakmai program 

felülvizsgálata, hogyan vonják be ebbe a duális képzőhelyeket, és a 

felülvizsgálat során hogyan jelennek meg a szakmai programban a 

gazdaság helyi igényei. 
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Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 

terület 

MEGVALÓSÍTÁS 

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

megvalósítja. 

Önértékelési 

szempont 

M6 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

Az intézmény szakmai programja tartalmazza az oktatás-nevelés-

képzés folyamatában alkalmazott értékelési eljárásokat, a 

tanulmányok alatti vizsgák részeit, annak követelményrendszerét, és 

egyértelműen leírja a továbbhaladás minimumkövetelményeit. A 

gyakorlatban működtetett értékelési eljárásokban érvényesül a 

kimenet-szabályozás, a tanulási eredmény alapú megközelítés és a 

vizsgáztatás során is alkalmazandó portfólió módszere. 

A képzési programban a duális képzőhelyekkel egyeztetve 

meghatározzák az értékelés módszereit, eljárásrendjét, szabályait, 

amelyekkel pontosan és megbízhatóan tudják a képzőhelyekkel 

közösen értékelni a tanulók elért tanulási eredményeit.  

Az értékelés módszereit, eljárásrendjét, szabályait a tanulókkal 

ismertetik. 
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Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

egyértelműen meghatározza-e és hogyan a tanulók értékelésének a 

módszereit, kiemelten az egyének tanulási eredményeinek az 

értékelésére alkalmas módszereket, az értékelés eljárásrendjét, 

kialakításuk során hogyan vonja be a duális képzőhelyeket, és az 

elvárásokat hogyan ismertetik meg a tanulókkal. 

Vizsgálni kell azt is, hogy az intézményben hogyan alkalmazzák a 

szakmai programban meghatározott és leírt értékelési módszereket, 

eljárásokat. 

 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 

terület 

MEGVALÓSÍTÁS 

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

megvalósítja.  

Önértékelési 

szempont 

M7 

Az intézmény a digitális technológiák és az online tanulási eszközök használatával ösztönzi az innovációt a tanítási és tanulási 

tartalmak és módszerek terén, az iskolában és a duális képzőhelyen egyaránt. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény biztosítja a digitális oktatás feltételrendszerét a digitális 

tartalom, a pedagógusi tudás és az infrastruktúra területén. 

Az intézmény szakmai programjában és azon belül kiemelten a képzési 

programban megjelennek az ágazati alap- és a szakmai vizsgák sikeres 

teljesítéséhez szükséges, gyakorlatban alkalmazható digitális 

tudástartalmak. 

Az intézményben az alapvető informatikai felszereltség mellett a 

duális képzőhelyek bevonásával a képzésben megjelennek az adott 

ágazatban jellemző digitális hardverek és szoftverek, a termelésben és 

a szolgáltatásban alkalmazott legkorszerűbb megoldások és eszközök.  

Az intézmény ösztönzi és támogatja a digitális tananyagtartalmak 

fejlesztését és használatát a pedagógusk körében és a duális 

képzőhelyeken egyaránt. 
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A digitális technológiák és az online tanulási eszközök használatát a 

pedagógusi értékelésben is értékelik, figyelembe veszik a fejlesztési 

irányok meghatározásánál, a továbbképzési lehetőségek biztosításánál. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény 

rendelkezik-e digitális oktatási stratégiával, illetve hogyan biztosítja 

az intézmény a digitális oktatás feltételrendszerét: a digitális tartalom, 

a pedagógusi tudás és az infrastruktúra területén. 

Vizsgálni kell azt is, hogy a duális képzőhelyeket hogyan vonják be a 

termelésben és a szolgáltatásban alkalmazott korszerű digitális 

eszközök, szoftverek intézményi megismertetésébe, valamint hogy a 

pedagóguskat hogyan ösztönzik a digitális tananyagok fejlesztésére, a 

digitális tartalmak, módszerek és eszközök használatára. 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 

terület 

ÉRTÉKELÉS 

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

Önértékelési 

szempont 

É1 

Az intézmény minőségirányítási tevékenysége keretében rendszeres önértékelést végez. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

A szakképzési jogszabályok alapján az intézmény minőségirányítási 

rendszere önértékelésre épül.  

Az intézmény szabályozza, ezen belül meghatározza az önértékelés 

szervezeti kereteit, az eljárásrendet és működteti önértékelési 

rendszerét, indikátorokat és mérőeszközöket alkalmaz.  

Az intézmény rendszeres mérés és adatgyűjtés mellett legalább 

kétévenként átfogó önértékelést végez. Az önértékelés magában 

foglalja az adatok gyűjtését és felhasználását, és eljárásokat tartalmaz 

a belső és a külső partnerek bevonására.  

Az önértékelés során az intézmény erősségeket és fejlesztendő 

területeket határoz meg. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az önértékelés milyen 

szerepet tölt be az intézmény minőségirányítási és minőségfejlesztési 

rendszerében. Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény hogyan végzi 
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az önértékelést a jelen Önértékelési Kézikönyvben meghatározott 

eljárásrend alapján, valamint hogy az intézményi szabályozás és a 

működési gyakorlat mennyire van összhangban egymással. 

 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 

terület 

ÉRTÉKELÉS 

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

Önértékelési 

szempont 

É2 

Az intézmény az önértékelés keretében méri és értékeli a stratégiai és a minőségcélok megvalósulását, a szakképzési 

indikátorokat, a partnerek igényét és elégedettségét, a szabályozott folyamatok eredményességét, a cselekvési terv 

végrehajtásának eredményességét, a pedagógusi értékelési rendszer működtetését és eredményességét. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

Az intézmény évente gyűjti a szakképzési indikátorokat, vizsgálja azok 

trendjét, az önértékelés során vizsgálja a célkitűzések teljesülését, a 

tanév végi beszámolók megállapításait, az előző értékelések során 

elkészített cselekvési tervek megvalósulását és eredményességét. 

Az intézmény a jelen Önértékelési Kézikönyvben meghatározott 

folyamatmodell alapján szabályozza és működteti az intézményi 

folyamatokat a vezetési-irányítási, a szakmai-képzési, a támogató és 

erőforrás folyamat-területeken. A folyamatokhoz kapcsolt 

indikátorokkal, a szabályozás és a működési gyakorlat összhangjának 

a vizsgálatával rendszeresen méri és értékeli az intézményi folyamatok 

működésének eredményességét.  

Az intézmény az önértékelés keretében a kétéves önértékelési 

ciklusonként legalább egyszer méri a szakképzési alapfeladat-ellátás 

partnereinek (tanulók, szülők, munkatársak, duális képzőhelyek, a 

 



 

118 
 

végzett tanulókat alkalmazó gazdálkodó szervezetek) igényét és 

elégedettségét.  

Az önértékelés során az intézmény értékeli a pedagógusi értékelés 

helyi szabályozását, működtetését és eredményességét.  

A stratégiai és a minőségcélok megvalósulásának, a szakképzési 

indikátoroknak, a partneri mérések eredményeinek, a szabályozott 

folyamatok, a cselekvési terv, a pedagógusi értékelési rendszer 

eredményességének az önértékelése során az intézmény erősségeket és 

fejlesztendő területeket határoz meg. 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az önértékelés során 

a stratégiai és a minőségcélok megvalósulásának, a szakképzési 

indikátoroknak, a partnerek elégedettségének, a szabályozott 

folyamatok, a cselekvési terv, a pedagógusi értékelési rendszer 

eredményességének a mérése és értékelése megtörténik-e, és hogyan.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény releváns indikátorokat és 

partneri méréseket alkalmaz-e a fenti területek értékelése során, és 

hogy az értékelés eredménye koherens-e az intézményi célokkal.  

A szempont vizsgálata során ki kell térni arra is, hogy a pedagógusk 

értékelési rendszerének szabályozása, működtetése és eredményei 

hogyan támogatják az intézményi célok elérését. 
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Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 

terület 

ÉRTÉKELÉS 

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

Önértékelési 

szempont 

É3  

Az intézmény önértékelése kiterjed az intézmény digitális felkészültségének és környezeti fenntarthatóságának a felmérésére 

és értékelésére is. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

Az intézmény méri és értékeli a digitális felkészültséget a vezetők, a 

munkatársak és a tanulók körében. A digitális felkészültség 

értékeléséhez felhasználja az indikátorokat, a partneri mérési 

eredményeket, vizsgálja az alkalmazott digitális stratégiát, 

módszertant, az intézmény infrastrukturális feltételrendszerét.  

Az intézmény a környezeti fenntarthatóság értékelése érdekében 

vizsgálja a fenntartható fejlődés követelményeinek, a környezet-

tudatosságnak, a környezetvédelmi szempontoknak és 

intézkedéseknek a megjelenését az oktatás és képzés, és az intézményi 

működés területén.  

Az intézmény a digitális felkészültségének és a környezeti 

fenntarthatóságának az önértékelése során erősségeket és fejlesztendő 

területeket határoz meg. 
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Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az önértékelés során 

az intézmény digitális felkészültségének és környezeti 

fenntarthatóságának a mérése és értékelése megtörténik-e, és hogyan.  

Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézmény releváns indikátorokat és 

partneri méréseket alkalmaz-e a digitális felkészültségének és a 

környezeti fenntarthatóságának az értékelése során, és hogy az 

értékelés eredménye koherens-e az intézményi célokkal.  

 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 

terület 

ÉRTÉKELÉS 

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

Önértékelési 

szempont 

É4 

Az intézményben a stratégiai célok elérése érdekében korai jelzőrendszer működik. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

Az intézmény a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében 

folyamatosan gyűjti a releváns adatokat (pl. a tanulókra vonatkozó 

lemorzsolódási és a hiányzási adatokat, az ágazati alapvizsga, a 

szakmai vizsga, az érettségi vizsga eredményeit). Az értékeléshez 

felhasználja a KRÉTA rendszer korai jelzőrendszereit. Az intézmény 

elemzi az országos tanulói kompetenciamérés eredményeit. Az 

intézmény kiemelt stratégiai céljai alapján (pl. beiskolázási 

tevékenység, duális képzés, felnőttek oktatása) további korai 

figyelmeztető jelzéseket határoz meg és nyomon követi azok 

alakulását. Mindezek figyelembevételével, a korai jelzőrendszer 

alapján azonosítja a fejlesztendő területeket és fejlesztéseket indít. 

 

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 pedagógusi körre és hogy az 
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értékelések eredményei kapcsolódnak-e az intézményi fejlesztő 

tevékenységekhez. Vizsgálni kell azt is, hogy az intézmény milyen 

további korai jelzéseket vesz figyelembe, és a céljainak elérése 

érdekében hogyan használja fel azokat, hogyan reagál rájuk. 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 

terület 

FELÜLVIZSGÁLAT (visszacsatolás, fejlesztés) 

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

fejlesztéseket.  

Önértékelési 

szempont 

F1 

Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit megvitatja a releváns partnerekkel, felhasználja a szakmai-

pedagógiai munka folyamatos fejlesztésére, megfelelő cselekvési tervet állít össze. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés eredményeit 

megvitatja a releváns partnerekkel, kiemelten a pedagógusi testülettel.  

Az intézmény az önértékelés és a külső értékelés során meghatározott 

fejlesztendő területek alapján az intézményi célok figyelembevételével 

fejlesztési célokat határoz meg, amelyekhez cselekvési terveket készít. 

A fejlesztések kijelölésébe, a cselekvési tervek elkészítésébe és 

végrehajtásába bevonja a releváns partnereit, kiemelten a duális 

képzőhelyeket, a végzett tanulókat alkalmazó gazdálkodó 

szervezeteket.  

Az intézmény erőforrásokat biztosít a cselekvési tervek 

végrehajtásához, azok teljesülését rendszeresen értékeli. A 

visszacsatolási mechanizmus alapján nyomon követhető az 
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önértékelést és a külső értékelést követő fejlesztések beépülése a 

szakmai-pedagógiai munkába és az intézményi működésbe. 

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény miként 

alkalmazza az intézmény fejlesztésénél az EQAVET Minőségbiztosítási 

Ciklus „Felülvizsgálat, fejlesztés” elemét. Azt kell tehát megvizsgálni, 

hogy hogyan elemzik, értékelik és használják fel az önértékelés és a 

külső értékelés során megállapított erősségeket és fejlesztendő 

területeket, a fejlesztések értékelésének eredményeit a célok elérése 

érdekében, a szakmai-pedagógiai munka és az intézményi működés 

folyamatos fejlesztésére, hogyan vonják be a partnereket a fejlesztendő 

területek, a fejlesztési célok kijelölésébe, a cselekvési tervek 

elkészítésébe és végrehajtásába. 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 

terület 

FELÜLVIZSGÁLAT (visszacsatolás, fejlesztés) 

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

fejlesztéseket.  

Önértékelési 

szempont 

F2 

A visszacsatolási és a felülvizsgálati eljárások támogatják az intézmény tanuló szervezetként való működését, a szakmai-

pedagógiai fejlesztéseket és javítják a tanulók, a képzésben résztvevő személyek esélyeit. 

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

A fejlesztési célok és a cselekvési tervek nyomon követhetően 

kapcsolódnak az önértékelési folyamathoz, az intézmény stratégiai 

célkitűzéseinek elérését szolgálják, elősegítik a szakképzés 

minőségének javítását. Az intézmény önértékelési folyamata biztosítja 

az adatalapú értékelést, az erősségek és a fejlesztendő területek 

partnerek bevonásával történő meghatározását, a fejlesztendő területek 

priorizálását, a cselekvési tervek elkészítésének szakmaiságát, a tervek 

eredményeinek értékelése során a visszacsatolást. Az intézmény a fenti 

önértékelési ciklus alkalmazásával képes tanuló szervezetként 

működni, biztosítva a folyamatos fejlesztést.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény az 

önértékelés és a külső értékelés eredményeit hogyan használja fel 
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szakmai-pedagógiai fejlesztése érdekében szisztematikusan 

(tudatosan, rendszeresen és módszeresen) alkalmazza-e az EQAVET 

Minőségbiztosítási Ciklust. Vizsgálni kell továbbá, hogy az intézményi 

célok és a fejlesztések összhangban vannak-e egymással, a szakmai-

pedagógia fejlesztések hogyan támogatják a tanulókat, a képzésben 

résztvevő személyeket, hogyan javítják a munkaerő-piaci esélyeiket és 

hogyan teremtenek hozzáadott értéket az intézmény partnerei számára. 

 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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Önértékelési 

terület 

FELÜLVIZSGÁLAT (visszacsatolás, fejlesztés) 

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

fejlesztéseket.  

Önértékelési 

szempont 

F3 

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

Az önértékelési szemponthoz kapcsolódó elvárás Intézményi működési gyakorlat leírása 

 

Az intézmény az értékelések (önértékelés, országos 

kompetenciamérés, partneri mérések, pályakövetés, megvalósított 

fejlesztések) eredményeit bemutatja a partnereknek. Az intézmény 

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

formában teszi nyilvánossá az értékelések, visszajelzések eredményeit. 

A vonatkozó szakképzési jogszabályok értelmében azonban a külső 

értékelés eredményét az intézménynek kötelező a honlapján 

nyilvánosságra hoznia. 

Az intézmény a meghatározott fejlesztési célokat, a cselekvési terveket 

is hozzáférhetővé teszi a partnerei számára, azok megvalósításában 

számít a közreműködésükre.  

 

Ennél a szempontnál azt kell megvizsgálni, hogy az intézmény milyen 

módon és milyen formában biztosítja a partneri kör tájékoztatását az 
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értékelés és a felülvizsgálat eredményeiről: mely partnerek számára 

milyen csatornákon keresztül, milyen fórumokon, milyen 

gyakorisággal, milyen felelősi rendszerben teszi elérhetővé, ismertté 

az értékelések, visszajelzések eredményeit. 

 

Intézményi 

működési 

gyakorlat 

értékelése 

Százalékos /%-os érték  

Erősségek  

Fejlesztendő területek  

Megjegyzés:  
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3. A pedagógus értékelésének eszközei 

3.1 A pedagógus értékelés szempontsora 
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3.2 A pedagógusi értékelés vonatkozó módszertani eszközei, sablonjai 

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

dokumentumelemzés és az óra/foglalkozáslátogatás szempontjainak, illetve a kérdőívek 

kérdéssorainak célja, hogy az értékelési területenként megadott szempontok vizsgálatához 

elegendő információt szolgáltassanak.  
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Óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési napló  

 

A pedagógus neve: 

A látogatás helye, ideje: 

Tantárgy/projekt megnevezése: 

Az óra vagy a foglalkozás témája: 

Az osztály, a csoport neve: 

A látogatást végző neve: 

Megfigyelési szempontok 

Szakirányában biztos, megalapozott, korszerű 

szakmai   tudással rendelkezik.  

 

A korszerű ismereteket beépíti a tanulás-tanítás 

folyamatába.  

 

Gyakorlatorientált, tevékenységközpontú, tanulási  

eredmény alapú módszereket alkalmaz.  

 

Digitális eszközöket, módszereket alkalmaz.  

A tanulók, tanulócsoportok egyéni szükségletéhez  

illeszkedő módszereket és munkaformákat 

alkalmaz (pl. differenciált oktatás).  

 

A képzési tartalomhoz illeszkedő, megfelelő  

munkaformákat alkalmaz.  

 

Az oktatási folyamat elején ismerteti az 

elvárásokat a   szülőkkel, tanulókkal.  

 

A pedagógiai folyamathoz illeszkedve 

diagnosztikus,   fejlesztő és összegző 

értékelést alkalmaz. A visszajelzései rendszeresek, 

egyértelműek, tárgyilagosak, fejlesztő hatásúak.  

 

A pedagógiai célokhoz, a szakmai programhoz és 

kimeneti követelményekhez illeszkedő értékelést 

alkalmaz. 

 

Ellenőrzéseinek méréseinek, értékeléseinek 

eredményeit   rendszeresen szakszerűen elemzi, 
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felhasználja a tanulók fejlesztési céljainak és 

feladatainak kijelölésében. 

Támogatja a tanulók önálló gondolkodását, a 

tanulási-  tanítási folyamat részévé teszi a 

tanulók ötleteit, önálló kezdeményezéseit, ezzel 

támogatva a munkavállalói és a vállalkozói 

kompetenciáik fejlesztését 

 

Pedagógiai munkájában épít a szociális tanulásban 

rejlő lehetőségekre. 

 

Amennyiben órán, foglalkozáson megfigyelhető vagy rendelkezésre állnak óratervek/egyéni 

fejlesztési tervek (nem kötelező), és ebből releváns információ levonható az alábbi 

szempontokról: 

Tervezésében figyelembe veszi a tanulói igényeket 

és adottságokat, beépíti a digitális oktatás 

módszereit és eszközeit. 

 

Tervező tevékenységében korszerű, igényeket 

figyelembe vevő tartalmi tervezést és releváns 

módszereket alkalmaz (projektek, együttműködés 

a partnerekkel).  

 

Tervező tevékenységében szerepet kap a tanulók 

motiválása, motivációjuk fejlesztése, épít a 

tanulók aktív részvéteklére. 

 

Tervezésében épít a tanulók előzetes tudására, 

tapasztalatokra. 

 

Részt vesz az intézmény belső tananyagfejlesztési 

tevékenységében. 

 

Részt vesz az intézményi dokumentumok 

elkészítésében, a saját dokumentumaiban nyomon 

követhető az összhang az intézményi célokkal. 
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Feljegyzés a látogatást követő értékelő megbeszélésről 

 

A pedagógus neve: 

A látogatás helye, ideje: 

Tantárgy/projekt megnevezése: 

Az óra vagy a foglalkozás témája: 

Az osztály, a csoport neve: 

A látogatást végző neve: 

Az értékelő megbeszélés helye, ideje: 

Az értékelő megbeszélés résztvevői: 

 

Értékelés szempontjai 

Az oktatási – nevelési – képzési feladatok 

megvalósítása során a pedagógus követi – e a 

szakmai programban megfogalmazott elveket? 

 

Figyelembe veszi – e a pedagógus a tanulócsoport 

adottságait, a tanulók személyiségfejlesztését? 

 

A megvalósítás összhangban áll – e a pedagógus 

tervező munkájával? 

 

Megvalósul – e a tanítás folyamatában a tanulás 

korszerű értelmezése, alkalmazza – e a korszerű 

pedagógiai technológiákat? 

 

 Megvalósul – e a tanórán a tanulók 

tevékenységének tudatos szervezése, a tanulói 

önállóság támogatása? 

 

Megfelelő – e a tanulók motiválása?  

Megvalósul – e a folyamatos ellenőrzés és 

értékelés? 

 

 

 

Összegző értékelés 
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Megjegyzés az értékeléshez 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum helye 

 

         ………………………………                           ……………………………… 

                      értékelő                                                               pedagógus 

 

 

3.3 A pedagógusi értékelés során alkalmazandó partneri mérőeszközök 

Az értékelés során a mellékletekben feltüntetett tanulói, szülői és partneri kérdőíveket 

használjuk. 
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4. Intézményi folyamatok szabályozása 
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4.1.Vezetési-irányítási folyamatok 

Vezetési-irányítási folyamat-terület kötelezően szabályozandó folyamatai 

Sorszám Folyamat 

elnevezése 

Folyamat tartalma, 

kiterjedtsége 

A folyamat szabályozásánál 

figyelembe kell venni 

1. Stratégiai tervezés Az intézményi stratégiai 

célrendszer (küldetés, jö-

vőkép, szakmai program, 

képzési program, képzési 

együttműködési 

rendszer) kialakításának, 

mérésé-nek és 

felülvizsgálatának 

folyamata. 

Az országos stratégia 

jogszabályok által megfogal-

mazott elvárásait, a partneri 

elvárásokat, a munkaerő-piaci 

adatokat és információkat, a 

regionális fejlesztési straté-

giát, a fenntartói, tulajdonosi 

döntéseket, a szakmai 

elvárásokat. 

Az intézmény célrendszerét. 

Az intézmény működési 

környezetének szociokul-

turális jellemzőit, gazdasági 

fejlesztéseit, munkaerő-piaci 

trendjeit. 

2. Tanévi tervezés Tanévi célok kijelölése, a 

tanévi működés megter-

vezése, az éves 

munkaterv elkészítésé-

nek, az intézményi műkö-

dés rendjének biztosítása, 

a dokumentációs és 

adminisztrációs rend kia-

lakítása. 

Tantárgyfelosztás, óra-

rend készítése. 

Az intézmény célrendszerét 

az önértékelés és külső 

értékelés eredményeit. 

 A fenntartó által meghatá-

rozott feladatokat, a tanév 

rendjéről szóló rendeletet, az 

intézményi SZMSZ által 

meghatározott szervezeti 

kereteket, adminisztrációs és 

dokumentálási szabályokat. 

A partneri kör elvárásait, 

működési feltételeit. 

3. Emberi erőforrások 

menedzselése (ki-

Az intézmény emberi 

erőforrásokkal való gaz-

A foglalkoztatás jogszabályi 

előírásait, a munkatársak 
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választási és beta-

nítási rend működ-

tetése, továbbkép-

zési rendszer mű-

ködtetése 

dálkodásának szabályo-

zása, az egymáshoz 

kapcsolódó 

folyamat(ok)-nak, az 

emberi erőforrás-

gazdálkodás kapcsolat-

rendszerének meghatá-

rozása az intézmény más 

szakmai folyamataival. 

(Lehetőség van ezen 

folyamat alfolyamatokra, 

vagy több folyamatra 

bontására is.) Az 

intézmény célrendsze-

rének, a követelmény-

rendszerének 

figyelembe-vételével a 

pedagógusok és az egyéb 

alkalmazottak 

kiválasztási szempontjai-

nak, a kiválasztás 

folyamatának a 

megterve-zése. A 

betanítás során a közös 

intézményi érték-rend, a 

szervezeti kultúra 

elemeinek és a 

biztonságos munkavég-

zés szabályainak az 

átadása. A továbbképzési 

rendszer működtetésében 

a szakképzés tartalmi és 

módszertani követelmé-

alkalmazásának jogszabályi 

előírásait, a képesítési 

követelményeket, a pedagó-

gusi értékelés elvárásait; az 

intézményközi együttmű-

ködés, a közös foglalkoztatás 

elvárásait, kereteit. 

Az intézmény célrendszerét, 

annak a szakmai-képzési, 

módszertani célkitűzéseit.  

A betanítási rend intézményi 

hagyományait, a szervezeti 

struktúrát. 

A továbbképzési rendszernek 

az intézményi céloknak, 

tartalmi és módszertani 

elvárásainak megfelelően 

történő kialakítását. 

A meglévő és megszerzett 

belső tudás multiplikáció-

jának megvalósítását, a 

szervezeti keretek biztosítá-

sával. 
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nyeinek érvényesítése, a 

gazdasági szereplők a 

partneri kör továbbkép-

zési lehetőségeinek 

alkalmazása. A belső 

tudásátadás rendsze-

rének, a tanulószervezet 

működtetési feltéte-

leinek a szabályozása. 

4. Intézményi 

önértékelés 

Az intézmény munkájá-

nak értékelése a jelen 

Önértékelési Kézikönyv-

ben meghatározott szem-

pontok és gyakoriság 

alapján; az intézményi 

önértékelés gyakorisá-

gának, módszereinek és 

az értékelési eredmények 

felhasználásának sza-

bályozása.  

A mérési rendszer 

évenkénti (tanéves és 

naptári éves indikátorok, 

partneri mérések) 

működtetése, amely 

illeszkedik az intézményi 

célrendszerhez és az 

ahhoz kapcsolódó 

folyamatokhoz. A mérési 

rendszer alapját képezi a 

rend-szeres kétévenkénti 

intézményi önértékelés-

nek.  

Az önértékelési és a külső 

értékelési kézikönyveket, a 

pedagógusi értékelés intéz-

ményi szabályozásának elvá-

rásait, szempontrendszerét, 

módszertani előírásait 

Az intézményi folyamat-

modellt. 

Az intézmény indikátor-

rendszerét, partneri méréseit, 

A minőségirányítás szervezeti 

kereteit. 

A célrendszer kialakításának 

intézményi szabályait. 

Az értékelések, elemzések, 

felülvizsgálat, beavatkozás 

kapcsolatrendszerét. 
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Az önértékelés lépései-

nek, feladatainak, szerve-

zeti kereteinek, üteme-

zésének megtervezése.  

A rendszeres felülvizsgá-

lat, az elemzés és a 

beavatkozás szabályainak 

és az ehhez kapcsolódó 

hatásköri feladatoknak, 

valamint az intézmény 

külső értékelésre való 

felkészülésének a 

megtervezése. 

 

4.2.Szakmai-képzési folyamatok 

Szakmai-képzési folyamat-terület kötelezően szabályozandó folyamatai 

Sorszám Folyamat 

elnevezése 

Folyamat tartalma, 

kiterjedtsége 

A folyamat szabályozásánál 

figyelembe kell venni 

1. Szakmai-képzési 

tervezés 

A tartalmi szabályozá-

sának megfelelően az 

oktatás infrastrukturális 

és humánerőforrás terve-

zése.  

Az  együttműködés meg-

tervezése a közismereti 

pedagógusk között.  

A tanulói értékelési 

rendszer kialakítása az 

oktatás során a partne-

rekkel való együttmű-

ködés kereteiben. 

Az intézmény szakmai 

programját (célrendszert, 

tanulói értékelés rendjét). 

Az intézmény partneri körét. 

A tanévi tervezés intézményi 

szabályait, az intézmény 

munkarendjét. 

A tantárgyfelosztást, az 

órarend készítés intézményi 

szabályait. 
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2. Pályaorientáció, 

beiskolázás, tanulói 

felvétel 

Az intézmény beiskolá-

zási folyamatának, ezen 

belül az intézményi 

beiskolázási marketing 

tevékenységnek, a 

papíralapú, illetve online 

kiadványok készítésének, 

a rendezvények szerve-

zésének, a szakmai 

bemutatók, nyílt napok, 

sajtó-megjelenések, szak-

mai versenyek szervezé-

sének. 

A beiskolázási eljárás 

jogszabály szerinti meg-

valósítási folyamatának, 

szervezeti kereteinek, 

időtervének, adminiszt-

rációs feladatainak a 

meghatározása.  

A folyamatban a jog-

szabályi döntési pontok 

meghatározása. 

A marketing lehetőségeinek 

feltárását a partneri rend-

szerben történő együttműkö-

dés keretében. 

A pályaorientáció terén 

folytatott együttműködést a 

gazdasági szereplőkkel. 

A fenntartó alapító okiraton 

alapuló képzési kereteit. 

A szakmai és a képzési 

programban meghatározott 

képzési kínálatot. 

Az intézményi és az 

intézményközi együttmű-

ködéssel biztosított tanulási 

utakat. 

Az intézménynek a fenntartó 

által meghatározott képzési 

profilját és az engedélyezett 

beiskolázási létszámát. 

A felvételi eljárás szablyait. 

A tanév rendjét. 

Az intézményi humánerő-

forrás- és infrastrukturális 

kapacitásokat. 

A partneri kör képzési 

lehetőségeit, részvételét a 

pályaorientációban. 

3. Pedagógusok 

szakmai-képzési 

egyműködése 

A pedagógusok együtt-

működésére vonatkozó 

szervezeti, szakmai kere-

tek kialakítása, az 

ezekkel kapcsolatos 

Az intézmény szervezeti 

felépítését, a szabályozott 

feladat- és hatásköröket. 

A szakképzési centrumok 

keretében működő szakképző 
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követelmé-nyek 

megfogalmazása.  

A megfogalmazott közös 

követelmények vonat-

koznak az egy osztály-

ban-, képzési csoportban 

tanítók közösségére, a 

szakmai munkaközössé-

gek együttműködésére,  a 

tantermi oktatásban 

résztvevő pedagógu-

sokra, a szakmai okta-

tókra,  

Az intézmény más 

intézmények való képzési 

és szakmai együttmű-

ködésének szabályozása. 

intézmény esetében a közös 

együttműködési szabályokat. 

A szakmai program, képzési 

program tartalmi szabályo-

zásait, módszertani elvárásait 

a pedagógusi együttműködés 

szempontjából. 

Az intézmény szervezeti 

kultúráját. 

Az együttműködési hagyomá-

nyokat, az ezzel kapcsolatos 

partneri elégedettséget, 

elvárásokat. 

4. Módszertani kultúra 

és eszköztár működ-

tetése, fejlesztése. 

Az intézmény meghatá-

rozza a cél- és fela-

datrendszeréhez kapcso-

lódó módszereket és 

eszköztárat.  

A módszertani kultúra 

fejlesztés bővítésének 

intézményi gyakorlatát. 

A belső módszertani 

tudás, tapasztalatok 

átadásának módszereit, 

szervezeti és formai 

kereteit.  

Más intézményekkel az 

együttműködés rendjét a 

tudásátadás, a módszer-

Az intézmény célrendszerét. 

A szakmai és a képzési 

programot. 

A pedagógusok szakmai 

kompetenciáit és módszertani 

tudását. 

A továbbképzési kínálatot. 

A szakmai munkaközösségek 

feladatrendszerét, hatáskörét. 

A megvalósított módszertani 

továbbképzéseket és a 

továbbképzésekre rendelke-

zésekre álló forrásokat. 

A más intézményekkel, 

partnerekkel meglévő szak-
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tani eszköztár működte-

tése terén. 

A szakképzés követelmé-

nyeinek megfelelő tanú-

lási útmutatók, módszer-

tani segédletek, feladatle-

írások, műveleti lapok, 

mérőeszközök kidolgo-

zásának, közös használa-

tának, értékelésének és 

fejlesztésének rendjét az 

intézményen belül és a 

lehetőségekhez mérten 

azon kívül is. 

A digitális tartalom-

kezelés rendszerének 

kialakítását az intéz-

ményben. 

mai együttműködési rendszer 

lehetőségeit. 

 

4.3.Támogató és erőforrás folyamatok 

Támogató és erőforrás folyamat-terület kötelezően szabályozandó folyamatai 

Sorszám Folyamat 

elnevezése 

Folyamat tartalma, 

kiterjedtsége 

A folyamat szabályozásánál 

figyelembe kell venni 

1. Gazdasági erőfor-

rások biztosítása, 

beszerzési tevé-

kenység működte-

tése 

Az intézmény gazdasági 

erőforrásainak bizto-

sítása, infrastruktúra, 

eszköz, anyag, szakmai 

anyag biztosításának 

intézményi folyamata az 

igény felmerülésétől a 

használatbavételig, 

jogosultságok, döntési 

pontok meghatározása. 

Az intézmény gazdasági 

önállóságának fokából adódó 

specialitásokat, az intézményi 

együttműködési rendszer 

közös tevékenységeit. 

Az együttműködés pénzügyi, 

gazdasági kereteit, az 

adminisztráció jogszabályi 

előírásait, az iratkezelés jogi 

és személyiségjogi szabályait. 
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Az intézmény pénzügyi, 

gazdasági szabályzatait, az 

intézmény szervezeti felé-

pítését, munkaköri hatás-

köreit. 

A takarékos, ésszerű gaz-

dálkodás követelményét 

2. Intézményi admi-

nisztráció, KRÉTA 

rendszer kezelése 

Az intézményi pedagó-

gusi adminisztráció 

szabályozása a feladatok, 

ellenőrzési pontok és a 

felelősségi kör meghatá-

rozásával. A KRÉTA 

rendszer használatára vo-

natkozó intézményi 

szabályok meghatáro-

zása, a szervezeti felépí-

tésnek megfelelő jogo-

sultságok, 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 sza-

bályokat. 

A KRÉTA rendszer kézi-

könyvét, működési szabá-

lyait. 

Az intézményi SZMSZ 

feladat-, hatáskör- és 

felelősségi szabályait. 

3. Panaszkezelés A panaszkezelés, ezen 

belül a jogszabályi köte-

lezettség alapján előírt 

jogorvoslati tevékenység, 

a feladatok és a 

hatáskörök szabályozása. 

A szülők, a tanulók, a 

A jogorvoslati eljárást 

szabályozó jogszabályokat. 

Az intézmény szervezeti 

felépítését, az SZMSZ és a 

munkaköri leírások által 

szabályozott hatásköröket. 
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képzésben részt vevő 

személyek panaszai 

kezelésének, az intéz-

ményen belüli döntési, 

tájékoztatási jogköröknek 

a szabályozása. 

 

 

5. Az intézményvezető önértékelésének dokumentumai 

5.1. Az intézményvezetői önértékelés partneri mérőeszközei 

 

Partnerek kérdőíve 

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

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

ahol: teljesen igaz = 4 általában igaz = 3 többnyire nem igaz = 2 egyáltalán nem igaz = 1 nincs 

információm = 0. 

A „0” megjelölést az átlagba nem számítjuk bele! 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az intézmény és az intézményvezető munkájáról valós 

képet kaphassunk. 

1. Az intézmény figyelmet fordít arra, hogy megismerje a változó helyi munkaerő-piaci és 

egyéni képzési igényeket. 

2. Az intézmény minőségirányítási rendszert működtet. 

3. Az intézmény együttműködik a partnerekkel, megteremti annak szervezeti kereteit, a partneri 

együttműködések területén gyakorlati megoldásokat alkalmaz. 

4. Megvalósul a pedagógusok közötti szakmai együttműködés, az intézmény támogatja, 

ösztönzi ezt. 

5. Az intézmény továbbképzési programja biztosítja pedagógusai számára a korszerű szakmai 

tudás megszerzését. 

6. Az intézmény biztosítja a tanulók számára a megfelelő digitális felkészülést. 

7. A tanulók megfelelő tudással rendelkeznek a fenntarthatóság területén. 

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

folyamatait, valamint azokban személyes feladatot vállal. 
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9. Az intézmény vezetője irányítja és szervezi a partnerekkel folytatott konzultációt és 

információmegosztást, az együttműködés megtervezését és lebonyolítását, valamint ezekben a 

tevékenységekben személyes feladatot is vállal. 

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

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

elkészítésében, és ebbe a munkába bevonja a partnereit. 

 

5.2. Az intézményvezetői önértékelés munkasablonjai 

 

Pedagógusi kérdőív az intézményvezetői önértékeléshez 

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

igaz az intézmény vezetőjére vonatkozóan. Válassza ki a véleményét tükröző értéket (a 

legördülő menü segítségével) 0 és 4 között, ahol: 

teljesen igaz = 4 általában igaz = 3 többnyire nem igaz = 2 egyáltalán nem igaz = 1 nincs 

információm = 0. 

A „0” megjelölést az átlagba nem számítjuk bele! 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az intézményvezető saját munkájáról valós képet 

kaphasson. 

 

1. Az intézmény vezetője irányítja, szervezi a stratégiai és az éves tervezési folyamatot és 

személyesen közreműködik az intézmény céljainak meghatározásában. 

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

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

reális célok megfogalmazására törekszik. 

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

célokkal összhangban legyenek. 

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

partnerekkel folytatott konzultáció megtervezését, megszervezését és lebonyolítását, és 

személyes feladatot is vállal ezekben a tevékenységekben. 

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

személyes feladatot vállal a minőségirányítási rendszer kialakításában és működtetésében. 

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

szabályozza a minőségirányítással kapcsolatos felelősségi köröket, hogy az intézményben 

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

és tervek kialakításába. 

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

együttműködés formáinak tervezésében, kialakításában. 

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

hatékony gazdálkodást az intézmény céljainak elérése érdekében. 

11. Az intézmény vezetője biztosítja a munkatársak egyenletes terhelését. 

12. Az intézményi célok elérése érdekében az intézményvezető megosztja feladatait 

vezetőtársaival, a pedagógusokkal és az egyéb alkalmazottakkal. 

13. Az intézményvezető együttműködési rendszert működtet a partnerekkel, biztosítja a 

pedagógusok és a partnerek összehangolt szakmai munkáját. 

14. Az intézményvezető a sikeres partneri együttműködés biztosításához többféle 

kommunikációs csatornát alkalmaz. 

15. Az intézményvezető ösztönzi és támogatja a pedagógusok együttműködését. 

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

az értekezletek intézményi rendjét. 

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

az eltérő tudással, képességekkel, készségekkel rendelkező kollégák együttműködését. 

18. Az intézményvezető gondoskodik a pedagógusok együttműködéséről a kiemelt figyelmet 

igénylő tanulók támogatása terén, irányítja a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében 

történő együttműködést. 

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

pedagógusok egyéni szakmai fejlődési igényének/szakmai karriertervének az összhangját. 

20. Az intézményvezető munkájában látható, hogy figyelmet fordít vezetői kompetenciáinak 

fejlesztésére. 

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

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

közreműködésére építenek és elősegítik az elvárt tanulási eredmények elérését, kiemelt 

figyelmet fordítva az egyéni haladás és az egyéni tanulási utak kialakításának lehetőségére. 

22. Az intézményvezető biztosítja, hogy a pedagógusok és a partnerek megismerjék és 

alkalmazzák a tanulók tanulási eredményeinek értékelésére vonatkozó szabályokat. 

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

módszerek és eszközök használatát az oktatási folyamatban. 
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24. Az intézményvezető a belső és külső kommunikációjában, információközlésében 

alkalmazza a digitális eszközöket. 

25. Az intézményvezető a pedagógusok értékelése során méri és értékeli a digitális 

felkészültségüket, a digitális oktatási módszerek alkalmazását. 

26. Az intézményvezető a pedagógusok értékelése során méri és értékeli a környezeti 

fenntarthatóság alapelveinek a megjelenését a tanítási-tanulási tevékenységekben. 

27. Az intézmény vezetője kialakította az intézményi célrendszernek megfelelő korai 

jelzőrendszert, eredményeit ismeri és felhasználja a szakmai-pedagógiai munka értékeléséhez 

és fejlesztéséhez. 

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

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

elkészítésében, bevonja ebbe a munkába a pedagógusokat. 

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

célrendszerbe, biztosítja a megfelelő humán és infrastrukturális erőforrásokat a cselekvési 

tervek elkészítéséhez és végrehajtásához. 

30. Az intézmény vezetője személyes szerepet vállal a pedagógus értékelés eredményei alapján 

a fejlesztések indításában. 

31. Az intézmény vezetője biztosítja, hogy széles körben és nyilvánosan hozzáférhetők 

legyenek az intézményi önértékelés eredményei. 

32. Az intézményvezető a pedagógusk értékelésének végrehajtása során biztosítja az 

átláthatóságot és az objektivitást. 

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

34. Az intézményvezető a pedagógusi értékelésbe bevonja vezető munkatársait. 

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

dokumentumelemzés, megfigyelés) alkalmazásával törekszik a pedagógusok tevékenységének 

átfogó értékelésére. 

36. Az intézményvezető biztosítja a megfelelő erőforrásokat a pedagógusok cselekvési 

terveinek megvalósításához. A cselekvési tervekben megfogalmazott feladatok megvalósítását 

támogatja és nyomon követi. 
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Cselekvési terv sablon 

 

Cselekvési terv száma és megnevezése: 

A cselekvési terv célja: 

A cselekvési terv célértéke: 

A célérték elérésének mérési módja: 

A projekt vezetője: 

A projekt időtartama: 

 

Cselekvési terv 

Feladat Felelős Résztvevők Erőforrások Időtartam Határidő Módszer Elvárt eredmény 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


